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PREFÁCIO

Permanece pelo menos: a honestidade de nossos esforços, o trabalho limpo.

(Ludwig Hohl)

Neste livro não apenas se lê, mas se conversa e se escreve sobre a 
educação, e também se mostra a educação em suas diferentes 

perspectivas e tendências. As diversas vozes que aparecem nos textos não se 
deixam ficar em segundo plano, mas se fazem inteiramente presentes, muitas 
vezes em sua literalidade, e por isso não se omitem as contradições, os paradoxos 
e as diferentes formas de pensar, de dizer, de escrever e de encarar a educação 
em seus contextos.

Nesta obra assume-se um gesto milenar: o “dar a ler”. Nosso saber, nossa 
escolaridade, nossa carreira, nossa vida social são uma coisa. Nossa intimidade 
de leitor ou leitora, nossa cultura... são outra. É muito bom formar bacharéis, 
graduados, pós-graduados, administradores... a sociedade demanda e isso não 
discute, contudo, muito mais essencial é abrir a todos as páginas dos livros. 

E serão abertas folhas que desconstroem
Palavras que se aglutinam

Versos que sinalizam
A necessidade de um novo amanhã

O tempo às vezes é a dor
Comprimidos de papel 
O céu nas cores de anil
E o verde nas fornalhas

Do mesmo modo, sabemos que as nossas razões para ler e escrever são 
tão estranhas quanto nossas razões para viver. A leitura e a escrita nos abstraem 
do mundo para lhe emprestar um sentido. Afinal, ninguém passa ileso por uma 
leitura ou por uma escrita. Porém, sem elas, permanecemos presos na espessura 
de “nosso próprio mundo”.

Que a possibilidade de ler e escrever, essa experiência em palavras, tenha 
permitido a cada autor(a) liberar-se de certas verdades, de modo a deixar de 
ser aquilo que é para se tornar outra coisa, diferentemente daquilo que vimos 
sendo. Que essa experiência seja, doravante, um caminho a ser percorrido 
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também pelos leitores desta obra.
Portanto, desejo-lhes afastamento, tempo, silêncio, dedicação, disciplina 

e pensamento, para que consigam por meio da leitura percorrer caminhos 
outros que ajudem a produzir novas maneiras de pensar e ser.

Boa leitura!

Jenerton Arlan Schütz
Marco Antônio Franco do Amaral

Inverno de 2020.



A COMPLEXA REALIDADE CONJUNTURAL 
BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA: ENTRE A 

ESPERANÇA E A ALIENAÇÃO1

Celso Gabatz2

Rosângela Angelin3

1 Considerações iniciais

O ensaio democrático iniciado no Brasil na segunda metade da 
década de 1980 foi bastante limitado. O acesso à cidadania acabou 

sendo pautado mais no plano formal. Os recursos para influenciar nas decisões 
públicas, como o poder econômico ou o acesso aos meios de comunicação, 
estiveram concentrados nas mãos de poucos. Neste sentido, uma observação 
mais criteriosa haverá de descortinar uma série de interesses estratégicos, com 
imposições e restrições, tácitas ou explicitas, ao exercício da soberania popular. 

Trata-se de um problema comum aos países em que as regras democráticas 
precisam se adaptar às estruturas de dominação que organizam a sociedade. No 
caso do Brasil, em particular, eles se tornam ainda mais complexos quando 
grupos privilegiados são muito ciosos das hierarquias sociais e mostram baixa 
tolerância à igualdade. Nossa intenção é apresentar algumas questões que 
auxiliem a compreender e ampliar o horizonte desta incidência na perspectiva 
da ameaça à estabilidade democrática e aos direitos fundamentais. Busca-se 
retratar, nesta abordagem, certas peculiaridades presentes no imaginário da 
população brasileira e de que maneira estas impactam, sobretudo, no espaço 
público. 

A articulação política brasileira nas últimas décadas é sublinhada por 
múltiplas incertezas e esteve permanentemente exposta aos dissensos. Os 
limites e as nuances desta impotência são evidentes, como, por exemplo, na 
dificuldade em se esboçar certos parâmetros aos desígnios dos mercados. Trata-

1 O presente capítulo foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

2 Pós-Doutorando e Professor Colaborador no Programa de Pós-Graduação (Mestrado e 
Doutorado) da Faculdades EST, São Leopoldo-RS. Doutor em Ciências Sociais (UNISINOS). 
Mestre em História (UPF). Pós-Graduado em Ciência da Religião e em Docência no Ensino 
Superior. Graduado em Sociologia, Teologia e Filosofia. E-mail: gabatz12@hotmail.com 

3 Pós-Doutora pela Faculdades EST (São Leopoldo-RS). Doutora em Direito (Osnabrück, 
Alemanha). Docente na Graduação e no Programa de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) 
em Direito da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), Campus 
Santo Ângelo/RS. E-mail: rosangelaangelin@yahoo.com.br    

mailto:gabatz12@hotmail.com
mailto:rosangelaangelin@yahoo.com.br
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se de um caso peculiar e uma tendência para os indivíduos que vivem na base da 
pirâmide social, na medida em que se sugere a construção de uma perspectiva 
transcendental acerca do destino e os padrões de comportamento. Grosso modo, 
a pretensa separação entre um poder civil e um poder religioso não impediu a 
sobrevivência do teológico na política (HABERMAS; RATZINGER, 2007).

A incerteza parece ser um elemento constitutivo do tempo presente, 
mas que cresce de forma exponencial em razão de fatores alinhados com as 
composições políticas. A aceleração do mundo, com o poder das novas 
tecnologias, contrasta com a lentidão da tomada de decisões. Escolhas 
estratégicas conforme as correlações de forças nas diversas esferas do tecido 
social estão vinculadas muito mais com a interpretação daquilo que está posto, 
do que com o seu êxito (NEGRI, 2008). Em geral, se governa em situação de 
visibilidade permanente. E aqui surgem, pelo menos, dois temas que tendem a 
gerar confusão nos dias atuais: a transparência e a participação.

Hannah Arendt (2012, p. 434-610), por exemplo, soube explicitar que 
o totalitarismo faz parte da sociedade onde as pessoas “não têm espaço próprio”, 
pois, vivem como nos campos de concentração, “comprimidos uns contra 
os outros”. O desaparecimento da intimidade é totalitário. A transparência 
necessita ser tratada com cuidado. As tecnologias da informação ampliam os 
horizontes, mas deveriam ser utilizadas com discernimento. Afinal, nunca foi 
tão fácil sermos espionados. E cada vez mais com a nossa própria cumplicidade. 
A explosão narcisista das redes sociais, onde milhares de pessoas se exibem entre 
a falta de pudor e a inconsequência, ilustra esta afirmação.

A participação é um valor democrático, embora não seja fácil ser 
concretizado. A corrupção, a distância entre governantes e governados, a 
desconfiança ou indiferença, acabam por esfacelar as funções preconizadas 
pelo estado democrático e de direito: a representação, a presença de um 
protagonismo competente para governar e o reconhecimento dos cidadãos 
como atores políticos. O resultado é um modelo marcado pela ambiguidade 
e que facilita a emergência de oportunismos em meio a movimentos efêmeros 
(TÜRCKE, 2010).

A sociedade brasileira parece aguardar com ceticismo os desdobramentos 
de uma conjuntura capaz de reestabelecer um diálogo com as bases que lhe 
dão sustentação. O cenário é de incertezas, crise, revolta e até indiferença. 
As análises de conjuntura correm o risco de se mostrarem pouco profícuas 
dado o aparente dinamismo da realidade vigente. Um dinamismo que, no 
entanto, nunca deixa de entabular estratégias sombrias para as classes sociais 
mais vulneráveis. Assim, o desafio também neste esboço, é descortinar como 
os projetos sociais que tenham como fundamento formas e dinâmicas sociais 
renovadas e renovadoras, sejam inclusivas e dispostas a remodelar sistemas 



  17
Escritos de Educação: Perspectivas e Tendências

Voltar ao Sumário

políticos e sociais em frangalhos (SAFATLE, 2017).
É preciso, a despeito de todo o cenário desafiador que se pode vislumbrar, 

manter vivo o horizonte emancipador, pois talvez não exista nada pior do que 
a fantasia de uma sociedade sem política e um Estado apenas com funções 
de controle e vigilância. Como apontado pela ativista indiana Vandana Shiva 
(2003), o grande é, justamente, manter a autonomia em relação aos poderes 
econômicos, estabelecendo limites e criando instituições necessárias para 
superar o fator determinante da crise de governança. 

2 Questões conjunturais

Para entender como a conjuntura brasileira atual cedeu espaço à 
penetração de iniciativas alinhadas, em grande medida, com questões ligadas 
ao conservadorismo, é preciso destacar alguns fatores que incidiram na 
instabilidade democrática e favoreceram outras formas de organização social 
e política. O impedimento da presidenta Dilma Rousseff sublinhou a ruptura 
da estabilidade institucional, fragilizou de forma intensa a ordem democrática 
e acelerou um processo de decomposição política. A anomia instaurou-
se no cotidiano, levando a uma degradação e perda de confiança nas bases 
representativas da sociedade constituída. 

A deterioração da conciliação protagonizada em anos anteriores aliada 
a uma imprensa hegemônica oligopolizada e que, com frequência, soube 
comporta-se mais como mídia panfletária do que como órgão informativo, 
exacerbou a complicada governabilidade no âmbito de um congresso com 
grande pulverização partidária e de matriz política conservadora. Esta falta de 
respeito com as prerrogativas inerentes ao processo democrático intensificou a 
crise política em paralelo com a crise econômica e engendrou um mal-estar em 
uma parcela significativa da população brasileira (SOUZA, 2017, p. 209-234). 

As altas taxas de desemprego e o aumento da vulnerabilidade e 
precariedade para amplas camadas populacionais são fatores que potencializam 
o desgaste da convivência social. Por outro lado, os abusos de um poder 
judiciário hiperinflacionado e militante, capaz de extrapolar suas funções a 
ponto de ampliar os sentidos da judicialização do exercício político nos termos 
de uma justiça penal midiática, moralista e punitiva onde o embate contra a 
corrupção, com frequência, pode debelar as garantias penais e transformar-se 
em importante fator de risco antidemocrático (CASARA, 2017, p. 179-210). 

O que se acentua aqui, portanto, é um tipo de justiça na qual os 
conflitos são definidos a partir de apelos jornalísticos, com papéis confusos 
ou sobrepostos entre a imprensa e a justiça. Uma imprensa que amplia suas 
atribuições que antes eram específicas dos tribunais (RODRIGUEZ, 2000) em 
julgamentos que seguem a uma lógica suscitada por programas como o Big 
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Brother. Magistrados passam a ser vistos como celebridades. A sociedade assiste 
à teatralização da justiça. Uma teatralização que provoca, em última instância, 
anseios de linchamento. 

A população se encontra envolvida em um modelo permanentemente 
reforçado por um debate público superficial. Somos uma das sociedades 
mais desiguais e perversas do planeta. Talvez o mais grave e que está na raiz 
dos principais problemas brasileiros é que tudo tende a ser visto pela ótica 
da ineficiência e da corrupção dentro do Estado. “É a raiva ancestral de uma 
sociedade escravocrata, acostumada a um exército de servidores cordatos e 
humilhados, que explica a tolice dos que compram a ideia absurda de mais 
mercado no país do mercado mais injusto do mundo” (SOUZA, 2015, p. 250).

A classe política, em geral, passa a ser “demonizada” pela opinião pública 
sendo vista como corrupta em sua maioria. O político corrupto representa o 
“mal” e o magistrado o “bem”. O corrupto, portanto, não se impõe mais como 
sujeito de direitos ao qual deve ser aplicado o devido processo penal respeitando 
garantias constitucionais elementares. O “mal” tem de ser extirpado, aniquilado 
e, para isso, o processo penal passa a ser visto como um empecilho. A defesa do 
Estado de direito como premissa de uma pretensa legalidade é, com efeito, uma 
reivindicação que sublinha a preservação e a garantia de formas dimensionadas 
pelo sistema capitalista. Trata-se de uma reivindicação estratégica de controle 
social (MASCARO, 2013).      

Note-se aqui, entrementes, que, para se chegar ao rótulo de corrupto, 
não é necessária a chancela da justiça. É no julgamento social e midiático, 
na justiça penal do espetáculo que se reverbera a culpabilidade do sujeito. O 
julgamento é uma espécie de acessório. Vale muito a condenação por parte da 
opinião pública. O pensador húngaro István Mészáros (2015), por exemplo, 
percebeu que o sistema ideológico dominante funciona de maneira oculta, 
mas, muito efetiva, uma vez que apresenta ou desvirtua suas próprias regras 
seletivas, seus preconceitos, distorções teóricas, chavões de “normalidade”, 
“objetividade”, “imparcialidade”. Trata-se de um processo de dominação 
ancorado na desinformação promovida por uma mídia que manipula a mente 
e os gostos das pessoas em um Estado dominado por uma elite política que se 
utiliza dos poderes da República para manter seu status quo.  

Ao lado das tensões, outro aspecto relevante é o problema da segurança 
pública que potencializa respostas alinhadas com o senso comum. A ausência 
de políticas públicas adequadas durante as últimas décadas potencializou um 
discurso no qual a defesa dos direitos humanos passou a ser visto por uma 
significativa parte da população como aquele que seria o responsável pela pouca 
coesão e estabilidade social. Insiste-se na guerra às drogas, no estado policialesco 
e na militarização da segurança pública. Assim como se evidencia uma justiça 
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do espetáculo, há também uma espécie de espetacularização da segurança.

3 Questões estruturais

A democracia em crise é uma afirmação que não parece surpreender 
quando se observa a realidade brasileira. Uma crise multifacetada que tem 
como consequência o declínio das estruturas representativas tradicionais e 
um mal estar com o funcionamento das instituições no âmbito da própria 
democracia. Trata-se de uma diretriz política apresentada como prescindível, 
inclusive suja, vergonhosa e, por vezes, até indesejável. Nossas possibilidades 
eleitorais, com frequência, são reféns de uma agenda demagógica que manipula 
medos, emoções e afetos.

Vive-se uma quadra histórica que conjuga o empobrecimento tanto da 
linguagem, típico dos momentos de fascistização (que se caracterizam pela 
ode à ignorância, o medo da liberdade e a aposta em soluções de força para 
os mais variados problemas), quanto do imaginário (instaurou-se um modelo 
de pensamento simplificador, incapaz de compreender a complexidade 
dos fenômenos) com um processo de mutação simbólico, com a perda da 
importância dos limites, em proveito do regime valorativo das mercadorias, de 
modo que nada possa ser tido como mais importante do que a livre circulação 
das mercadorias, o desenvolvimento do espetáculo e a satisfação dos desejos/
perversões de parcela da sociedade que detém o poder econômico e/ou político 
(CASARA, 2017, p. 211-212).

É preciso salientar que as intensas transformações sociais, vividas nas 
últimas décadas, desafiam os esquemas clássicos de representatividade. A atual 
temporalidade acelerada por um imediatismo tecnológico e midiático tende 
a entrar em confronto com o tempo político, o tempo representativo, muito 
mais demorado. Passamos da “democracia dos partidos” para uma “democracia 
das audiências” (MANIN, 1997), com a substituição do espaço público de 
debate pelo protagonismo dos meios de comunicação e com um eleitorado 
mais fluido, menos fidelizado, que se mobiliza muito mais por certas causas do 
que por referências partidárias. 

Volatilidade, complexidade social, difusão de pautas e demandas, 
desagregação de grupos e pluralismos são as novas formas de sociabilidade e 
organização coletiva. A maioria delas incompatíveis com as clássicas estruturas 
representativas, muito mais rígidas, hierarquizadas e lentas. Uma cidadania mais 
crítica, mais informada, que se desconecta cognitiva e afetivamente dos partidos 
como estruturas intermediadoras. Tudo isso, aliado a uma centralidade cada vez 
maior da Internet a produzir novos padrões de sociabilidade e comportamento. 
As formas de organização virtual e seu impacto até com efeitos não esperados e 
muito desconcertantes como o fenômeno das fake news exacerbam a influência 
nas escolhas dos eleitores.



20
Escritos de Educação: Perspectivas e Tendências

Voltar ao Sumário

Vivemos em uma sociedade estruturalmente alienada com relação 
à sua própria trajetória. A história do Brasil é um complexo encadeamento 
de sucessivos processos de alienação. De acordo com a assertiva entabulada 
por Jessé de Souza (2017, p. 155-165), a elite cultural ou intelectual sempre 
esteve a serviço da elite econômica sendo uma força institucional criadora da 
legitimação da estrutura dominante. 

Vivemos hoje [...] uma verdadeira cultura de ódio ao pobre. Trata-se de 
ódio a segmentos da população que teriam tido “indevidamente” – por uma 
política considerada absurda e equivocada – o seu caminho facilitado para o 
acesso a benefícios e a espaços que nunca antes podiam ser imaginados. Ou 
seja, ousou-se romper com a velha estrutura mental preservada, intacta desde 
o longo período de escravidão [...]. No Brasil de hoje, mata-se mais pobres 
do que se mata, por exemplo, na guerra da Síria. Note-se que a maioria dos 
pobres é de população negra. Não se trata, portanto, só de um esquema mental 
que não mudou. As próprias relações étnico-raciais concretas não se alteraram 
(FOLLMANN, 2018, p. 162). 

Existe no imaginário de uma parcela significativa da sociedade uma 
espécie de “fantasia” na qual o Estado e os políticos que o representam são 
vistos como um segmento que concentra a maior parte das perversidades 
inerentes à sociedade. O Estado é demonizado e passa a ser visto como o grande 
vilão para as mazelas vivenciadas pelos indivíduos. Busca-se uma espécie de 
criminalização do princípio da igualdade. Questionamentos acerca da dignidade 
humana passam a ser confrontados com os ideais da meritocracia. Um tipo de 
violência simbólica que procura preservar uma visão ilusória acerca da justiça 
e da igualdade, tornando visível o preconceito contra os “dispensáveis” ou 
“marginalizados”. 

Nunca é demais ressaltar, são determinados setores da sociedade 
associados ao capital que sistematicamente atacam a política social não 
apenas pelo seu viés econômico, mas também pelo seu conteúdo ideológico 
e simbólico. É visível a ansiedade, a tensão e o incômodo que sentem quando 
pessoas de classes populares se inserem em espaços vistos como “exclusivos”. 
Não por outra razão esses setores têm sido os principais agentes da instabilidade 
democrática. 

Na economia capitalista não existe democracia. Existe apropriação privada, 
competitividade, submissão aos ditames do mercado e não aos interesses da 
nação. Todas as vezes que se fala em democratizar a economia, como uma 
simples distribuição de renda, as elites puxam as armas – golpes de Estado, 
evasão de divisas, guerras (FREI BETTO, 2016). 

Tempos de “dessacralização da política”, de “ambiguidades de 
desintermediação” (INNERARTY, 2017). São processos que provocam 
decepção com a dinâmica tradicional. Corroborando com as premissas aqui 
suscitadas, o historiador francês Pierre Rossanvallon (2016), caracteriza a 
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democracia atual como uma democracia minimalista, eleitoral, de autorização, 
não de exercício ou de apropriação. Democracia atrofiada porque os partidos já 
quase não exercem a função de intermediação.

Neste emaranhado de compreensões, a busca pela realização tende a ser 
um valor de competição. A contradição é, justamente, estabelecer metas que a 
maioria não consegue alcançar. O lugar-comum de correr atrás dos sonhos na 
vida transforma-se em projeto e gestão racional. No fundo, o indivíduo busca 
mapear, organizar, escolher, comparar de forma aleatória. A felicidade se torna 
um tipo estranho de dever que demanda meios para garantir que a vida renda 
motivos para alguma satisfação individual. 

O pressuposto, de acordo com o filósofo húngaro, Peter Pál Pelbart (2003, 
p. 13) é que “a defesa da vida se tornou lugar comum na contemporaneidade”. 
Para o autor, vive-se um paradoxo em nossos dias: a centralidade e, ao mesmo 
tempo, a banalidade da vida humana. Esta premissa encontra-se ligada de 
forma profunda com o desenvolvimento das ciências médicas, da obsessão por 
aperfeiçoar e modificar os corpos e das inúmeras possibilidades de recodificar 
os genes, alterar o sexo, artificializar e prolongar a vida de modo a ampliar o 
espectro da realização pessoal. 

Reformas neoliberais drásticas, cortes dramáticos do orçamento 
público, estado mínimo, restrição dos direitos trabalhistas, propostas 
econômicas impopulares que precisam se legitimar ou se esconder nos discursos 
conservadores, que deslocam o centro do debate público. Um exemplo é a 
dinâmica das guerras culturais fomentada pelo grupo MBL (Movimento Brasil 
Livre), que insiste em polêmicas moralistas a fim de aumentar sua base de 
apoio (MIGUEL, 2017). Moralismo que se une a um discurso de negação 
e até demonização da política tradicional que passa a ser vista e pensada de 
forma vergonhosa, desprezível, imoral. Trata-se da politização da não política. 
O triunfo do “não sou político, sou gestor”.

4 Questões conceituais e epistemológicas

As instituições representativas que, na aparência, funcionam, mas, na 
verdade, a despeito das formalidades, o que as caracteriza é um paradoxo.  
Uma democracia que, aparentemente funciona, sendo esvaziada de conteúdo 
e sentido. As grandes decisões sendo tomadas não a partir do “poder popular”, 
mas pelas grandes concentrações privadas do capital, que pensam o Estado e 
a democracia como instrumentos para atingir maiores níveis de intervenção 
e dividendos. As decisões, em geral, orbitam em torno das empresas e das 
oligarquias políticas (CASARA, 2017, p. 32-47). 

Importante destacar que as formas autoritárias de tempos passados 
passaram a ser substituídas por formas mais sutis, a partir de outras roupagens. 
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A sofisticação do controle é muito mais elaborada e perversa porque 
permite uma margem menor para reações (MBEME, 2017). Neste sistema, 
o capital vai consolidando as subjetividades. Esta condição provoca uma 
incerteza no trabalhador que se sente cada vez mais inseguro, num processo 
de desenraizamento social. Com a degradação das condições de trabalho, 
desestruturam-se também formas de sociabilidade, provocando uma dinâmica 
de desfiliação (CASTEL, 2005) desintegração e isolamento social.

As dinâmicas das estruturas representativas no mundo do trabalho tendem 
a estar cada vez mais fragilizadas, assim como o conceito de classe enquanto 
fator de mobilização. As dificuldades e os sofrimentos não são compreendidos 
em sua dimensão coletiva, mas em sua perspectiva individualizada, ensejando 
sentimentos de fracasso ou culpa. A meritocracia é acentuada como contraponto 
às dificuldades (COELHO, 2013).

Os partidos políticos transformam-se em estruturas burocratizadas que 
perdem sua conexão ideológica, emocional e psicológica com o eleitor. O voto 
passa a ser uma obrigação na vida do indivíduo que não se sente representado 
pelas estruturas muito autocentradas, reféns da lógica empresarial e distantes 
dos dilemas cotidianos vivenciados pela população. O que se evidencia é uma 
representação partidária que incide nos partidos incapazes, muitas vezes, de 
cumprir suas promessas de mais inclusão social e igualdade, amalgamando-se 
numa governabilidade que descaracteriza as múltiplas diferenças provocando 
reações de incompreensão ou até indiferença. 

Em grande medida, os autoritarismos acabam sendo a consequência 
neste processo. Surgem respostas que podem até ser simplórias ou enganosas, 
mas que diante de algum desespero ontológico, sensação de risco ou medo, 
serve como âncora para uma pretensa estabilidade. Certas narrativas ganham 
força ao sublinhar um sentido (real ou imaginário) oferecendo alternativas para 
os sujeitos cada vez mais envolvidos com os dilemas sociopolíticos atuais.

Nos escritos que dedicou à teologia política, Carl Schmitt (2006), 
explicitou que a moderna doutrina do Estado se encontra umbilicalmente 
ligada a conceitos teológicos secularizados. O autor expõe os elos entre o mando 
transcendente e o movido na finitude. Existiria, pois, uma continuidade entre 
os planos teológicos e políticos. Para além deste espectro, haveria também, 
segundo Schmitt, nas duas formas de pensar e agir, algo no sistema capaz de 
reuni-las. Tal estrutura seria necessária para entender a base sociológica de 
ambas. O autor enuncia o dilema que entabula o estado de exceção em um 
significado análogo ao milagre para a teologia.

Para uma parte da população, o estado de exceção é permanente. 
Aqueles e aquelas que não são vistos ou por quem não se tem uma solidariedade 
instrumentalizada (BUTLER, 2015). Contrariamente à retórica democrática 
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hegemônica, existe uma relação íntima entre democracia e violência, uma 
coexistência entre democracia e extermínio. Instaura-se um estado de exceção no 
qual a guerra torna-se necessária para o funcionamento do sistema. As sociedades 
periféricas (favelas) são vistas como sociedades de inimizade. A brutalidade e 
a democracia, por conseguinte, não são vislumbradas como excludentes. O 
suposto inimigo transforma-se em retórica que justifica as violências. O medo 
passa a ser um dos principais argumentos do discurso político. 

Outro aspecto epistemológico relevante para a compreensão da realidade 
vigente é o discurso que acentua temas morais e o endurecimento penal em 
direta subordinação com as questões econômicas e sociais numa perspectiva 
punitiva. São guerras culturais para além de algumas polarizações de quem no 
passado defendia a meritocracia baseada na livre iniciativa ou que defendia 
a intervenção política para acentuar os sentidos da justiça social. O que é 
sublinhado agora é a substituição destas questões em um antagonismo entre 
um conservadorismo punitivo, autoritário, não plural e, de outro, um discurso 
inclusivista (LAVAL; DARDOT, 2016).

A difusão desta “guerra cultural” tem muito a ver com os processos pelos 
quais temas como os direitos das populações LGBTT, legalização do aborto, 
controle de armas e drogas passou a ganhar maior proeminência no debate 
político norte americano no final dos anos 1980 ao opor “conservadores” e 
“progressistas”. O embate opunha visões de mundo baseadas em uma concepção 
de autoridade moral enquanto reação conservadora aos movimentos de 
contracultura, sobretudo, feministas e negros. A tônica supunha a reestruturação 
da disputa discursiva em termos de um saudosismo com os velhos tempos da 
lei e da ordem e da hegemonia branca e masculina. O paralelo com as pautas 
atuais é evidente. A maior incidência das lutas com vistas ao direito de minorias 
provoca uma reorganização de quem pensa seu mundo ameaçado.

Este contexto, no qual as crises econômicas e políticas se misturam e se 
retroalimentam, possibilita a organização de um espaço público que se utiliza 
da retórica do medo como instrumento mobilizador, retomando valores da 
família tradicional, da ordem, da hierarquia, da autoridade, frente à suposta 
libertinagem. Na mesma direção há também o combate às questões identitárias, 
o conhecimento científico, a exploração do senso comum numa dinâmica 
da pós-verdade, discurso de ódio legitimado como liberdade de expressão; 
construção do discurso da centralidade do trabalho e esforço individuais 
(URBAN, 2014; BAUMAN, 2017).

À semelhança do protagonista literário inserido na descrição de “o 
outono do patriarca” (1975), romance de Gabriel García Márquez, um dos 
principais imperativos dos líderes políticos do tempo presente no Brasil tem a 
ver com a pretensa simplicidade no agir e governar, para, por extensão, encontrar 
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abrigo na devoção à sua imagem. Assim como os relatos romanceados, as 
imagens políticas construídas propõem um olhar diferenciado à vida de alguns 
personagens, onde a realidade dos fatos nem sempre é evocada em primeiro 
plano. Estereótipos, mitos e arquétipos, são trabalhados para a galvanização de 
histórias de vida centradas em possíveis vínculos com as origens e a realidade de 
grupos minoritários ou marginalizados. 

5 Considerações finais

O consagrado historiador britânico Eric Hobsbawn denominou como 
a Era dos Extremos (1995) o período compreendido entre o início da Primeira 
Guerra Mundial, em 1914, e o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS), em 1991. Foi nesse espaço de tempo que o planeta viu uma guerra 
eclodir na Europa, o comunismo surgir como sistema de governo, o fascismo 
ganhar corpo e, unido ao seu irmão mais cruel, o nazismo, arrastar o mundo 
ao seu maior conflito armado com rescaldos de ódio político, religioso e racial. 

O extremismo não é apenas um filho do século passado. Os grandes 
impérios da história se ergueram sob o fio da espada. Babilônicos, macedônios, 
persas, romanos, entre outros. Todas as grandes civilizações expandiram a 
sua influência e se sustentaram à base de muito sangue derramado. No caso 
dos impérios modernos, a violência também cedeu espaço para a exploração 
econômica. O capitalismo falou mais alto. Não é nenhuma novidade que hoje 
os Estados Unidos se consolidaram como a maior potência econômica e militar 
do planeta. Intimidações, guerras, ataques, sempre fizeram parte do repertório.

O Brasil, a última nação do continente a dar fim à escravidão, colhe nos 
dias atuais os frutos plantados em séculos de exclusão. Historicamente alijados 
das instâncias de poder, pobres, negros, índios, minorias, sofrem com as mais 
diversas formas de preconceito. A polarização política, econômica, cultural e 
religiosa, vivida de forma intensa pelas pessoas em nosso tempo, tem como marco 
a desigualdade social que permeia toda a história brasileira. O que prevalece 
nesta polarização é o embate entre a defesa de um projeto emancipador e um 
projeto de capital. Afogados em um cenário de corrupção quase endêmica, o 
país parece ter atalhado pelos caminhos do caos nas instâncias do poder. 

Assim, sem enxergar nas instituições políticas uma representatividade, 
os cidadãos perderam a capacidade de olhar para a política como o caminho 
para a resolução das dificuldades. Ser político passou a ser visto como um 
atestado de desonestidade. Vive-se um sentimento de desilusão. Não há sigla 
política que não esteja alinhada com a lógica vigente, independentemente de 
seu espectro ideológico. A esquerda não presta para quem é de direita e a direita 
não presta para quem é de esquerda. Quando a ordem social fica caótica, o 
resultado é a polarização, a busca por culpados e de “salvadores da pátria”. As 
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pessoas começam a omitir-se em suas próprias responsabilidades e escolhem 
bodes expiatórios. 

O suposto pacifismo da sociedade brasileira se origina na submissão e 
no impedimento de que aqueles que não são incluídos na perspectiva de uma 
cidadania plena se organizem e expressem suas demandas. A cordialidade dos 
sujeitos desaparece quando o meio que lhes faz colocar a máscara da polidez, 
a sociedade, não proporciona a proteção e a estabilidade esperada. Assim, a 
bestialidade humana aflora e a cordialidade dá lugar à sede por vingança. De 
preferência, no âmbito público. A fragilidade de nossas instituições e a descrença 
na capacidade do Estado em cumprir o seu papel como regulador das práticas 
sociais, gera o sentimento de que algo precisa ser feito e com urgência; se as 
instâncias que deveriam zelar pela ordem não o fazem, alguém precisa tomar as 
rédeas. Onde não há justiça, reina a vingança.

Este ambiente de incertezas é ampliado, em grande medida, pela sensação 
do medo. É gente que bate-boca nas redes sociais, que difunde mentiras, e 
que, ao ofender o outro, recebe aplausos. Pode ser também o caso do policial 
que quebra o cassetete na cabeça de algum manifestante e passa ser tratado 
como herói. Quando não há mais espaço para o diálogo ou respeito para com 
o diferente, quando o impulso se sobrepõe à racionalidade e as leis, já não basta 
estar alerta, é preciso que algo seja feito.
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APONTAMENTOS E REFLEXÕES SOBRE 
INADEQUAÇÕES METODOLÓGICAS 

COMUMENTE UTILIZADAS NA EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS NO BRASIL

Marco Antônio Franco do Amaral1

Albertina Lima de Oliveira2

1 Contexto da Educação de Jovens e Adultos no Brasil

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino 
complexa envolvendo dimensões educacionais que ultrapassam a 

prática escolar. Durante muitos anos essa educação resumia a alfabetização de 
adultos no Brasil como um processo voltado apenas para o aprendizado da 
leitura e da escrita. Este objetivo, contudo, carecia de estratégias pedagógicas 
voltadas para as reais necessidades desse público. O próprio aluno, ao se 
matricular na EJA, busca na escola uma possibilidade de integração à sociedade 
letrada, uma vez que é constantemente excluído por não dominar a leitura e a 
escrita.

A elevada evasão3, aliada ao baixo aproveitamento nas avaliações 
realizadas nos impulsiona para a busca de propostas pedagógicas efetivas 
nessa modalidade de ensino. É possível que os educandos da EJA tenham 
um maior aproveitamento nas avaliações realizadas? Os métodos pedagógicos 
empregados na sala de aula são adequados para as necessidades desse público? 
O material didático utilizado nas disciplinas está voltado para as características 
e necessidades de aprendizagem dos jovens e adultos?

Diante desse cenário de exclusão educacional, é imprescindível 
estabelecermos uma reflexão sobre o público da EJA, suas características e 
especificidades. Faz-se necessário a identificação desses sujeitos que não foram 
incluídos do sistema regular de ensino e da sociedade, pois a pessoa analfabeta 

1 Doutorando em Ciências da Educação pela Universidade de Coimbra. Professor do Instituto 
Federal Goiano. E-mail:marco.amaral@ifgoiano.edu.br

2 PhD, Professora Auxiliar com nomeação definitiva na Faculdade de Psicologia e Ciências 
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Interdisciplinares do Século XX (CEIS20) da Universidade de Coimbra. E-mail: aolima@fpce.
uc.pt

3 Há uma incongruência nos dados de evasão da EJA no Brasil. Acredita-se que mais de 40% dos 
educandos que ingressam nas turmas de EJA não conseguem concluir o Ensino Médio.
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é constantemente excluída da maioria das atividades diárias. 
O jovem adulto analfabeto

é fundamentalmente um trabalhador – às vezes em condição de subemprego 
ou mesmo desemprego – [...] O contexto cultural do aluno trabalhador deve 
ser a ponte entre o seu saber e o que a escola pode proporcionar, evitando 
assim o desinteresse, os conflitos e a expectativa de fracasso que acabam 
proporcionando um alto índice de evasão (GADOTTI; ROMÃO, 2007, 
p.120).

A Educação de Jovens e Adultos não se refere apenas a uma questão 
relacionada com a idade do educando mas, acima de tudo, a uma especificidade 
cultural. Embora se defina um recorte cronológico, os jovens e adultos aos 
quais se dirigem as ações educativas desse campo educacional não são quaisquer 
jovens e adultos, mas um determinado segmento da população.

Como o adulto anteriormente descrito, ele é também um excluído da 
escola, porém geralmente incorporado aos cursos supletivos em fases mais 
adiantadas da escolaridade, com maiores chances, portanto, de concluir o 
ensino fundamental ou mesmo o ensino médio. É bem mais ligado ao mundo 
urbano, envolvido em atividades de trabalho e lazer mais relacionadas com a 
sociedade letrada, escolarizada e urbana (OLIVEIRA, 1999, p.60).

 Conceitualmente, a Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade 
específica da Educação Básica no Brasil que se dedica a atender a um público 
através de um processo de aprendizagem, formal ou não, de modo a possibilitar 
que esses sujeitos enriqueçam os seus conhecimentos e/ou melhorem suas 
qualificações profissionais e técnicas.

Para Di Pierro e Haddad (1999), a Educação de Jovens e Adultos é 
percebida como 

um campo de práticas e reflexão que inevitavelmente transborda os limites 
da escolarização em sentido estrito. Primeiramente porque abarca processos 
formativos diversos, onde podem ser incluídas iniciativas visando à qualificação 
profissional, o desenvolvimento comunitário, a formação política e um sem 
número de questões culturais pautadas em outros espaços que não o escolar 
(DI PIERRO; HADDAD, 1999, p.132).

A conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em Jomtien, 
em 1990, atribuiu um papel central à educação nas sociedades contemporâneas 
e contribuiu para acentuar a importância da educação de adultos.  Ela trouxe e 
divulgou o espírito desse grande acontecimento que foi a 19ª Conferência Geral 
da UNESCO (realizada em 1976, em Nairóbi) de onde surgiu a Recomendação 
sobre o Desenvolvimento da Educação de Adultos, associada à definição mais 
consensual de sempre deste campo, reafirmada também na V Conferência 
Internacional sobre Educação de Adultos, em 1997, em Hamburgo. Assim, 
por educação de adultos
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entende-se o conjunto de processos de aprendizagem, formais ou não formais, 
graças aos quais as pessoas cujo entorno social considera 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 (Art. 3 da Declaração de Hamburgo sobre Educação de 
Adultos, 1997).

Na verdade, e em linha com a definição apresentada, Ireland (2014), 
ao fazer uma reflexão em retrospectiva sobre as Conferências Internacionais de 
Educação de Adultos da UNESCO,  reconhece-lhes um papel de abrangência 
e relevância extraordinária:

A educação de adultos é crescentemente vista como uma ferramenta importante 
para reparar a desigualdade social e econômica, para reduzir a pobreza, 
para preparar a sociedade mundial para novos paradigmas de produção e 
consumo sustentável, para preparar mão de obra qualificada para as economias 
competitivas, para criar a base para uma cultura de paz e de boa convivência, 
para estabelecer relações mais harmoniosas entre os ambientes humano e natural, 
para desenvolver o potencial de todas as pessoas. (IRELAND, 2014, p. 54).

Contudo, tal conceito e papel, caracterizado por uma enorme amplitude, 
por diversos momentos na prática pedagógica confunde-se com o de ensino 
noturno. Essa é uma associação equivocada, uma vez que a EJA não se define 
pelo turno em que é oferecida, mas segundo as características e especificidades 
dos sujeitos que a ela se destina. Várias iniciativas de educação de adultos em 
escolas ou outros espaços informais têm demonstrado a necessidade de ofertar 
essa modalidade para além do turno noturno, de modo a permitir a inclusão 
daqueles que só podem estudar durante o período matutino ou vespertino e 
comumente trabalham no período noturno.

No inciso VII do Artigo 4ª da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDBEN) podemos observar a reafirmação do dever do Estado de 
garantir o oferecimento da EJA: “a oferta de educação escolar regular para jovens 
e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e 
disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de 
acesso e permanência na escola” (BRASIL, 1996).

A EJA tem sido tema de políticas públicas com relação ao acesso, a 
permanência e ao atendimento, principalmente nas últimas décadas, em 
virtude do avanço da expansão do ensino básico no país. Contudo, apesar de 
observarmos diversas tentativas e iniciativas políticas e sociais de minimizar 
o problema, a educação brasileira de jovens e adultos ainda tem um longo 
caminho a percorrer para que possa decisivamente garantir uma educação de 
qualidade. 



32
Escritos de Educação: Perspectivas e Tendências

Voltar ao Sumário

2 Propostas pedagógicas comumente aplicadas na EJA 

A abordagem tradicionalmente aplicada em turmas da EJA se destaca 
na maioria das turmas esparramadas pelo Brasil. Não se observa uma ação 
recíproca entre os conteúdos, o ensino e a aprendizagem, e a especificidade dos 
educandos - elementos centrais e indissolúveis no processo didático.

 A proposta utilizada na EJA reforça a reprodução de técnicas puramente 
mecanizadas com a memorização dos conteúdos, a leitura e a escrita de palavras 
presentes nas cartilhas ou nos livros, sem que haja relação alguma entre o 
que está escrito e o contexto de vida no qual o educando está inserido. Os 
educandos não são convidados a conhecer, a compartilhar suas experiências de 
vida anteriores. Tal abordagem, amplamente utilizada na EJA, é conhecida por 
Paulo Freire como “concepção bancária”. Nesta perspectiva da educação

o “saber” é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber. 
Doação que se funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da 
opressão – a absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de 
alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no outro. 

O educador, que aliena a ignorância, se mantém em posições fixas, 
invariáveis. Será sempre o que sabe, enquanto os educandos serão sempre os 
que não sabem. A rigidez destas posições nega a educação e o conhecimento 
como processos de busca (FREIRE, 1987, p. 33-34).

Com a concepção bancária no ambiente educacional da EJA, observamos 
uma dissonância entre o que a escola propõe e as expectativas dos educandos. 
Assim,

Os altos índices de evasão e repetência nos programas de educação de jovens 
e adultos indicam falta de sintonia entre essa escola e os alunos que dela se 
servem, embora não possamos desconsiderar, a esse respeito, fatores de 
ordem socioeconômica que acabam por impedir que os alunos se dediquem 
plenamente a seu projeto pessoal de envolvimento nesses programas 
(OLIVEIRA, 1999, p. 62).

As dificuldades particulares do aluno na EJA interferem em seu 
aprendizado. Muitos educandos são trabalhadores e possuem pouco tempo 
para se dedicarem aos estudos fora do ambiente escolar. Além disso, o cansaço e 
os compromissos particulares também corroboram para um baixo rendimento 
do aluno nas atividades desenvolvidas na sala de aula. 

Observamos, em entrevistas com os professores da EJA que há um 
preconceito sobre as concepções do aluno na EJA as quais dificultam ainda 
mais o processo de aprendizagem. Ele, o aluno, é visto e se vê como alguém 
que ‘perdeu tempo’; aquele que não aprendeu no momento “certo” e que, hoje, 
possui dificuldades para estar envolto em novos processos de formação.

Contudo, estes fatores, inerentes às particularidades do aluno na EJA, 
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amplificam-se quando estratégias pedagógicas utilizadas na sala de aula estão 
em dissonância com as necessidades desse aluno.

Segundo Todaro e Lima (2010), na prática pedagógica alguns professores
Alfabetizam com atividades encontradas em livros didáticos do 1º ao 5º anos e, 
portanto, direcionados ao público infantil que tem entre 6 e 10 anos de idade; 

Oferecem aos alunos literatura infantil, como por exemplo, “Três porquinhos”;

Concentram as atividades docentes e discentes apenas na oralidade, sem 
registro escrito;

Justificam a ausência de avanço dos alunos a partir de discursos que 
menosprezam e diminuem a capacidade dos alunos e que revelam crenças 
como “burro velho não aprende”;

Planejam um número elevado de passeios com os alunos (TODARO; LIMA, 
2010, p. 6).

Outro elemento, que merece evidência na atual proposta pedagógica na 
EJA, é a escolha dos conteúdos e do material didático a serem trabalhados na 
sala de aula. No método predominantemente utilizado, são desconsideradas 
a realidade social e cultural do aluno e, em muitos casos, evidenciam uma 
transposição para a EJA de elementos presentes nas cartilhas da pré-escola 
utilizadas pelas crianças. Observa-se, na figura 1, dois exemplos de atividades 
propostas em um material utilizado na EJA, Ensino Fundamental I.

Figura 1- Atividades propostas em um livro da EJA

Fonte: SILVA et al., 2007, p.100.
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No primeiro exercício da figura 1 é pedido aos educandos que indiquem 
numericamente a quantidade de sílabas presentes nas seguintes palavras: você, 
janela, uma, dois, lado e chapéu. É perceptível que o exercício se apresenta 
de modo descontextualizado, sem a explicitação de seus objetivos didáticos e 
metodológicos e, além disso, não há exemplos da utilização dessas palavras que 
explorem o contexto no qual se insere a realidade desse aluno. 

O segundo exercício, intitulado “Decifre e leia a carta enigmática” 
traz imagens, símbolos matemáticos e sílabas para que o aluno decifre uma 
carta enigmática com a elaboração de um texto ao final da atividade. Neste 
exemplo há diversas questões que merecem destaque. A primeira delas se refere 
a ausência de explicações a respeito da interferência dos símbolos matemáticos 
na resolução do exercício. A segunda pode ser observada quanto à escolha 
das imagens utilizadas para decifrar o enigma. As imagens de uma lata de 
“Tody” e a de um “Pato” demonstram claramente a ausência de interligação do 
material com a realidade do aluno na EJA. As duas imagens são reproduções 
de imagens utilizadas em cartilhas para a pré-escola com crianças em processo 
de alfabetização. 

Segundo Todaro e Lima (2010), saber ler e escrever não é suficiente para 
o aluno da EJA. É preciso ir além, é necessário ultrapassar limites,

É verdade que esta é uma maneira de reconhecer que não basta saber ler e 
escrever, mas, ao mesmo tempo, pode levar também a perder-se a especificidade 
do processo de aprender a ler e a escrever, entendido como aquisição do 
sistema de codificação de fonemas e decodificação de grafemas, apropriação 
do sistema alfabético e ortográfico da língua, aquisição que é necessária, mais 
que isso, é imprescindível para a entrada no mundo da escrita (TODARO; 
LIMA, 2010, p. 3).   

Observamos que estes elementos perpassam a prática pedagógica na 
EJA interferindo significativamente na maneira de ensinar do professor. Nesta 
metodologia de ensino, o professor

faz “comunicados” e depósitos que os educandos, meras incidências, recebem 
pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí a concepção “bancária” da 
educação, em que a única margem de ação que se oferece aos educandos é 
a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. Margem para serem 
colecionadores ou fichadores das coisas que arquivam. No fundo, porém, os 
grandes arquivados são os homens, nesta (na melhor das hipóteses) equivocada 
concepção “bancária” da educação. (FREIRE, 1987, p. 33).

O educador, nesta proposta pedagógica, vai sendo impossibilitado de 
refletir sobre suas ações, de construir conhecimento coletivamente, de aproveitar 
e observar a riqueza das experiências trazidas por seus educandos. Os professores 
se posicionam em uma condição inflexível através da qual supõe possuir todo o 
conhecimento. A formação que tiveram, orientada para o modelo de educação 
escolar e infantil, dificulta-lhes extremamente uma ação educativa apropriada 
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para pessoas adultas que tem que ser sempre contextualizada na sua vida. Tem 
que seguir o processo inverso à educação formal: não dos conteúdos para o 
aluno, mas da vida do aluno para os conteúdos. Neste modelo os educandos 
são observados como desprovidos de saberes e experiências que poderiam 
contribuir com o processo de aprendizado; eles não são convidados a conhecer, 
a experimentar e a compartilhar, apenas memorizam mecanicamente, recebem 
o conteúdo - sem interligações - de modo unilateral e vertical.

Todaro e Lima (2010) ressaltam também outros problemas no ambiente 
escolar da EJA relacionados com a ordenação dos espaços escolares e da utilização 
do tempo. Com um olhar atento às novas possibilidades, é possível constatar

uma inadequação da organização dos espaços escolares, do uso do tempo 
e dos materiais didáticos que infantilizam os aprendentes. Além disso, os 
preconceitos dos educadores em relação a esses alunos são uma constante 
que precisa ser analisada e levada em consideração quando da proposição de 
alternativas metodológicas (TODARO; LIMA, 2010, p.5).

A organização do espaço escolar é outro problema delineado nas turmas 
observadas da EJA. Em diversas salas de aula é possível observar que elas são 
utilizadas no período da manhã e da tarde por educandos da pré-escola ou 
dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Elas possuem, em muitos casos, 
gravuras infantis afixadas nas paredes laterais e acima do quadro negro. Em 
algumas salas, somente se encontram carteiras menores dificultando ainda mais 
o trabalho pedagógico neste espaço, pois os educandos da EJA são obrigados 
a carregar carteiras para as salas de aula ou improvisar assentos com bancos e 
carteiras.

Para Brito (2010), a percepção do lugar
é completamente distinta para uma criança e para um adulto, mesmo que 
este não tenha escolaridade nenhuma. As perguntas onde estou? Que lugar é 
esse? Como ele se articula com outros lugares? são percebidas e respondidas 
diferentemente por uma pessoa que está a descobrir-se no mundo e na sociedade 
e por outra que viveu a experiência de localizar-se (BRITO, 2010, p.19). 

Deste modo, além das metodologias utilizadas na EJA, é necessário que 
façamos também uma reflexão a respeito de como o ambiente escolar tem sido 
preparado para acolher este público com as suas especificidades.

  É necessário destacar que as propostas pedagógicas comumente aplicadas 
na EJA, em relação aos componentes curriculares e ao modelo pedagógico, estão 
em dissonância com o que estabelecem os seus documentos norteadores. A 
Resolução CNE/CEB Nº1, de 5 de julho de 2000, que estabelece as Diretrizes 
Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos, afirma:

Art. 5º Os componentes curriculares consequentes ao modelo pedagógico 
próprio da educação de jovens e adultos e expressos nas propostas pedagógicas 
das unidades educacionais obedecerão aos princípios, aos objetivos e às 
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diretrizes curriculares tais como formulados no Parecer CNE/CEB 11/2000, 
que acompanha a presente Resolução, nos pareceres CNE/CEB 4/98, CNE/
CEB 15/98 e CNE/CEB 16/99, suas respectivas resoluções e as orientações 
próprias dos sistemas de ensino. 

Parágrafo único. Como modalidade destas etapas da Educação Básica, a 
identidade própria da Educação de Jovens e Adultos considerará as situações, 
os perfis dos estudantes, as faixas etárias e se pautará pelos princípios de 
equidade, diferença e proporcionalidade na apropriação e contextualização das 
diretrizes curriculares nacionais e na proposição de um modelo pedagógico 
próprio, de modo a assegurar: 

I - quanto à equidade, a distribuição específica dos componentes curriculares a 
fim de propiciar um patamar igualitário de formação e restabelecer a igualdade 
de direitos e de oportunidades face ao direito à educação; 

II- quanto à diferença, a identificação e o reconhecimento da alteridade própria 
e inseparável dos jovens e dos adultos em seu processo formativo, da valorização 
do mérito de cada qual e do desenvolvimento de seus conhecimentos e valores;

III - quanto à proporcionalidade, a disposição e alocação adequadas dos 
componentes curriculares face às necessidades próprias da Educação de Jovens 
e Adultos com espaços e tempos nos quais as práticas pedagógicas assegurem 
aos seus estudantes identidade formativa comum aos demais participantes da 
escolarização básica.

Esta resolução destaca, inicialmente, a importância de considerarmos as 
circunstâncias, os perfis e as faixas etárias dos estudantes. Ela salienta que a EJA 
deve possibilitar ao jovem e ao adulto o seu retorno ao sistema educacional, 
oferecendo-lhe condições para que ocorra desenvolvimento nos seus aspectos 
sociais, econômicos e educacionais. Ela deve buscar também uma educação 
duradoura, diversificada e universal. De acordo com essas diretrizes, a EJA deve 
se pautar por três princípios básicos: a equidade, a diferença e a proporção, 
elementos norteadores de qualquer proposta inovadora quanto aos seus aspectos 
pedagógicos.

3 Necessidades pedagógicas na EJA

Uma nova reflexão sobre a Educação de Jovens e Adultos traz para o 
âmbito acadêmico questões relativas ao processo pedagógico comumente 
observadas em sala de aula. Segundo Almeida (2013), a EJA deve se inserir 
em um movimento amplo de renovação da prática pedagógica, buscando a 
construção de uma educação que inclua, acima de tudo, a qualidade do processo 
ensino-aprendizagem para a construção dos conhecimentos.

A metodologia de ensino aplicada no ambiente escolar pode ser 
entendida como uma articulação entre a teoria e a prática a partir de ações 
desenvolvidas pelo professor e pela equipe pedagógica objetivando alcançar as 
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diretrizes propostas em seu projeto pedagógico. Ela não é um guia prescritivo 
que visa promover uma atitude docente automatizada na qual o contexto em 
que o aluno está inserido é desconsiderado e, acima de tudo, o conhecimento 
que ele já possui não é observado como um elemento importante do processo 
de aprendizagem.

Segundo Araújo (2006), a metodologia aplicada, a partir de seus 
métodos e técnicas, é

teórico-prática, ou seja, ela não pode ser pensada sem a prática, e não pode ser 
praticada sem ser pensada. De outro modo, a metodologia de ensino estrutura 
o que pode e precisa ser feito, assumindo, por conseguinte, uma dimensão 
orientadora e prescritiva quanto ao fazer pedagógico, bem como significa o 
processo que viabiliza a veiculação dos conteúdos entre o professor e o aluno, 
quando então manifesta a sua dimensão prática (ARAÚJO, 2006, p.27).

Tal metodologia faz parte de um processo pedagógico no qual há um 
encadeamento entre conteúdo, técnica, procedimento e estratégia. Segundo 
Libâneo, há três componentes inseparáveis no ambiente escolar que estão 
interligados com os objetivos pedagógicos

O processo didático se explicita pela ação recíproca de três componentes – os 
conteúdos, o ensino e a aprendizagem – que operam em referência a objetivos que 
expressam determinadas exigências sociopolíticas e pedagógicas e sob um conjunto 
de condições de uma situação didática concreta (LIBÂNEO, 2005, p. 91).

A necessidade de formação de leitores e escritores autônomos deve ir 
muito além do que tem sido observado em muitas práticas de Educação de 
Jovens e Adultos. Uma proposta pedagógica efetiva e voltada para os novos 
desafios deve assegurar aos jovens e adultos que conhecimentos diversos lhes 
sejam transmitidos, não só para a decodificação do código linguístico, mas 
também aos saberes da cidadania, da sociedade, da tecnologia e de tudo o que 
se torna fundamental no bom desenvolvimento social, político e econômico 
dos indivíduos.

Uma proposta de educação implica em desenvolver a capacidade de 
aprender, de pensar de maneira crítica e autônoma; e não uma simples repetição 
do que os outros dizem. Neste sentido, é perceptível que a técnica utilizada em 
sala de aula precisa estar em consonância com a realidade do aluno e com as 
suas expectativas para não se tornar descontextualizada e desapropriada.

Ao escolher a metodologia de ensino a ser aplicada na sala de aula, o 
professor e a equipe pedagógica precisam estar atentos às necessidades educativas 
dos educandos, ao contexto social, cultural, político e econômico de modo que 
esta favoreça a aprendizagem. Segundo Libâneo,

O trabalho docente deve ser contextualizado histórica e socialmente, isto é, 
articular ensino e realidade. O que significa isso? significa perguntar, a cada 
momento, como é produzida a realidade humana no seu conjunto; ou seja, 
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que significado têm determinados conteúdos, métodos e outros eventos 
pedagógicos, no conjunto das relações sociais vigentes (LIBÂNEO, 1985, 
p.137).

Desta forma, a atividade docente requer organização e planejamento 
contínuo. A articulação entre a realidade e o ensino são condições necessárias 
para o processo educacional, pois é imprescindível que o professor conheça 
aquilo que os educandos já sabem previamente sobre os assuntos a serem 
estudados. Conforme já ressaltado por Libâneo (2005), é imprescindível que 
haja uma interligação contínua entre o conteúdo, o ensino e a aprendizagem. 
Observa-se na figura 2 um modelo para o engendramento entre esses elementos 
tão fundamentais no ambiente educacional.

Figura 2 - Encadeamento necessário entre o conteúdo, o ensino, a aprendizagem e os 
múltiplos contextos

Fonte: Autores.

 Ademais, a metodologia utilizada pelo professor deve facilitar o processo 
de ensino-aprendizagem tornando-o uma atividade agradável e transformadora. 
Ela não pode ser uma ação improvisada e desenvolvida sem planejamento, uma 
vez que delineará práticas com diversos equívocos pedagógicos. Por outro lado, 

problemas como esses podem ser resolvidos quando o professor conhece as 
especificidades desse público e usa do cotidiano do aluno como eixo condutor 
das aprendizagens, essa atitude torna-se imprescindível, para o profissional 
docente que optar por trabalhar com alunos da EJA, uma vez que se acredita 
na importância da educação, do ensino sistematizado para a promoção do 
jovem e do adulto não alfabetizado na atual conjuntura política, econômica 
e social, promovendo-o como real cidadão (SILVIA; PLOHARSKI, 2011, 
p.1650). 
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É imprescindível que o professor tenha conhecimento dos métodos 
empregados na sala de aula. Ele precisa ter a percepção do quê, para quê e como 
está ensinando. Na EJA, os conteúdos apresentados nas cartilhas são insuficientes 
para promover as transformações necessárias. Assim, a metodologia utilizada 
precisa abarcar uma série de elementos inerentes a um processo educacional 
transformador, como: o ritmo de aprendizagem do aluno, as experiências de 
vida externas ao ambiente escolar e as potencialidades de cada aluno a partir de 
seus conhecimentos prévios.

Para Jará (2007), uma proposta de educação deve desenvolver a 
capacidade de aprender, de pensar de maneira crítica e autônoma, e não apenas 
repetir o que os outros dizem. É preciso realizar um trabalho pedagógico que 
desenvolva a identidade formativa e promova a emancipação. A formação de 
um cidadão e de uma cidadã plenos é um processo imbricado com as distintas 
capacidades e condições que cada um possui. 

Deste modo, é fundamental 
o reconhecimento de que os tempos e formas de aprendizagem do jovem 
e adulto são diferentes dos das crianças e púberes, tanto pela conformação 
psíquica e cognitiva como pelo tipo de inserção e responsabilidade social. Isto 
significa reconhecer que os adultos, em função do já-vivido, têm modelos 
de mundo, estratégias de compreensão de fatos e de avaliação de valores 
densamente constituídos, de forma que toda nova incorporação conduz a 
compreensões mais amplas e, eventualmente, difíceis de realizarem (BRITTO, 
2010 p. 22).

O desenvolvimento de uma educação de qualidade depende de 
transformações consideráveis na sociedade, nos sistemas de ensino e no 
ambiente escolar. Assim, se fazem necessárias condições adequadas ao trabalho 
pedagógico; conhecimentos e habilidades relevantes; estratégias e tecnologias 
cognitivas que favoreçam o ensinar e o aprender; procedimentos de avaliação 
que subsidiem o planejamento e o aperfeiçoamento das atividades pedagógicas 
e formas democráticas de gestão da escola.

Uma análise crítica do processo de ensino e aprendizagem deve ser feita 
visando modificar o formato existente a fim de que os e aprendam de forma 
mais qualitativa. A qualidade de ensino não se refere à quantidade de conteúdo 
ministrada na sala de aula, mas sim à apropriação de cada aluno do que foi 
discutido no ambiente escolar e à capacidade de interligação do novo conteúdo 
com elementos já presentes em sua estrutura cognitiva.

O ensino não pode ser mais visto no formato em que o conhecimento 
está centrado no professor, e o aluno é apenas meramente um aprendiz ouvinte. 
Este aluno também pesquisa, entende, discute e forma opiniões, ou seja, produz 
conhecimento. 

  No processo de ensino-aprendizagem, contudo, há a necessidade de se 
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respeitar a forma como cada pessoa aprende, de acordo com as suas possibilidades 
cognitivas. Portanto, sabendo que nosso objetivo é trazer qualidade no 
processo de ensino-aprendizagem, torna-se inviável apenas o uso de um tipo 
de ferramenta para a educação de jovens e adultos. Não podemos ministrar 
uma aula com os mesmos procedimentos metodológicos para alunos diferentes, 
para grupos com diferentes motivações. Precisamos adaptar a metodologia e as 
técnicas de ensino para cada grupo. 

Desta forma, há também uma relativização do próprio conceito do que é 
ser uma aula na EJA, de modo a explorar outras possibilidades como os estudos 
em diversos ambientes - diante das novas ferramentas cognitivas - e a utilização 
de estratégias pedagógicas diferenciadas que promovam uma aprendizagem 
significativa e que favoreçam o “aprender a aprender”.
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1 Introdução

O cenário educacional brasileiro desde os primórdios sempre foi 
marcado por inúmeros problemas, os quais se tornaram obstáculos 

para a inserção de considerável parcela da população à educação. Nesse sentido, 
pretende-se com esse trabalho discorrer sobre a temática da Educação de Jovens 
e Adultos com olhar voltado para sua historicidade, bem como as perspectivas 
inerentes a essa modalidade de ensino, com base em estudos realizados e 
descrevendo relatos de experiência com a disciplina de Educação de jovens e 
Adultos no curso de formação em Pedagogia. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi utilizada pesquisa 
bibliográfica, com abordagem qualitativa, em que permite ao pesquisador 
ter acesso a uma gama mais ampla de informações com base em pesquisas 
anteriores. Segundo Gil (2017, p. 44) “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida 
com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e 
artigos científicos”. Utilizou-se ainda, a análise documental mediante materiais 
produzidos ao longo da disciplina, uma vez que “a pesquisa documental 
apresenta uma série de vantagens pois, [...] “ os documentos constituem fonte 
rica e estável de dados”. (GIL, 2017, p. 46). 

Assim, buscou-se por meio dessas abordagens aprofundar os dados da 
pesquisa e estabelecer uma maior compreensão. Nesse aspecto, apontamos que 
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no decorrer da história inúmeras políticas públicas educacionais voltadas para 
o campo da educação de Jovens e Adultos foram implementadas, no entanto 
nenhuma delas foram de fato efetivadas. Sobre isso, Arroyo (2008 p. 221) 
explica que, “a educação de jovens e adultos - EJA tem sua história muito 
mais tensa do que a história da educação básica”.  Somente ao final da década 
de 1940 é que essa modalidade de ensino teve reconhecimento pela política 
nacional, passando a receber um tratamento particular. 

Atualmente, as concepções pedagógicas voltadas para a educação de 
jovens e adultos têm uma visão diferenciada sobre os sujeitos que compõem 
essa modalidade de ensino, de acordo com Arroyo (2008, p. 226), “a educação 
popular e a EJA enfatizam uma visão totalizante do jovem e adultos como ser 
humano, com direito a se formar como ser pleno, social, cultural, cognitivo, 
ético, estético de memória”. Desse modo, as práticas inerentes às ações 
direcionadas à EJA na contemporaneidade, devem considerar as especificidades 
dos sujeitos que dela fazem parte.

2 Ampliando o debate sobre EJA

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação n° 9394/96 dispõe em seu a 
Art. 37 que a educação de jovens e adultos se destina àqueles que não tiveram 
acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade 
própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo 
da vida (BRASIL, 1996). A garantia do direito à educação e à aprendizagem 
ao longo da vida é estabelecido como um dos princípios e fins da educação 
nacional. Desse modo, a educação destinada ao público jovem e adultos que 
por algum motivo foram privados do direito ao acesso à educação no período 
regular, encontram por meio dessa política educacional, a oportunidade de 
retomarem e concluírem de forma gratuita a educação básica. 

A educação de Jovens e Adultos destina-se a atender jovens e adultos a 
partir dos 15 anos de idade. Segundo Arroyo (2008, p. 224) “[...] a EJA é uma 
modalidade que construiu sua própria especificidade como educação, [...]”, 
pois atende a um público que carrega consigo experiências e conhecimentos 
oriundos de uma educação informal adquiridas em suas violências do cotidiano. 
Além de política educacional a Educação de Jovens e Adultos assume a função 
de política social, uma vez que grande parte do seu público, buscam nas salas de 
aula da EJA conhecimentos que atendem às suas necessidades como cidadãos, 
ou seja, que façam sentido para sua vida, seja em escala pessoal ou relacionadas 
ao mercado de trabalho. Sobre isso Brandão (2005, p. 118) ressalta que: 

Através do trabalho o ser humano constrói sua própria história, acumulando 
conhecimentos científicos e transformando concretamente a natureza e a 
sociedade. [...] Como consequência [sic], a realidade exige um novo homem, 
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que se conforme às necessidades dessa realidade e, portanto, exige também 
uma nova formação.

Nesse sentido, essa modalidade de ensino deve apresentar propostas 
diferenciadas para atender as necessidades desses sujeitos, os quais carregam uma 
bagagem de experiências e aprendizagens construídas ao longo de sua trajetória 
de vida, trazem consigo anseios e expectativas, seja por um aperfeiçoamento 
que lhes trará melhores condições de atuação no mundo do trabalho, seja por 
um simples desejo de retornarem à escola pelo prazer de uma realização pessoal. 

Os jovens e adultos que constituem o público da EJA “Embora não 
tenham freqüentado [sic] espaços formais de ensino ou tenham freqüentado[sic] 
por pouco tempo, foram acumulando conhecimentos ao longo das suas 
experiências sociais, de trabalho e familiares, isto é, nos espaços informais de 
formação” (BÁRBARA, 2005, p. 122). Conhecimentos, que devem ser levados 
em consideração, pois representam características importantíssimas que devem 
ser observadas, tendo em vista que, esses jovens e adultos possuem um perfil 
particular e, portanto, faz-se necessário que as propostas direcionadas a esse 
público sejam adequadas, condizentes a suas realidades e às suas perspectivas, 
de modo que garanta assim a permanência desses cidadãos na escola.

3 Nossa concepção quanto a historicidade e perspectivas da EJA

Os olhares voltados para a EJA no decorrer da história da educação 
brasileira tiveram muitos períodos marcantes, no entanto, muitos deles não 
tinham atenção voltada a uma linha pedagógica, nem contavam com políticas 
educacionais específicas. As propostas voltadas para a escolarização de adultos 
ocorridos no passado tinham interesses voltados mais aos fins políticos da época, 
assim ao passearmos pela história fica notório a falta de uma política educacional 
de jovens e adultos duradoura, o que evidente é uma descontinuidades dos 
programas voltados a atender essa parcela da população, além de outros 
problemas pontuados como “a falta de uma política pública permanente, a 
prevalência de uma visão assistencialista e a insuficiência de teorias sobre o 
processo de aprendizado dos adultos” (BÁRBARA, 2005, p. 121), tais impasses 
atuam como barreiras que dificultam o acesso desses cidadãos à educação, 
outorgando-lhe a condição de marginalizado.

Haddad e Pierro (2000, p.112), coloca que “o adulto não-escolarizado 
era percebido como um ser imaturo e ignorante, que deveria ser atualizado com 
os mesmos conteúdos formais da escola primária, percepção esta que reforçava 
o preconceito contra o analfabeto [...]”. Esta percepção demonstra uma 
fragilidade na efetivação das políticas educacionais voltadas para a educação de 
Jovens e Adultos no decorrer do tempo. Somente após um extenso período de 
lutas e discussões, a Educação de Jovens e Adultos consolidou novos caminhos 



46
Escritos de Educação: Perspectivas e Tendências

Voltar ao Sumário

relacionados aos campos pedagógicos e didáticos, adquirindo novas concepções 
acerca dessa modalidade, e demonstrando uma nova visão sobre o processo de 
aprendizagem dos adultos. 

Estudos recentes [...] indicam que o desenvolvimento psicológico é um 
processo que dura toda a vida e que a idade adulta é rica em transformações. Os 
adultos possuem mais experiência que os adolescentes e podem ter acumulado 
uma maior quantidade de conhecimentos. Talvez sejam menos rápidos, mas 
podem oferecer uma visão mais ampla, julgar melhor os prós e os contras de 
uma situação e ter boa dose de criatividade (BRASIL, 2006, p. 5).

À vista disso, compreende-se que as peculiaridades inerentes a esses 
sujeitos, precisam e devem ser valorizadas nos processos de mediação dos 
conhecimentos escolares, pois “Protagonistas de histórias reais e ricos em 
experiências vividas, os alunos jovens e adultos configuram tipos humanos 
diversos. São homens e mulheres que chegam à escola com crenças e valores já 
constituído” (BRASIL, 2006, p. 4).

Nesse contexto, espera-se que a escola propicie um bom acolhimento e a 
valorização desses sujeitos, de modo que desenvolva situações de aprendizagem 
significativas que levem em consideração os conhecimentos que os alunos 
trazem para a escola, para a partir destes, produzirem os saberes escolares. “É 
necessário que o professor [...], transforme os saberes sociais em saberes para 
ensinar, [...] e os saberes ensinados em saberes construídos para ele e o grupo, 
formando uma coletividade de aprendizagem” (JARDILINO; ARAÚJO, 2015, 
p.115). Sendo assim, a formação do professor torna-se relevante para que haja 
o desenvolvimento de metodologias diferenciadas que atendam às necessidades 
desse público, e leve a aquisição de novos saberes que contribuam para a vida 
dos alunos fora da escola. 

4 Caminhos trilhados na disciplina Educação de Jovens e Adultos

O universo pesquisado teve como ponto de partida estudos realizados, 
por meio da disciplina “Educação de jovens e adultos” ministrada no curso de 
Licenciatura em Pedagogia, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Bahia- 
FACITE, localizada no município de Santa Maria da Vitória-BA. 

As abordagens apresentadas no decorrer da disciplina permitiram-nos 
compreender de forma mais acentuada as características e perspectivas da 
Educação de Jovens e Adultos, compreendendo seu papel social, político e 
cultural no contexto atual, conhecer e analisar as políticas públicas direcionadas 
para essa modalidade, bem como, nos inteirarmos sobre os processos de ensino-
aprendizagem e as alternativas metodológicas da Educação de Jovens e Adultos. 

Em decorrência das dificuldades enfrentadas pela população mundial 
devido a pandemia do novo coronavírus e a necessidade de nos mantermos em 
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isolamento social, a disciplina “Educação de Jovens e Adultos” foi ministrada 
em ambiente virtual. A tecnologia que já nos acompanhava, tornou-se nesse 
tempo adverso, indispensável para o desenvolvimento de nossas atividades 
acadêmicas, pois segundo Pais (2002, p. 106) “[...] os benefícios da tecnologia 
podem ser reinvestidos em favor do próprio conhecimento, possibilitando uma 
continuidade no encadeamento de novos saberes”. Assim, em um ambiente 
virtual se deu a mediação, a descoberta e a construção de novos conhecimentos 
e novos saberes no que tange a modalidade Educação de Jovens e Adultos.

A cada aula, a cada leitura, fóruns de discussão, a cada atividade proposta, 
muitas delas desafiadoras, mas de perfeita elaboração, era possível ampliar 
os conhecimentos referentes à educação de jovens e adultos, despertando 
um maior interesse em pesquisar, em entender seus sujeitos e características, 
além de possibilitar um olhar diferenciado, e uma visão crítica quanto a essa 
política educacional. Assim, em cada etapa desenvolvida, era perceptível a 
intencionalidade por parte do mediador em agregarmos informações necessárias 
para compreender o papel social da EJA, bem como, assumir a capacidade de 
atuar pedagogicamente de forma eficaz frente a essa modalidade de ensino. 

As interações e atividades firmadas durante a disciplina trouxeram o 
entendimento sólido dos objetivos propostos pelo plano de ensino do curso. 
Entre as atividades desenvolvidas, algumas foram vistas inicialmente com um 
alto grau de complexidade e desafiadoras, como exemplo destas propostas 
citamos a construção de uma carta aberta em defesa da EJA, realizada na 
unidade I, ilustrada na figura abaixo.

Quadro 1 - Carta aberta em defesa da EJA

Santa Maria da Vitória - BA, 18 maio de 2020.
CARTA ABERTA EM DEFESA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – 
EJA
  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, (LDB 9394/96) dispõem em seu a Art. 37 
que, “A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso 
ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e 
constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida”. Com 
base no que dispõem o artigo referido, e compreendendo a importância e a necessidade 
dessa modalidade de ensino (EJA), nós acadêmicas do curso de Licenciatura em 
Pedagogia, apresentamo-nos através desta, em defesa da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), considerando a sua relevância para a sociedade vigente, tendo em vista os 
desafios inerentes a essa categoria de ensino, e o reconhecimento das particularidades 
dos sujeitos que se enquadram nessa modalidade de ensino, como defendido na LDB. 
A Educação de Jovens e Adultos apresentam características peculiares no que se refere 
às especificidades de seus sujeitos.  As classes de EJA são formadas por jovens e adultos 
que trazem consigo experiências de vida, crenças, valores éticos e morais já formados, 
de modo que, suas salas de aula se configuram em um ambiente cultural altamente rico. 
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Em sua maioria, são cidadãos advindos do mundo do trabalho que buscam na escola 
meios para suprirem suas necessidades pessoais, a fim de melhor desempenharem seu 
papel de sujeito na sociedade.
Levando em conta as especificidades dos alunos da EJA, entende-se que, faz necessário 
o desenvolvimento de metodologias diferenciadas que contemple as necessidades desse 
público. Nessa perspectiva, o professor e a escola são agentes de grande importância 
nesse processo, devendo promover situações de aprendizagem significativas que levem 
em consideração os saberes que os alunos trazem para a escola, utilizando assim, os seus 
conhecimentos prévios como ponto de partida para produzirem os saberes escolares. 
A partir do que dispões a constituição de federal 1988, que assegura a educação 
como direito de todos, e visa o pleno desenvolvimento da pessoa para o exercício da 
cidadania, bem com sua qualificação para o mercado de trabalho. Nós acadêmicas, 
entendemos que os poderes públicos devem assegurar tal direto, oportunizando 
políticas educacionais adequadas, que levem em conta as particularidades do educando 
e seus interesses, viabilizando o acesso e permanência desses alunos na escola com o 
intuito de evitar a evasão, e um novo fracasso escolar. 
Diante das considerações postas, nós discentes do curso de Pedagogia comprometidas 
com a luta para efetivação de um ensino de qualidade, buscamos explicitar a importância 
dessa modalidade de ensino, visando conscientizar os poderes públicos, comunidade 
acadêmica e toda sociedade para a necessidade de se garantir uma Educação de Jovens 
e Adultos de qualidade, para com isso, diminuir as desigualdades sociais recorrentes 
da sociedade contemporânea, possibilitando assim, melhores condições de vida a 
esses sujeitos que, por algum motivo não puderam concluir os estudos no período 
convencional.  

Por, Gisele Batista de Souza e Vanessa S. Bastos França.

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020).

Não menos importante, foi o desenvolvido de um resumo expandido, 
abordando a historicidade e características da EJA, o que levou a intensas 
pesquisas, resultando em um amplo conhecimento acerca da EJA enquanto 
modalidade, as políticas públicas e as recentes pesquisas, proposta esta, que 
foi desenvolvida durante a II unidade do curso, quando já tínhamos feito uma 
ampla discussão sobre os sujeitos da Educação de Jovens e adultos.

Uma outra proposta de atividade provocadora designada aos discentes, 
foi a elaboração de um material didático destinado a atender a realidade e 
especificidades das turmas de EJA como demonstra exemplo na figura 1 a seguir. 
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Figura 1 - Material didático para turma de EJA

Em uma roda de conversa dialogue sobre a temática “O solo e sua utilização pelo 
homem”:
- Que utilidades o solo tem nas nossas vidas? 
- Há relações entre os produtos que consumimos e o solo?
- Uma das utilidades do solo é a utilização para o plantio. O homem através da 
observação desenvolveu técnicas para aprimorar esses processos. Que exemplos 
podemos citar sobre essas técnicas? Quais costumam ser usadas em nossa região?
- Você tem algum contato com o processo de utilização do solo para o plantio? Conte 
sua experiência para a turma.  

ABORDANDO O CONTEÚDO

O solo -  Além de servir de lar e alimento para plantas e animais, [...] apresenta 
uma série de outras funções para as pessoas. Nele, elas instalam construções, fazem 
plantações e criações de animais, encontram fontes de água e outras matérias-primas. 
Além disso, o solo serve também como depósito de resíduos, ou seja, de restos e sobras 
de comida, embalagens e objetos que já não têm utilidade para as pessoas. (p. 64)
Solo e agricultura - Há cerca de 10 mil anos, a humanidade começou a desenvolver 
novas formas de aproveitamento dos recursos naturais. [...], aprendeu a aproveitar 
a fertilidade natural dos diversos solos para cultivar e colher alimentos. Além disso, 
aprendeu a criar e a domesticar animais. Essas conquistas permitiram que os seres 
humanos deixassem de ser coletores e caçadores para se fixar em algumas regiões nas 
quais poderiam desenvolver atividades agrícolas. (p. 64)
A agricultura promoveu maior especialização do trabalho, o desenvolvimento do 
conceito de propriedade e de comércio (troca), o acúmulo de informações e também o 
surgimento da escrita, em razão da necessidade de registro da movimentação comercial. 
(p. 65).
Com o objetivo de melhorar a produtividade agrícola, preservar, recuperar e melhorar 
o solo, muitas técnicas foram desenvolvidas ao longo do tempo. Para crescer, as plantas 
precisam essencialmente de luz, ar, água e nutrientes provenientes do solo. A fim de 
aprimorar a agricultura, o ser humano iniciou um processo de observação detalhada, 
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elaboração e teste de hipóteses e aprendeu muito sobre o solo. Passou, então, a modificar 
a composição e a textura do solo, ampliando as possibilidades de sua utilização. (p. 66)
Os processos de irrigação e a drenagem
Todos os seres vivos necessitam de água para sobreviver. Por isso, quando a quantidade 
de chuva não é suficiente, é necessário regar as plantas, fornecendo-lhes água. Quando 
esse processo é realizado em grande escala, recebe o nome de irrigação. (p. 66)
Existem várias técnicas de irrigação. As mais utilizadas são:
* Alagamento, que desvia grande quantidade de água dos rios para a plantação, 
inundando o terreno cultivado. Essa técnica é muito usada, por exemplo, em plantações 
de arroz;
* Gotejamento, que fornece água diretamente à raiz da planta, deixando a folhagem 
seca e mais resistente aos fungos. Indicada para plantas cujas folhas mofam rapidamente, 
como tomate, uva e morango;
* Aspersão, que lança água sobre a plantação, molhando tanto o solo quanto as 
próprias plantas, como se estivesse chovendo. É recomendada para grandes áreas, como 
pastagem e plantações de cana-de-açúcar e café.
A drenagem é o movimento oposto à irrigação, ou seja, em caso de excesso de água, é 
preciso retirar o excedente para que as plantas não apodreçam. (p. 67)
Aração 
Além de precisar de água, as plantas e os microrganismos precisam também de ar para 
sobreviver. Para melhorar a aeração do solo, é necessário revolvê-lo, o que pode ser 
feito com as mãos ou com a ajuda de equipamentos como ancinho, arado, tratores 
etc. (p. 68)
A aração é o processo de arar a terra, ou seja, descompactá-la para facilitar a penetração 
das raízes e expor o subsolo ao Sol, o que permite aquecê-lo. Também contribui 
para que os restos de plantas e de animais sejam enterrados, facilitando a ação dos 
decompositores e a produção de húmus. Além disso, auxilia na infiltração de água e 
de ar no solo. (p.69)
Rotação de culturas
Cada espécie de planta utiliza determinados nutrientes do solo para seu desenvolvimento. 
Desse modo, quando se planta um mesmo tipo de vegetal por muito tempo no mesmo 
solo (o que se chama monocultura), esse solo rapidamente se esgota, deixando de ter 
os nutrientes necessários para o desenvolvimento da agricultura. (p.69)
Para evitar esse problema, utiliza-se a rotação de culturas: a alternância de espécies 
vegetais em uma mesma área de plantio. 
Exemplo de rotação de culturas

Campo Primeiro ano Segundo ano Terceiro ano
A Batata, cenoura e outros 

tubérculos
Feijão, ervilha, cebola Repolho, brócolis, couve

B Repolho, brócolis, couve Batata, cenoura e outros 
tubérculos

Feijão, ervilha, cebola

C Feijão, ervilha, cebola Repolho, brócolis, couve Batata, cenoura e outros 
tubérculos

      Fonte: The Ministry of Imperial Food. Imperial War Museum. Disponível: http://
food.iwm.org.uk/?p=474. Acesso em: 20 fev. 2014. 
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Adubação 
A rotação de culturas minimiza, mas não resolve o esgotamento dos nutrientes do 
solo. Quando o solo se torna pobre em nutrientes, é necessário fornecê-los de forma 
artificial. Isso é feito por meio de adubação ou da fertilização. (p. 69)

   

        
ATIVIDADE 
1. Depois de refletirmos sobre o tema abordado em aula, em seu caderno produza 
um diário reflexivo fazendo um levantamento das considerações refletidas no bate-
papo, dos conhecimentos produzidos com a abordagem do assunto, bem como todas 
as observações que julgar importante sobre a temática de forma coesa. 
2. Hora do desafio! Que tal, colocarmos a mão na massa e utilizarmos nossos 
conhecimentos adquiridos e reformulados ao longo da vida para produzirmos uma 
horta orgânica em nossa escola?  Para isso, a sala deverá dividida em grupo, de modo 
que cada um fique responsável para realizar uma função. Vamos lá?
REFERÊNCIA
Secretaria da Educação (SEE). Ciências: caderno do estudante. Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SDECTI). São Paulo: 
2014. il. (Educação de Jovens e Adultos (EJA): Mundo do Trabalho modalidade 
semipresencial, v. 1). Conteúdo: v. 1. 6o ano do Ensino Fundamental Anos Finais. 
Disponível em: https://ceejamarilia.wordpress.com/2019/03/13/apostilas-para-
estudos-ensino-fundamental/. Acesso em: 24 de jun. de 2020.

Fonte: Arquivo pessoal de Vanessa S. B. França (2020).

Através desta atividade foi possível colocar em prática os conhecimentos 
construídos no decorrer da disciplina tendo em vista que os materiais 
apresentados para estudo nos trouxeram exemplos práticos acerca de como as 
aulas devem ser planejadas considerando e respeitando as peculiaridades de 
uma turma de EJA.  

O conjunto das metodologias e atividades propostas pelo professor ao 
longo da disciplina exigiram que nós acadêmicas fizéssemos, a todo tempo, 
uma reflexão crítica e uma relação entre a teoria estudada e a prática desejada 
para atender as demandas do público jovem e adultos nas experiências que 
venhamos a ter seja, no dia a dia das vivências social ou ao que tange a carreira 
profissional futura. Compartilhamos por meio desse relato de experiência 
apenas algumas das grandiosas vivências com a disciplina Educação de Jovens 
e Adultos no curso de Licenciatura em Pedagogia da FACITE, possível através 
dos “ [...] laços cada vez mais estreitos entre o saber científico e o uso de suportes 
tecnológicos” (PAIS, 2002, p.117).
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6 Considerações finais 

Para concluirmos esse relato, ressaltando a importância da disciplina 
Educação de Jovens Adultos, a maneira que ela foi construída, em um momento 
tenso de nossa história, mas sem negar o debate e o lugar social da EJA, 
recorremos a Jesus, Neves e Carvalho, (2020) que defende que o conhecimento 
garante a não dependência do homem pelo homem e, pela educação se constrói 
a liberdade em qualquer lugar que esteja o sujeito. Partindo desse pensamento 
compreendemos que a oferta de uma educação de qualidade tem importância 
primordial para a formação escolar integral do sujeito é, pois, libertadora, 
amplia a visão e empodera.

Assim, ressaltamos a importância de se conhecer o perfil dos sujeitos 
que fazem parte da Educação de Jovens e Adultos, suas vivências e suas 
expectativas em relação à escola. Nesse sentido, há a necessidade de construção 
de novas propostas pedagógicas que atendam a essa demanda de forma efetiva, 
colaborando assim, para a diminuição das desigualdades sociais decorrentes 
dos altos níveis de analfabetismo, uma vez que, a seguridade plena do direito 
à educação de qualidade aos jovens e adultos, proporcionará aos mesmos, 
melhores condições de vida, e a capacidade de exercer o seu papel na sociedade 
de forma crítica e ativa. 

Constata-se, pois, que uma outra questão a ser considerada no 
enfrentamento e erradicação da problemática da Educação de Jovens e Adultos 
em relação a seguridade de acesso e permanência é a disponibilização de 
instituições em áreas estratégicas que facilite o ingresso bem como, a oferta de 
horários alternativos que atendam às demandas desse público, uma vez que em 
sua maioria são trabalhadores, pais e mães de família. 

 Concluímos que a qualidade da Educação de Jovens e Adultos 
constitui-se um grande desafio para a educação do país. Nesse sentido, cabe 
ao poder público oportunizar políticas educacionais de qualidade no que se 
refere a essa modalidade de ensino, de modo que assegure os direitos ao acesso 
e permanência dos jovens e adultos na escola, garantindo assim, o êxito escolar 
desse público.
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E O 
PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO: DIREITO À 

EDUCAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

Marco Antônio Ribeiro Merlin1

Márcia Regina Mocelin2

1 Introdução 

Paz e amizade entre todos 
os nossos povos serão

garantidas por defender 
a igualdade de direitos,

oportunidades e qualidade de todos. 
(Carta da liberdade, 1955).

Perceber como se dão as políticas públicas educacionais para a Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) e como elas são instituídas e como são 

cumpridas, sugere um longo caminho de construção e aquisição do direito à 
educação, aliados ao Plano Nacional de Educação (2014-2024). É necessário 
um diagnóstico da situação em que se encontra a educação e, nesse caso, a 
educação de jovens e adultos, e também qual o futuro que a espera, por isso 
um olhar sempre retrospectivo e ao mesmo tempo futurista para compreender 
o processo pelo qual passa a educação de jovens e adultos ao longo dos planos 
nacionais e das políticas instituídas para seu fim.

É importante perceber como ocorreu até aqui, porque é notório o 
insucesso das políticas públicas educacionais frente a meta de superação das taxas 
de analfabetismo. Um dos fatores surpreendentes é a questão da importância real 
destinada ao processo da EJA desde o momento em que se fala sobre o direito 
à educação como um direito de todos em qualquer idade e como formação 
continuada ao longo da vida, deixada ao acaso e subjugada, constatando 

1 Mestrando em Educação pela Universidade Tuiuti do Paraná; Graduado em História e Pedagogia. 
Professor Pedagogo no curso de Pedagogia da FANEESP.

2 Pós Doutora em Educação pela Universidade Tuiuti do Paraná; Universidade de Salamanca; 
Universidade Nacional de Educação a Distância/UNED de Madrid. Doutora em Educação 
pela Universidade Tuiuti do Paraná. Professora no curso de Pedagogia da FANEESP e da FAEL. 
Diretora e Maestrina no Instituto Música e Arte – IMA.
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até mesmo uma secundarização da EJA diante de outras modalidades que a 
educação comporta.

A partir da Conferência de Jontiem em 1990, com o lema da Educação 
para Todos, fica instituída a educação de qualidade com equidade para todas 
as crianças e adolescentes, assim como diminuir as taxas de analfabetismo e 
proporcionar aos jovens e adultos a oportunidade do retorno ao ensino para 
aparar as arestas instituídas em sua formação e suas aprendizagens.

Antes mesmo de falarmos em Plano nacional de Educação, vamos 
relembrar a lei n. 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN), que selou os direitos educativos dessa modalidade educacional 
adequando as suas necessidades e condições de aprendizagem determinando 
responsabilidades aos poderes públicos para que essa demanda fosse cumprida.

Porém, na política governamental sempre ocorre valorização ou 
desvalorização, como por exemplo, com o FUNDEF (Fundo de Manutenção 
de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério) 
que em 1996 excluiu o financiamento da EJA, desconsiderando as fontes 
de financiamento e desestimulando grandemente os gestores a ofertarem as 
matrículas nessa modalidade, já que não haviam proventos para essa categoria 
da educação.

No primeiro Plano Nacional da Educação, a Lei n. 10.172/2001, ficou 
demonstrado um histórico que apresentou a extensão do analfabetismo absoluto 
e funcional bem como a distribuição de forma totalmente desigual entre as 
zonas rural e urbana, as regiões brasileiras, os grupos de idade, sexo e etnia. 
O Plano tinha a proposta de que as ações educacionais para a escolarização 
deveriam atingir os adultos e os idosos.

Nas diretrizes, o PNE enunciou sobre a EJA 26 metas, dentre as quais se 
destacavam cinco objetivos: 1) alfabetizar, em cinco anos, dez milhões de pessoas, 
de modo a erradicar o analfabetismo em uma década; 2) assegurar, em cinco 
anos, a oferta do primeiro ciclo do ensino fundamental a metade da população 
jovem e adulta que não tenha atingido esse nível de escolaridade; 3) oferecer, 
até o final da década, cursos do segundo ciclo do ensino fundamental para 
toda a população de 15 anos ou mais que concluiu as séries iniciais; 4) dobrar, 
em cinco anos, e quadruplicar, em dez anos, a capacidade de atendimento nos 
cursos de EJA de nível médio; 5) implantar ensino básico e profissionalizante 
em todas as unidades prisionais e estabelecimentos que atendem a adolescentes 
infratores.

Notadamente para que fossem cumpridas essas metas estipulou-se 
uma cooperação entre as três esferas governamentais somadas a sociedade civil 
e os recursos financeiros. No Plano, embora demonstrasse a necessidade de 
profissionais capacitados para atuar nessa modalidade de ensino, fora previsto 
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apenas a responsabilidade dos estados em manter programas de formação 
continuada aos docentes para que atuassem na alfabetização e nas séries iniciais 
da EJA, não constando qualquer incremento nas políticas de formação das 
instituições de ensino superior que contemplassem a sua formação voltada a 
este público.

O PNE previa em seu sistema um cuidado com o monitoramento dos 
programas de EJA, porém esta meta não foi levada em consideração pelos 
governos, tanto que não constam indicadores para avaliar o que foi e o que não 
foi cumprido em relação a EJA nesse Plano.

No governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva, mesmo ainda a EJA 
estando em um plano de secundarização, mudanças ocorreram com a inclusão 
dessa modalidade nos programas de alimentação escolar, transporte e livro 
didático.

A segunda questão neste governo foi a de várias políticas criadas 
especificamente para o avanço da EJA como o Programa BRASIL 
ALFABETIZADO; o Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM; 
o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 
Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos; o Programa Nacional 
de Educação na Reforma Agrária; e o Exame Nacional de Certificação de 
Competências, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (INEP).

Essas políticas fizeram com que a EJA tivesse uma maior visibilidade e 
comprometimento por parte das secretarias municipais e estaduais de ensino, 
porém não evitaram que o recuo do analfabetismo no Brasil tivesse êxito. 
Observe na tabela abaixo:

Os indicadores não tiveram muita diferença com avanços ou retrocessos 
abismais, mas caminharam com a mesma lentidão de exclusão dessa taxa 



58
Escritos de Educação: Perspectivas e Tendências

Voltar ao Sumário

altíssima de analfabetos. Assim as metas propostas para o plano de 2001 a 2010 
ficaram longe de ser alcançadas, como a exemplo da meta 16 que propunha 
duplicar, em cinco anos e quadriplicar em dez anos a capacidade de atendimento 
nos cursos de nível médio para jovens e adultos.

Outro fator muito importante no cumprimento das metas, que não 
cumpriu sua estimativa é como a meta 17 que estipulava que as pessoas em 
privação de liberdade deveriam ter seus direitos assegurados pelo menos no 
ensino básico e profissional. Mais adiante comentaremos sobre a educação no 
sistema socioeducativo e prisional já que esse sistema se utiliza da modalidade 
de EJA para cumprir a escolarização nesses espaços educacionais.

Quando findamos o primeiro plano e elaboramos o segundo que tem 
vigência de 2014 a 2024 as reuniões da CONAE na conferência nacional 
apontavam para a prioridade em reorganizar a educação para tratar dos altos 
índices de analfabetismos e a baixa escolaridade média dos brasileiros. Também 
a construção de um novo plano permitiu que o primeiro fosse analisado em sua 
eficácia e reparado na apropriação deste que se encontra em vigência.

Neste Plano pretende-se fazer com que as visões da EJA não se limitem 
as questões da alfabetização e isso significa não tornar a visão simplista da EJA 
um referendum na educação.

[...] uma concepção simplista e facilista da alfabetização, vista como um 
processo que pode ser realizado em pouco tempo, em condições precárias, com 
educadores sem ou com mínima capacitação, com métodos únicos, escassos 
materiais de leitura e escrita, pouco aproveitamento das modernas tecnologias; 
e sem levar em conta a diversidade linguística e cultural dos educandos. 
(GLEACE, 2009, p. 35).

Segundo Saviani, “a principal medida política educacional decorrente 
da LDB é, sem dúvida alguma, o PNE” (SAVIANI, 2017, p.03). Isto pois sua 
importância está no caráter global, abrangente a:

Todos os aspectos concernentes a organização da educação nacional, [...] 
implica a definição de ações traduzidas em metas a serem, atingidas em prazos 
determinados dentro do limite global de tempo abrangido pelo Plano que a 
própria LDB definiu para o período de dez anos. (Idem, p.03)

Neste plano com vigência de 2014 a 2024 apresentamos a meta 10 
como uma das metas que pretende-se alcançar no que diz respeito a EJA. 
Vejamos a seguir: “Meta 10: Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) 
das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, 
na forma integrada à educação profissional”.

Para o cumprimento das metas o Plano nacional propõe as estratégias 
que farão com que sua meta seja cumprida na íntegra. A saber:

10.1) manter programa nacional de educação de jovens e adultos voltado à 
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conclusão do ensino fundamental e à formação profissional inicial, de forma a 
estimular a conclusão da educação básica;

10.2) expandir as matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a 
articular a formação inicial e continuada de trabalhadores com a educação 
profissional, objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador e 
da trabalhadora;

10.3) fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação 
profissional, em cursos planejados, de acordo com as características do 
público da educação de jovens e adultos e considerando as especificidades das 
populações itinerantes e do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, 
inclusive na modalidade de educação a distância;

10.4) ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com 
deficiência e baixo nível de escolaridade, por meio do acesso à educação de 
jovens e adultos articulada à educação profissional;

10.5) implantar programa nacional de reestruturação e aquisição de 
equipamentos voltados à expansão e à melhoria da rede física de escolas 
públicas que atuam na educação de jovens e adultos integrada à educação 
profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência;

10.6) estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos, 
articulando a formação básica e a preparação para o mundo do trabalho e 
estabelecendo inter-relações entre teoria e prática, nos eixos da ciência, do 
trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo 
e o espaço pedagógicos adequados às características desses alunos e alunas;

10.7) fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de 
currículos e metodologias específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso 
a equipamentos e laboratórios e a formação continuada de docentes das redes 
públicas que atuam na educação de jovens e adultos articulada à educação 
profissional;

10.8) fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para 
trabalhadores e trabalhadoras articulada à educação de jovens e adultos, 
em regime de colaboração e com apoio de entidades privadas de formação 
profissional vinculadas ao sistema sindical e de entidades sem fins lucrativos de 
atendimento à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade;

10.9) institucionalizar programa nacional de assistência ao estudante, 
compreendendo ações de assistência social, financeira e de apoio 
psicopedagógico que contribuam para garantir o acesso, a permanência, 
a aprendizagem e a conclusão com êxito da educação de jovens e adultos 
articulada à educação profissional;

10.10) orientar a expansão da oferta de educação de jovens e adultos articulada 
à educação profissional, de modo a atender às pessoas privadas de liberdade nos 
estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos professores 
e das professoras e implementação de diretrizes nacionais em regime de 
colaboração:
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10.11) implementar mecanismos de reconhecimento de saberes dos jovens 
e adultos trabalhadores, a serem considerados na articulação curricular dos 
cursos de formação inicial e continuada e dos cursos técnicos de nível médio.

A meta 10 tem como objetivo fazer com que a educação de jovens 
e adultos se integre a educação e formação profissional e em cursos com 
planejamento considerando as especificidades de suas populações, pois o Brasil 
ainda possui milhões de pessoas com 18 anos ou mais sem frequentar a escola e 
que também não tem nem sequer o ensino fundamental completo. Essa meta, 
portanto, vem no intuito de superar a falta de acesso e ao mesmo tempo coibir 
a exclusão.

A educação é um direito de todos e um dever do estado. Sob esse 
pensamento a legislação prevê desde a nossa Constituição de 1988 que 
presidiários e adolescentes em conflito com a lei tenham educação em seus 
ambientes de internação.

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 
acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na 
idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem 
ao longo da vida (BRASIL, LDB,1996).  Artigo 37º § 1º Os sistemas de 
ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam 
efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, 
consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e 
de trabalho, mediante cursos e exames (BRASIL, 1996). 

Seguindo o que pronuncia a lei, e reconhecendo cada público e suas 
características surgem as Diretrizes Nacionais para a Oferta de Educação para 
Jovens e Adultos em Situação de Privação de Liberdade nos Estabelecimentos 
Penais.

[...] Neste momento a igualdade perante a lei, ponto de chegada da 
função reparadora, se torna um novo ponto de partida para a igualdade de 
oportunidades. A função equalizadora da EJA vai dar cobertura a trabalhadores 
e a tantos outros segmentos sociais como donas de casa, migrantes aposentados 
e encarcerados. (BRASIL, MEC, 2000, p. 8-9).

Sabemos, porém, que não basta a proposta escrita seguindo um modelo 
ultrapassado de depósito de conhecimentos, é necessário ir além. Nos sistemas 
prisional e socioeducativo se faz mister que a educação emancipe, e liberte, 
humanizando os que ali estão.

Não devemos chamar o povo à escola para receber instruções, postulados, 
receitas, ameaças, repreensões e punições, mas para participar coletivamente 
da construção de um saber, que vai além do saber de pura experiência 
feito, que leve em conta as suas necessidades e o torne instrumento de luta, 
possibilitando-lhe transformar-se em sujeito de sua própria história (FREIRE, 
1991, p. 16).

Esse direito humano fundamental (educação) não se fundamentou 
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como uma verdade, e não ocorre sempre nos dois sistemas, existem os mais 
variados impedimentos para que de fato a escola se concretize dentro dos 
espaços de internação e privação de liberdade. Mesmo quando está garantido 
o acesso a educação nos sistemas a apropriação do conhecimento é uma tarefa 
árdua, pois necessita respeitar as histórias e trajetórias de insucesso de cada um 
para estarem ali.

Por outro lado, a escola pode apresentar-se como um espaço que se paute por 
desenvolver uma série de potencialidades humanas, tais como: a autonomia, 
a crítica, a criatividade, a reflexão, a sensibilidade, a participação, o diálogo, 
o estabelecimento de vínculos afetivos, a troca de experiências, a pesquisa, o 
respeito e a tolerância, absolutamente compatíveis com a educação escolar, 
especificamente a destinada aos jovens e adultos (PORTUGUÊS, 2001, p. 
360).

A educação escolarizada se faz necessária, ou seja, para que, além de 
possibilitar o aprendizado dos instrumentos básicos de comunicação humana, 
viabilize o acesso ao conhecimento científico, ético, político, cultural em todas 
as dimensões, para que todas as pessoas possam tomar ciência dos seus direitos 
e deveres enquanto cidadãos de uma sociedade.

Cresceu a importância reconhecida da lei entre os educadores, porque, 
como cidadãos, eles se deram conta de que, embora muitas vezes não seja 
aplicada, ela é um instrumento de luta, pois, com ela, podem-se criar condições 
mais propícias não só para a democratização da educação, mas também para a 
socialização de gerações mais iguais e menos injustas. Ora, para conhecer esses 
direitos e deveres faz-se necessária a mediação da educação. Todavia, a educação 
é um direito social, que tem sido não considerado, na totalidade dos chamados 
Direitos Humanos, como direito fundamental, pela não garantia para todos.

A educação, como direito social fundamental, necessita ser desenvolvida 
com qualidade em todos os âmbitos societários, com responsabilidade 
e compromisso. É premissa, a importância da formação humana na sua 
integralidade, prioritariamente na escola, mas também em todos os espaços 
possíveis.

Nesse caso há uma diferença entre as questões da educação e 
escolarização no sistema prisional e o sistema socioeducativo. Ambos se 
utilizam da modalidade da EJA para cumprir a escolarização, no entanto, no 
sistema prisional a educação funciona como remissão de pena e no sistema 
socioeducativo é obrigatória a escolarização. Outra diferença é a idade e 
o nível de escolarização x o tempo de escolarização. No sistema prisional a 
maioria encontra-se há muito mais tempo afastada do estudo e da escolarização 
formal do que no sistema socioeducativo. No entanto as metodologias para o 
aprendizado se diferenciam à luz da percepção das questões de idade x tempo 
de afastamento, e há uma formação dos profissionais para trabalhar nesse lócus.
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Nesse sentido a proposta do Plano Nacional da Educação, acabou 
influenciando para que as políticas se expandissem e a partir deste foram criados 
outros planos como o Plano para Educação em Direitos Humanos, o Plano 
nacional para educação Indígena, entre outros desdobramentos de políticas 
públicas que beneficiam e promovem a dignidade humana.

Ao nos depararmos com a proposta da Educação em Direitos Humanos que está 
presente nas propostas de ensino, entende-se que para que os direitos humanos 
sejam respeitados na íntegra e por todos, se faz necessário que seu início se dê 
realmente para todas as crianças e adolescentes cumprindo assim o princípio da 
doutrina da proteção integral e cumprindo assim também uma das considerações 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, 
quando remete os direitos humanos a um progresso continuo para que se tenha 
uma vida digna e de liberdade. (MOCELIN, 2020, p. 42).

Ao refletir-se sobre o tema EJA, PNE, Direitos Humanos, Políticas 
Públicas e Direito a Educação constata-se que esta, enquanto direito 
inalienável de todo o ser humano, implicitamente acompanha aquele desde 
quando concebidos, pois faz parte da constituição humana o direito a todas as 
possibilidades que lhe são inerentes.

Restará sempre, o desafio do constante aperfeiçoamento em regime 
contínuo de colaboração em busca de superar os déficits apontados na educação. 
É preciso superar a situação atual de desarticulação de iniciativas, onde os 
educadores não estão capacitados para atuar nessa modalidade de ensino e 
nesses lócus de trabalho onde a EJA funciona sem o necessário respaldo técnico 
e financeiro da União e dos estados. 

Quando pensamos o adolescente em conflito com a lei ou o preso 
adulto, é necessário pensar também sobre risco social. 

A vulnerabilidade social e o risco social estão intimamente ligados e 
praticamente indissociáveis onde ambas são sinônimas de ausência do mínimo 
necessário à vida, pois, a vulnerabilidade social é que coloca o indivíduo em um 
risco social. 

É nesse sentido que o aumento da escolaridade e também da qualidade 
cultural que as pessoas em vulnerabilidade ou risco social podem suprimir 
as outras carências que afetam sua dignidade humana, pois diminuindo a 
vulnerabilidade social e estrutural e assegurando o direito a educação, segue-se 
na construção de uma sociedade mais justa, menos desigual para todos.
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1 Introdução

Observa-se que no decorrer da história, o Estado passa por vários 
modelos e finalidades, por várias manifestações do poder político 

e formas de interação com o povo, em relação às atividades públicas, Liberati 
(2017).

A adoção do ideário neoliberalista impede a ação estatal de promover a 
universalização dos direitos fundamentais, sobrepondo o capital aos interesses 
comuns dos cidadãos, principalmente das minorias e grupos vulneráveis, 
permitindo o aumento da desigualdade social, que contradiz a garantia de 
direitos fundamentais contidos na Constituição, que deve ter aplicação imediata 
pelo Estado Democrático de Direito, Liberati (2017).

Através de uma abordagem qualitativa e estudo de natureza descritiva de 
bibliografias, documentos e sites oficiais, o presente trabalho objetiva abordar 
o processo de integração do Estado Constitucional e os Direitos Fundamentais 
do indivíduo e do coletivo, promovendo o mínimo de dignidade humana, 
refletindo sobre o conceito de minorias e grupos vulneráveis, destacando a 
vulnerabilidade das crianças e adolescentes que historicamente têm conquistado 
a garantia de direitos fundamentais, direito à educação e proteção, instituídos 
na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). 

O estudo propõe a reflexão sobre as desigualdades sociais e educacionais 
da escola pública,  que atinge um número significativo de crianças e adolescentes 
que se encontram em situação de vulnerabilidade, segundo dados da UNICEF, 
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“a pobreza afeta de forma mais expressiva as crianças, que estão concentradas nos 
30% mais pobres da população”, em especial, “crianças e adolescentes negros e 
indígenas”, que são excluídos e marginalizados, vivendo nas regiões periféricas, 
com problemas graves de moradia e saneamento básico. Desigualdade que afeta 
o acesso à educação, que embora tenha avançado, os dados mostram que em 
2018, muitos alunos de 4 a 17 anos continuam fora da escola, cerca de 4,2% o 
equivalente a 1,7 milhão. 

Outro dado preocupante é a qualidade do ensino, milhares dos 
estudantes que frequentam as escolas públicas, saem sem aprender. Em 2018, 
2,6 milhões de estudantes de escolas estaduais e municipais foram reprovados, 
sendo entre 9% e 13% pertencentes às populações preta, parda e indígena, 
enquanto 6,5% foi o percentual de brancos (UNICEF, 2020). A baixa qualidade 
do ensino também é evidenciada pela ocupação do 59º lugar do Brasil em 
matéria de leitura e o 65º no que diz respeito à matemática no ranking de 70 
países avaliados no último Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 
(PISA), conduzido pela OCDE (OXFAM, 2017). Segundo o relatório da 
OXFAM (2017, p. 62), “bons professores e recursos educacionais de qualidade 
são desigualmente distribuídos na sociedade”, o que também reflete na média 
brasileira de anos de estudo, 7,8 anos, abaixo das médias latino-americanas, 
como as do Chile e Argentina (9,9 anos), estando ainda mais distante da média 
de países desenvolvidos, como a Inglaterra (13,3 anos), os Estados Unidos 
(13,2 anos) e a França (11,6 anos). 

Diante de todos os desafios já existentes no país, crianças e jovens que 
vivem com famílias em situação de vulnerabilidade tendem a sofrer mais com 
o aumento da pobreza, agravada com a pandemia do novo coronavírus, e se 
veem diante do desafio de enfrentarem as implicações da educação remota, 
agravando ainda mais a desigualdade educacional e comprometendo as futuras 
oportunidades de trabalho.

2 Estado Constitucional e Direitos Fundamentais

Existem diversas definições de Estado, a mais comum, enunciada por 
Celso Ribeiro Bastos, define que o “Estado é organizado juridicamente soberana 
de um povo em um dado território”, podendo “ser visto sob a perspectiva do 
Direito e da Sociologia, pois não se pode imaginar um ordenamento sem o 
fenômeno social que se presta a ser regulado pelo Direito” (LIBERATI, 2013, 
p. 3).  

Ao longo da história, desenvolveram-se alguns tipos de Estado como: 
Ocidental, Grego, Romano e Medieval, passando por modificações, até 
chegar ao Estado Moderno ou Contemporâneo, também chamado de Estado 
Constitucional, Representativo ou de Direito. Segundo Liberati (2013), 
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o Estado Moderno apresenta diversos tipos constitucionais como: o Estado 
Liberal, o Estado Socialista, o Estado Fascista, o Estado Social e o Estado Pós-
social, historicamente, esses modelos de Estado sofreram mudanças quanto à 
prática dos atos administrativos realizados pela Administração Pública.

Cada modelo de Estado possui suas características e finalidades, que 
com o passar da História, tiveram variadas manifestações de poder político 
e administrativos e diversas formas de interação com o povo, atingindo-o, 
influenciando-o ou satisfazendo-o com o exercício de seus direitos.

O Estado é regido por um conjunto de normas denominado 
Constituição, segundo Liberati (2013, p.52), “A Constituição é a norma das 
normas, a lei fundamental do Estado, o modelo normativo superior de um 
ordenamento jurídico”. Sobre o Estado Constitucional, pode-se dizer que há 
uma relação entre a força normativa Constitucional e o exercício dos direitos 
individuais e coletivos, ou seja, cabe ao Estado regimentar e regulamentar a vida 
em sociedade, proporcionando a dignidade da pessoa humana. O autor adota 
a posição de Dalmo e Abreu Dalari que defendem como fim ou finalidade 
do Estado o bem comum, ou seja, “o conjunto de todas as condições de vida 
social que consistam no desenvolvimento integral da personalidade humana e 
o favoreçam” (apud LIBERATI, 2013, p.27).

Diante do exposto, em que os fins do Estado constituem o bem comum 
como forma de alcançar a satisfação de todas as pessoas, Dias e Matos (2017), 
afirmam que: 

[...] o Estado tem por fim último oferecer condições para que todas as pessoas 
que integram a comunidade política realizem seus desejos e aspirações, e 
para tanto assegura a ordem, a justiça, o bem-estar e a paz externa, que são 
elementos necessários para que as outras necessidades públicas sejam atendidas 
(DIAS; MATOS, 2017, p.9).

De acordo com Dias e Matos (2017, p.  9), “o Estado desempenhou uma 
função social como agente econômico destinado a realocar os recursos escassos 
e amenizar as contradições inerentes ao próprio desenvolvimento das forças de 
reprodução do capital”, com o aumento da desigualdade social, acentua-se a 
“configuração do Estado de Bem-Estar Social”.

O Welfare State ou Estado de Bem Estar Social é resultado de uma forma 
histórica do Estado, o capitalismo do pós- Segunda Guerra, que possibilitou o 
funcionamento dos direitos sociais correntes e estabeleceu limites aos efeitos 
socialmente diferenciadores do mercado (DRAIBE, 2015). Os avanços e 
conquistas ganharam forças após a Segunda Guerra Mundial, através das 
coligações de regimes com salvaguarda dos direitos adquiridos. No decorrer do 
século XX surgiram novas conquistas no campo dos serviços sociais subsidiados 
pelo Estado em países capitalista desenvolvidos, proporcionando benefícios 
fundamentais aos cidadãos, como por exemplo: aposentadoria, moradia, saúde 
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entre outros (ARRETCHE, 1996).
Conforme Arretche (1996), a emergência de programas sociais não é 

resultado de escolhas, uma vez que as alternativas de políticas são pequenas, 
pois são as condições econômicas e sociais que determinaram a emergência 
do Welfare State, e não o contrário, as opções no campo político. Ainda para 
Arretche (1996), no século XIX, os economistas clássicos importavam-se com 
o relacionamento entre capitalismo e o bem-estar social e defendiam o Estado 
liberal contra o Estado que mantinha os privilégios absolutistas, o protecionismo 
mercantilista e a corrupção.

Draibe (2002), cita que o campo das políticas sociais, foi criado para 
assegurar o mínimo ao trabalhador, onde após cinquenta anos de construção 
institucional, implementação e desenvolvimento de políticas públicas  e 
programas, o sistema brasileiro de proteção social  nos anos 80,  demostrou 
pouca competência para reduzir as desigualdades sociais e se apresentou 
apenas como uma tentativa de compensar os novos problemas criados por esta 
sociedade, representando, portanto, formas de compensação, um preço a ser 
pago ao desenvolvimento industrial.

Portanto, os atos do Estado devem estar vinculados à Constituição, 
segundo Liberati (2013, p. 63) todos os serviços prestados pela Administração 
Pública, devem procurar na Lei sua raiz, de forma que a execução desse serviço 
contemple e garanta os direitos fundamentais da pessoa humana. 

No Capítulo I, Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos Art. 
5º, são consideradas cláusulas pétreas, que não podem ser alteradas nem por 
proposta de Emenda à Constituição, os seguintes direitos e garantias, in verbis: 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: (EC n. 45/2004).

A garantia dos direitos fundamentais se apresenta no Título I - Dos 
Princípios Fundamentais da Constituição Federal, Art. 1º, tem como 
fundamentos: “ a soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa humana; os 
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; o pluralismo político”  (BRASIL, 
CF, 1988, p.11).

No Art.3º da Constituição, Título I, são apresentados os objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil que constituem: “construir 
uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; 
erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e 
regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade [...]” (BRASIL, CF, 1988, p. 11).

O desenvolvimento de uma nação deve estar edificado em pilares sólidos 
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de justiça, liberdade, solidariedade, igualdades sociais e de direitos e o direito 
à diferença.

Para tanto, os Direitos Sociais são fundamentais para o desenvolvimento 
e dignidade humana,  estão presentes no Capítulo II, Art. 6º da CF (1988), 
“o direito à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao lazer, 
à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância, à 
assistência aos desamparados”. 

A Educação é um dos direitos sociais fundamentais para o desenvolvimento 
individual e do país, o direito à Educação de qualidade é essencial, pois assegura 
o direito ao cumprimento de outros direitos, proporciona o desenvolvimento 
econômico, social e cultural. 

O direito à Educação consta no Título VIII da Constituição Federal, 
Da Ordem Social, presente na Seção I do capítulo III, (arts. 205 a 214), no 
Art. 205 “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será́ 
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” (BRASIL, CF, 1988).

Dessa forma, o conjunto de direitos e garantias sociais estabelecidos 
e promulgados como normas da Constituição Federal Brasileira, segundo 
Jorge Miranda (2007) “devem ser tomadas como aplicáveis imediatamente – 
portanto, como normas preceptivas e autoexequíveis” (apud LIBERATI, 2013, 
p. 57).

No que se refere ao cumprimento dos deveres sociais, Liberati (2013, 
p. 97), explica que o Estado Social foi encarregado “pela norma constitucional 
de ofertar serviço público ao cidadão como fonte primeira de garantia e gozo 
dos direitos fundamentais”, caso haja omissão do Estado “em materializar 
ações que satisfaçam as necessidades dos cidadãos representa completa afronta 
aos mandamentos constitucionais e sérios prejuízos ao exercício dos direitos 
fundamentais.” O autor ainda acrescenta que, “deve-se chamar a atenção para 
a necessidade de comprometimento do Estado e de seus administradores, para 
a formulação e execução de políticas públicas – atos administrativos voltados 
para a consecução dos direitos fundamentais”.

Neste contexto, a Administração Pública apresenta problemas que 
impedem a concretização dos direitos fundamentais para o ser humano, como 
a diminuição de investimentos em políticas sociais, dificultando a garantia dos 
direitos primários e a execução de políticas públicas sociais.

Segundo Liberati (2013, p. 99), “Sob o signo do neoliberalismo, o 
Estado não intervém na escalada acirrada do capital, e permite o alargamento 
das desigualdades sociais: o rico fica cada vez mais rico e o pobre miserável”. 
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3 Direito à Diferença das minorias e grupos vulneráveis

Grande parte dos alunos das escolas públicas se encontram em condições 
de vulnerabilidade, evidenciados ainda mais nesse momento em que vivencia-
se uma pandemia causada pelo Covid-19, havendo a necessidade em se 
abordar os temas de diversidade social, minoria e grupos vulneráveis. Portanto, 
diversidade social é o conjunto de diferenças e valores compartilhados pelos 
seres humanos na sociedade, diversas pelas características e particularidades 
próprias, compõem-se em grupos de raças, orientação sexual, migrantes, 
imigrantes, indígenas, comunidades tradicionais, pobres, mulheres, crianças e 
adolescentes, idosos, moradores de rua e outros. A autora Jubilut (2013, p.15), 
aponta como “minorias e grupos vulneráveis um conjunto de pessoas que 
possuam características que o diferenciem da sociedade em geral, a sociedade 
majoritária”. 

Dentro do conceito de minoria, a autora Jubilut (2013, p.15), acrescenta 
que “o elemento da diversidade pode ser compreendido como complementar 
ao elemento da diferenciação, e como direito a ser diferente de titularidade 
tanto de grupos quanto de indivíduos”, incluindo ainda, a importância da 
conceituação para os grupos minoritários e vulneráveis, pelo desejo do próprio 
grupo de se destacarem dos demais e também como uma tentativa de proteger 
a diversidade em relação à sociedade majoritária. Outro elemento fundamental 
ao conceito de minorias e vulneráveis é a ideia de exclusão (parcial ou total) 
de um grupo, da participação ativa nas relações de poder que possuem com a 
sociedade majoritária.

Faz-se necessário abordar três elementos concretizadores da conceituação 
de minorias e grupos vulneráveis para melhor entendimento: a) identidade - 
que se apresenta como um dilema quanto às questões de igualdade, diferença 
e de reconhecimento; b) grupos sociais – a percepção do indivíduo quanto ao 
pertencimento de um grupo; c) vulnerabilidade – termo aplicado à temática 
minoritária, refere-se à situação em que as pessoas estão, a posição na qual 
podem ser atacadas, ofendidas, feridas, ou ainda, se comparada às demais, 
estejam em posição mais fraca, (JUBILUT, 2013, p. 20).

Embora os três elementos (identidade, grupos sociais, vulnerabilidade) 
auxiliem na conceituação de grupos e minorias vulneráveis, existe a necessidade 
de maiores debates sobre o tema, visto que a conceituação é imprescindível 
para que se possa resguardar a maior proteção possível à dignidade humana 
assegurando seus direitos e deveres. Segundo Jubilut (2013, p.22), as 
justificativas de proteção  seguem a tríade consagrada pela Revolução Francesa, 
dos princípios: da liberdade - “as tradicionais liberdades de crença, pensamento, 
religião”; igualdade – “a ideia de que por sermos seres humanos somos todos 
iguais e devemos ser tratados deste modo”, e ainda “que as nossas diferenças 
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devem também ser respeitadas e influenciar a proteção que nos é devida”; 
fraternidade – “para além do reconhecimento de nossa radical igualdade 
enquanto seres humanos”, e a “construção de institutos jurídicos (e políticos) 
para a proteção da dignidade humana, que resguarda direitos a todos”.  

Segundo a autora Clarice Duarte, na obra de Jubilut (2013, p.48), 
a Constituição Federal de 1988 consagra o princípio da igualdade formal 
(perante a Lei) e o da igualdade material (feita pela Lei), ela cria obrigações 
concretas para o Poder Público agir no sentido de reduzir as desigualdades de 
fato existentes na sociedade por meio de políticas públicas e leis que atendam 
as especificidades dos grupos menos favorecidos, “tais políticas justificam-se 
em função dos objetivos fundamentais da República: i) construção de uma 
sociedade livre, justa e solidária; ii) redução das desigualdades sociais e regionais; 
e iii) a promoção do bem comum”.

Ainda, segundo Duarte, “as políticas estatais de caráter universal não 
têm sido suficientes para a redução da desigualdade social e a exclusão cultural, 
causando um impacto desproporcionalmente lesivo às minorias e aos grupos 
vulneráveis” Jubilut (2013, p.50). Esperar que a implementação de uma 
política pública garanta condições de direitos não será suficiente se a mesma 
não for oferecida aos grupos mais vulneráveis, visto que

os objetivos previstos no art. 3º da CF/88, que são exemplos a erradicação da 
pobreza e da marginalização e a redução de desigualdades sociais e regionais, 
só poderão ser atingidos se os Poderes Públicos levarem em conta a diminuição 
das desigualdades desde os pontos de partida (apud JUBILUT, 2013, p.50).

Portanto, pensar na redução da desigualdade social e erradicação da 
pobreza, é pensar na proteção às minorias e grupos vulneráveis, reconhecendo 
seu direito à diferença, o respeito e reconhecimento de sua participação na 
sociedade “em igualdade de condições com os grupos majoritários” e com a 
“distribuição mais justa dos recursos de poder e bens socialmente produzidos”, 
segundo Duarte em Jubilut (2013, p. 51).

4 Direito à educação e as implicações da educação remota no momento 
de pandemia

A situação vulnerável em que se encontra uma minoria, que segundo 
Machado e Miranda na obra de Jubilut (2013, p. 146), “em grande parte dos 
casos, as minorias são maiorias numéricas”, crianças e adolescentes brasileiros 
(as), negras, pobres, periféricas, em estado de abandono e marginalizadas pela 
sociedade, ainda é uma dura realidade no contexto da desigualdade social que 
enfrentamos, mesmo com a garantia de direitos e o reconhecimento como 
indivíduos.

 O Estatuto da Criança e Adolescente (ECA – LEI Nº 8.069, DE 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
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13 DE JULHO DE 1990), marco da garantia dos direitos da criança e 
adolescente no Brasil, comemora seus 30 anos, e teve como premissa básica 
a Constituição Federal de 1988 e substituiu o antigo Código de menores de 
1979, reconhecendo as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e 
protegidos por lei (BRASIL, 2015).

A busca pela garantia de direitos fundamentais, vem desde a época da 
abolição da escravatura. Após a abolição em 13 se maio de 1888, houve um 
aumento da população nas cidades, inclusive de crianças, aumentando também 
a pobreza e a violência, segundo Carvalho (2017, p. 52) “No Brasil, aos libertos 
não foram dadas nem escolas, nem terras, nem empregos”, parte dos ex-
escravos “dirigiram-se às cidades, como o Rio de Janeiro, onde foram engrossar 
a grande parcela da população sem emprego fixo”. Nessa época, havia apenas 
o código criminal e a única proteção dava-se à criança abandonada, deixada 
numa instituição de caridade num mecanismo chamado “roda de expostos”, 
garantindo o anonimato da mãe que a abandonava (BRASIL, 2015).

A partir de 1926, é discutida a necessidade de espaços específicos para as 
crianças e as péssimas condições em que a infância vivia naquela época. No ano 
seguinte, é apresentado o primeiro Código de Menores, que traz o direito civil, 
de proteção (assemelhado ao penal), direito do trabalho, questão de adoção e a 
maioridade penal de 18 anos. O nome “menor” tem um teor pejorativo, pois 
se refere às crianças que estavam sobre a proteção do código de menores, que 
eram considerados vadios ou delinquentes. Essas crianças estavam destinadas 
a duas escolas: a de preservação, para as abandonadas; e a reformatória, para 
as delinquentes. O sistema na prática era discricionário, cabendo ao juiz tanto 
decidir para onde encaminhar a criança quanto classificá-la juridicamente 
(BRASIL, 2015).

Embora haja inúmeras críticas em relação ao código, é importante 
considerar o momento de sua elaboração, a primeira tentativa efetiva de se 
construir uma legislação específica para a infância, regulando o trabalho 
infantil, muito explorado nessa época.

Em 1938, dá-se início ao Serviço de Assistência ao Menor (SAM), que 
ao invés de educar as crianças, praticava a violência e a tortura. Em 1964, a 
Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM), foi criada no 
regime militar e deu origem à FEBEM (Fundação Estadual para o Bem-Estar 
do Menor), onde eram internadas as crianças abandonadas, sem pais ou com 
pais detentos, a fundação deveria evitar as ações que ocorriam no SAM, mas ao 
contrário, ficou conhecida pela violência e fugas em massa. (BRASIL, 2015)

O grande marco do desenvolvimento das condições da infância e 
adolescência,  que trouxe mudanças e garantia de direitos foi instituída 
com a Constituição Federal Brasileira de 1988, que outorgou os princípios 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument


  73
Escritos de Educação: Perspectivas e Tendências

Voltar ao Sumário

fundamentais da dignidade da pessoa humana, que assegura a todos os cidadãos, 
inclusive crianças e adolescentes, o exercício de direito social, individual, a 
liberdade, a segurança, o bem estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça.  

A Constituição Federal foi um impulso para que em 1990, o ECA fosse 
publicado, com princípios da Convenção das Nações Unidas, considerando 
criança a pessoa até 12 anos incompletos e adolescente entre 12 e 18 anos. 
O ECA não apenas consolida como uma regra normativa, ele envolve 
corresponsabilidades de toda a sociedade na garantia dos direitos da criança 
e adolescente que passam a ser sujeitos de direitos, através da Doutrina da 
Proteção Integral.

Entre os direitos garantidos existe o direito à Educação, que visa 
promover o desenvolvimento integral do sujeito, presente na CF/88, e no Art. 
53º do ECA, “A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao 
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1990).

Por lei, todas as crianças e adolescentes têm os mesmos direitos 
garantidos, como consta no Art. 3º do ECA, parágrafo único, in verbis: 

Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, 
sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia 
ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e 
aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia 
ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em 
que vivem (BRASIL, 1990).

A realidade de nossa sociedade não mostra essa igualdade, vemos um 
processo crescente de desigualdade social, onde o grupo vulnerável de crianças 
e adolescentes vêm sentindo cada vez mais a privação de seus direitos e garantias 
de proteção, segundo Carvalho (2017, p. 52), as pessoas que após a abolição 
ocuparam os centros urbanos, até hoje sofrem com a exclusão e a desigualdade, 
“essa população ocupa posição inferior em todos os indicadores de qualidade 
de vida. É a parcela menos educada da população, com os empregos menos 
qualificados, os menores salários, os piores índices de ascensão social”. 

 As desigualdades sociais que estavam à margem da sociedade, ficaram 
em evidência, foram descortinadas pela pandemia, no dia 11 de março de 2020, 
Tedros Adhanom, diretor geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), 
declarou que a organização elevou o estado da contaminação à pandemia 
de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), (BRASIL, 
2020). Embora a pandemia tenha abalado todo o planeta, nosso país tem sofrido 
duramente com uma gestão despreparada, que em meio à complexa crise de 
saúde, sofre com as crises educacional, política, social, econômica e ambiental, 
crises que já eram existentes, frutos de um regime neoliberal imposto à lógica 
do capitalismo, segundo Santos (2020, p. 2) “a pandemia vem apenas agravar 
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uma situação de crise a que a população mundial tem vindo a ser sujeita”. 
Antes da pandemia, a aprendizagem já passava por uma crise, segundo 

dados do PISA 2018, os alunos no Brasil pontuaram abaixo da média da 
OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) em 
leitura, matemática e Ciência, “[…]students in Brazil scored lower than the 
OECD average in reading, mathematics and science”, os resultados mostraram 
que 43% dos alunos pontuaram abaixo do nível mínimo de proficiência (Nível 
2) em todas as três disciplinas (média OCDE: 13%), “43% of students scored 
below the minimum level of proficiency (Level 2) in all three subjects (OECD 
average: 13%)”. 

Esses dados são ainda mais preocupantes quando nos referimos aos 
jovens estudantes do Ensino Médio, fase de consolidação do aprendizado do 
Ensino Fundamental, promoção da cidadania, desenvolvimento do pensamento 
crítico e ético, que visa preparar o jovem para o mundo do trabalho e para 
o ingresso ao Ensino Superior. A geração jovem é muito importante para o 
desenvolvimento do país, segundo dados do IBGE, os jovens abrangem 40,2% 
da população brasileira, que irão enfrentar a difícil realidade desigual quanto 
ao acesso ao ensino universitário, à qualificação e oferta de trabalho, como 
podemos analisar no estudo da OIT (2017), a taxa de desemprego entre os 
jovens no Brasil é a maior dos últimos 27 anos, com 30% das pessoas de 15 a 
24 anos em busca de uma ocupação, praticamente o dobro da média mundial, 
de 13,1% (OXFAM, 2018), dados que tendem a se agravarem ainda mais nesse 
momento de pandemia.

Em 17 de março, na tentativa de conter o avanço do vírus, o Ministério 
da Educação publicou a portaria n. 343, como medida de distanciamento 
social, transferindo as aulas presenciais para atividades remotas, sem tempo de 
preparo. 

No Estado de São Paulo, houve um grande esforço da Secretaria da 
Educação (Seduc), para atingir os alunos da rede. Em pouquíssimo tempo foram 
desenvolvidos recursos para a realização de aulas on-line pelo aplicativo Centro 
de Mídias de São Paulo (CMSP), acesso ao Google Classroom pelo mesmo 
aplicativo, acesso à internet e dados patrocinados (VPN), aulas transmitidas 
pelos canais televisivos, como: TV Educação e TV UNIVESP,  aulas transmitidas 
pelas redes sociais como Facebook e disponibilizadas no canal do YouTube e 
parcerias com diversas plataformas educacionais. Além dessas ferramentas, a 
resolução n. 38 de 03/04/2020, institui o Programa Aprender em casa, que 
constitui na entrega do material de apoio, as apostilas do Programa São Paulo 
Faz Escola, que foram retiradas pelos alunos na unidade escolar, ou entregue na 
casa dos alunos que moram em locais de difícil acesso.

Mesmo com todo o esforço, a Seduc se deparou com um grande desafio: a 
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grande desigualdade social que se traduz na desigualdade educacional, expondo 
a situação de vulnerabilidade de muitos alunos, que sem acesso à internet e sem 
ferramentas tecnológicas, passaram a ser a maior preocupação das escolas, que 
promoveram a “busca ativa” dos alunos, pensando sempre no princípio de não 
deixar nenhum aluno para trás, na tentativa de evitar a iminente evasão escolar.

Muitas escolas adotaram alternativas para manter o vínculo com os 
alunos, como a criação de grupos no Whatsapp, redes sociais e a entrega de 
atividades impressas aos alunos que não possuem acesso à internet, celulares 
ou computadores. Aos professores que também não têm acesso à internet ou às 
ferramentas digitais, a escola disponibilizou os computadores no laboratório de 
informática, com agendamento prévio e utilização do protocolo de segurança. 

Em âmbito nacional, o instrumento de acesso à internet mais usado 
pelos brasileiros, é o celular, porém o de maior alcance é a TV. É importante 
ressaltar que em muitas residências a família possui apenas um celular, que 
geralmente é levado com o responsável para o trabalho, o que dificulta o acesso 
da criança e do adolescente às aulas ao vivo no aplicativo, outra dificuldade 
encontrada, acontece como as famílias que possuem mais de um filho, não 
sendo possível disponibilizar um aparelho para cada um, o que aumenta o 
distanciamento entre o aluno e a escola.

De acordo com a pesquisa intitulada: “A Educação não pode esperar” 
realizada pelo Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-
IRB), “82% das redes municipais de ensino afirmam ofertar conteúdos 
pedagógicos para o momento; enquanto 18% ainda não haviam se organizado 
para tal – sendo que, destas, metade não tinha estratégias formuladas para o 
ensino remoto”. Foram analisadas 249 redes de ensino, em todas as regiões do 
país, sendo 232 municipais e 17 estaduais. Segundo o presidente do CTE-IRB, 
Cezar Miola, “Além da questão da aprendizagem, que é a mais imediata, temos 
o risco do aumento da evasão e do abandono escolar gerado pela fragilização do 
vínculo entre os estudantes e as escolas”.
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ACESSO A FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO NO CONTEXTO BRASILEIRO

ACESSO À INTERNET ACESSO À CELULAR E 
COMPUTADOR

ACESSO À TV

67% dos domicílios possuem 
acesso à internet sendo:

•	 99% - Classe A
•	 94% - Classe B
•	 76% - Classe C
•	 40% - Classe DE

Ferramenta mais utilizada para 
acessar a internet:
93% dos domicílios acessam 
pelo celular:

•	 100% - Classe A
•	 84% - Classe DE

Mais de 70 milhões de 
domicílios possuem TV (96% 
do total do Brasil)

•	 100% - Classe A
•	 99% - Classe B
•	 97% - Classe C
•	 92% - Classe DE

•	 Falta de acesso:
•	 27% - Alto custo
•	 18% - Não sabe uti-

lizar

42% dos domicílios acessam 
pelo computador:

•	 47% - Classe C
•	 9% - Classe DE

Fonte: Cetic.br (2019), adaptada pela autora.

As crianças e adolescentes das zonas periféricas tendem a sofrer mais 
nesse momento em que devem manter o isolamento social, pois muitos moram 
em casas com poucos cômodos, com várias pessoas aglomeradas, muitas vezes 
sem saneamento básico e expostas à violência doméstica, segundo dados do 
último Censo do IBGE, 6% da população vive em favelas, aglomeradas em 
diversos municípios do país. Com as escolas fechadas, muitas crianças ficaram 
sem a merenda escolar, com isso, o governo criou o programa “Merenda em 
Casa”, que disponibilizou o subsídio de R$55 às famílias, para a compra de 
alimentos, através de cadastro feito pelo aplicativo PicPay (São Paulo, 2020).

Mesmo com esse auxílio, cresce o número de famílias que buscam na 
escola alimentos doados por professores e funcionários, ação solidária que tem 
sido praticada com frequência entre as pessoas, nesse momento de pandemia.

Por mais que o ensino remoto venha a contribuir para o período de 
fechamento das escolas, não suprirá todas as necessidades de aprendizagem 
prevista para o ano letivo, a falta de acesso à internet e de ferramentas 
tecnológicas poderá aumentar ainda mais a desigualdade educacional dos 
alunos em vulnerabilidade, questão que deverá ser repensada no retorno às 
aulas presenciais.
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5 Considerações finais

Ao longo da história, o Estado tem sofrido transformações e mudanças 
quanto à prática dos atos administrativos da Gestão Pública, regido pelas 
normas constitucionais, ao Estado impõe-se o dever de proporcionar condições 
materiais sociais e o desenvolvimento integral da dignidade humana.

A garantia dos direitos fundamentais contidos nos princípios da 
Constituição Federal está cada dia mais distante da realidade em que vivemos. 
Sob o regime neoliberal que impede o Estado de promover a universalização 
dos direitos Fundamentais, permitindo que o capital se sobreponha aos 
interesses dos cidadãos, faz com que a desigualdade social aumente em grandes 
proporções, necessitando assim, de um Estado cada vez mais protetivo e 
garantidor de direitos mínimos sociais.

A garantia de direitos mínimos está gerando discussões nesse momento 
histórico o qual estamos vivendo, onde uma pandemia mundial descortina a 
desigualdade social nos países. O Brasil, um país que já possui uma grande 
desigualdade, assiste à luta dos grupos vulneráveis e minoritários, mas 
majoritário em número, pelos direitos à diferença, à equidade, igualdade de 
condições sociais e o direito à vida.

O grupo vulnerável de crianças e adolescentes, que de seres invisíveis 
na sociedade, conquistaram, como sujeitos, a garantia dos direitos de 
desenvolvimento da dignidade humana, vivem uma realidade diferente da 
proposta pela Constituição Federal e pelo ECA, a realidade se traduz em uma 
grande desigualdade social e educacional, revelada mais claramente com as 
implicações da educação remota, mas que nos mostra a necessidade urgente 
de reinventar a educação e que ela não poderá ser a mesma no pós pandemia. 
Que esse momento repleto de desafios de todos os níveis, nos ensine a olhar ao 
próximo com empatia, e que nossas atitudes, escolhas e poder de voto sejam 
conscientes e certos de que só melhoramos nossa vida, quando melhoramos a 
do outro.
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1 Introdução

O Colégio Estadual Vereador Pedro Xavier Teixeira surgiu com a 
mudança da BR-153 do povoado de Rosalândia, sendo iniciado os 

serviços em um barracão de palha com bancos e mesas de tábua e se chamava 
Escola Municipal São João e pertencia ao município de Cristalândia. Em 1978, 
foi construído o primeiro pavilhão, que passa a funcionar em prédio próprio 
e ser regido pelo estado no município de Nova Rosalândia-TO. A partir de 
então tornou-se um marco de referência por prestar serviços de qualidade a 
comunidade. Já teve a honra de ser premiado com o Projeto Ressaca em anos 
anteriores e ainda ter alunos que foram classificados em concursos de redação. 
O espaço físico foi cedido inúmeras vezes para realização de casamentos, 
aniversários, reuniões, celebrações religiosas, esportes e outros.  

No decorrer de sua história, vários cursos foram ofertados desde a antiga 
1ª e 2ª fase do Ensino Fundamental, seguido do Curso Técnico em Magistério, 
Normal, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos- 3º Segmento, bem como 
cedeu espaço para funcionamento dos cursos de graduação: Normal Superior, 
Pedagogia e Letras ofertados pela UNITINS/EDUCON e cursos Técnicos - 
PRONATEC. A unidade escolar atualmente oferta Ensino Fundamental 2ª 
fase, Ensino Médio regular diurno e EJA – 3º Segmento noturno. O quadro de 
professores é formado por profissionais graduados e especializados. 
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3 Licenciado em Química e Especialista em Ensino da Química, e-mail- kassiodejesussouza@
gmail.com

4 Licenciada em Letras e Especialista em Língua Portuguesa/Inglês, e-mail- joanadelbonde@
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O Projeto Político Pedagógico assegura o processo ensino e aprendizagem 
e conta com vários parceiros que apoiam e fortalecem ações e projetos da unidade 
escolar. Projetos que otimizam a prática pedagógica de forma dinâmica, sendo 
eles o projeto “Escola Verde”, “PXT Sustentável”, Mercado da Matemática – 
“Para Além das Medidas” em paralelo a “Educação Financeira”. 

O objetivo da proposta foi dar continuidade ao ano letivo independente 
do cenário apresentado pela pandemia, na tentativa de minimizar os impactos 
da caótica situação, especificamente na vida dos integrantes da comunidade 
escolar. As escolas em geral tiveram que se reinventar, para ofertar a sua 
clientela, algo que não estavam familiarizadas. Afinal os impactos externos como 
fronteiras sendo fechadas, voos cancelados, ônibus vazios, pessoas proibidas de 
circular nas ruas, sob pena de multa e prisão, dentre outros, já eram robustos o 
suficiente para impactar a vida das pessoas trazendo tamanha tensão.

 O distanciamento dos alunos e servidores do espaço físico da escola foi 
necessário, no intuito de primar pela saúde de todos os envolvidos. O “novo 
normal” mudou a rotina da escola. Foi necessário o fortalecimento do uso das 
ferramentas tecnológicas para promover o contato virtual com os servidores, 
alunos e pais. Diante desse cenário os recursos tecnológicos foram fundamentais 
para promoção, aproximação e compreensão do ensino e aprendizagem. O uso 
de mídias digitais foi adequado a nossa realidade, possibilitando a adaptação e 
conexão entre os atores envolvidos.

2 Metodologia

A Organização Mundial de Saúde (OMS), devido a ligeira propagação 
do novo corona vírus, decretou estado de pandemia em todo o mundo e, a 
resposta mais eficaz para a situação foi a adoção do isolamento social (PORSSE 
et al., 2020).

A educação vive um momento desafiador. É preciso fortalecer vínculos e 
parcerias entre escola e família para promover um ensino de maneira tranquila, 
segura e confiável. A comunicação e afetividade são fatores importantes 
neste momento de incertezas gerado pela pandemia. Portanto, necessário se 
faz lutarmos juntos, no intuito de ressignificar o fazer educacional, em seu 
novo formato; é preciso então rever uma série de processos e metodologias. 
Aprendemos que lidar com a imprevisibilidade exige um trabalho em grupo 
muito mais alinhado, pra se ter também mais leveza, e que, mesmo distantes, 
podemos unir esforços em prol de um bem maior (êxito do processo ensino 
aprendizagem). A pandemia nos levou a ver, em poucos meses, o real valor 
de habilidades como afetividade, criatividade, comunicação, colaboração, 
resolução de problemas e adaptabilidade. Também nos levou a perceber a 
necessidade de vivermos globalmente interconectados. 
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 Esta unidade escolar vem trabalhando sob esta ótica, havendo adotado 
sequencialmente as respectivas metodologias: Foi necessário primar pela 
utilização dos recursos digitais para divulgação das informações sobre o retorno 
as aulas não presenciais para os servidores, os alunos e pais. Sendo fundamentais 
na promoção da comunicação nesse formato a distância. A gestão escolar 
planejou palestras via web com intuito de preparar o emocional, a autoestima, 
definir objetivos e metas, tornando mais fácil a compreensão dos desafios e 
adaptação ao novo normal. As palestras envolveram o público de servidores, 
pais e alunos, visando a prevenção da saúde com o apoio dos parceiros da 
Secretaria Municipal de Saúde que apoiaram a equipe escolar. 

A gestão escolar readaptou os grupos de WatsApp dos servidores 
da unidade escolar, de pais e alunos, cuja existência dos grupos já havia 
sido formalizada devido a preparação dos alunos para a Avaliação Nacional 
do Ensino Médio – Enem e de vestibulares através do programa ofertado 
pela Secretaria Estadual de educação, Juventude e Esportes “TO de Casa 
NO ENEM”, que facilitou o acesso a informação e mobilização dos atores 
envolvidos. Foram necessárias promover a realização de várias reuniões via web 
conferência, gravação de áudio com intuito de orientar, informar e incentivar 
toda comunidade escolar sobre o retorno as aulas não presenciais. A Secretaria 
de educação, Juventude e esportes – (SEDUC) e Diretoria Regional de Paraiso 
do Tocantins – (DRE) ofertaram formação continuada para os professores e 
equipe gestora orientando na elaboração plano de aula, roteiro de estudo e 
outros assuntos pertinentes ao novo formato de ensino. 

Assim, dando condições aos professores e servidores de articularem e 
executarem a proposta de retorno as aulas. Os professores gravaram vídeos 
motivacionais com objetivo de mostrar aos alunos sua importância para a 
escola, divulgados nas redes sociais: grupos de WhatsApp de servidores, pais e 
alunos no facebook, a Rádio Cultura FM 104,9 e canal de you tube. 

A gestão escolar planejou e articulou parceiros para realização de palestras, 
sendo que a primeira palestra via web conferência através do aplicativo Google 
Meet envolveu o público de professores, equipe pedagógica e alunos, com tema: 
“Proteção da Saúde Mental em Situações de Epidemia” com a Psicóloga da Rede 
Municipal Marcella Marcelino e “Dicas para Prevenção ao Corona Vírus" com 
o Secretário Municipal Dione Ribeiro da Silva. A segunda palestra envolveu 
o público dos servidores da unidade escolar com tema: “Enfrentamento a 
Covid-19” com a Dr. Nathalia Cristina Alves da Rede Municipal. E a terceira 
palestra envolveu o público de professores, equipe pedagógica, pais/responsáveis 
alunos, com tema: “O Impacto na Família na Escolarização em Meio a Pandemia” 
com objetivo de fortalecer as informações sobre a doença Covid-19 e preparar o 
emocional dos envolvidos. 
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A abertura das reuniões sempre foram planejadas com muita dedicação, 
com a participação de um convidado para fazer o momento devocional de 
representantes das igrejas local (Católica e Evangélicas).

Na primeira semana de aulas não presenciais, os alunos com o material 
de estudo e anexo o roteiro de estudo impresso em mãos, foram surgindo os 
questionamentos pelo quantitativo de atividades e dificuldade de resolução das 
atividades, falta da presença física do professor, o silencio dos alunos nos grupos 
de WhatsApp ou no privado. 

Outros fatores foram presentes no decorrer da caminhada como alunos 
evadindo pela falta da presença física dos professores, tarefas domésticas, 
problemas de saúde, desemprego, situação financeira gerada pela pandemia 
Covid-19. Mesmo assim esses fatores não foram impedimentos para prosseguir 
na missão de ensinar e aprender. A equipe pedagógica e professores se 
empenharam no sentido de mostrar aos alunos a importância de continuarem 
seus estudos, utilizando os A necessidade do esforço e dedicação de cada 
envolvido foi importante no transcorrer das aulas não presenciais.  

A dinâmica da realização do pré-conselho de classe promoveu a 
participação dos professores, equipe pedagógica, sendo dada oportunidade de 
serem ouvidos, onde pontuaram os avanços dos alunos, observado que mesmo 
com o avanço ainda registrou-se casos de alunos com atrasos na devolutiva das 
atividades não por falta de compreensão do objeto de estudo e sim pela falta 
da organização do tempo durante as horas vagas em casa. Seguido o Conselho 
de Classe via Web, amplamente divulgado nas redes sociais e ligações contando 
com a participação de representantes de pais, professores, equipe pedagógica e 
representante da Diretoria Regional de Paraíso do Tocantins. 

Foi possível ouvir, representantes de pais e alunos que fizeram suas 
contribuições de forma positiva, reconhecendo a dedicação dos professores e 
equipe pedagógica, pontuando a falta da presença física dos envolvidos. Foi 
observado a participação e empenho dos alunos, destacando alguns alunos pela 
participação ativa, pontualidade das atividades, espirito colaborador e pelo 
resgate de manter-se presente na escola, mesmo no formato virtual. Os casos de 
discentes que apresentaram possível   evasão, pela participação nos grupos de 
WhatsApp e pela superação da desistência. A equipe escolar planejou e organizou 
cestas confeccionadas pela professora Gilda Nascimento Damasceno, disciplina 
de Arte, sendo os mimos doados pela equipe escolar.  Foi notório a satisfação 
dos mesmos aos receber as cestas em razão de seu empenho. O contato mesmo 
por meio digital proporcionou a aprendizagem, a afetividade e a comunicação. 

Sabe-se que as ferramentas tecnológicas são muitas e foram fundamentais 
no retorno as aulas não presenciais. Recursos estes utilizados na prática 
do professor que vem contribuindo com o processo ensino aprendizagem 
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dos alunos. As ações realizadas contribuíram para demonstrar afetividade, 
compromisso da equipe para uma aprendizagem significativa dos alunos.

No decorrer das aulas foi aplicado um questionário (Tabela 1), sobre 
a preferência no ensino e recebimento das explicações durante as aulas não 
presenciais.

3 Resultados e discussão 

Citando Leandro Karnal (2020), devemos nos lembrar que “há três 
coisas que mudam o mundo: guerra, revolução e pandemia, logo a Covid-19, 
apenas acelerou algo que já estava em curso”. Diante desse quadro pandêmico 
foi necessário a escola, desprender-se do quadro e giz para o uso diário da 
tecnologia, na busca de promover a comunicação, a afetividade e um ensino 
de qualidade a distância que o Colégio Estadual Vereador Pedro Xavier Teixeira 
através dos professores e equipe pedagógica da unidade escolar, buscaram 
informação e formação para melhor utilização dos recursos tecnológicos. Sendo 
priorizado este retorno com objetivo de concluírem o ano letivo 2020 de forma 
eficaz. Segue ações realizadas e resultados obtidos no decorrer das aulas não 
presenciais.

A gestão escolar planejou e promoveu palestras sobre a Proteção da 
Saúde Mental em Situação de Pandemia, via Web conferência pelo aplicativo 
Google Meet, tendo o apoio dos parceiros da Secretaria Municipal de Saúde. A 
Psicóloga Marcela Marcellino e Secretário Municipal de saúde Dione Ribeiro. 
A palestra teve como foco principal, preparar os discentes e docentes para o 
cenário de pandemia, alertar sobre os cuidados físicos, psicossocial, mental e 
estudantil. Nela, os alunos também aprenderam técnicas de aprendizagem e 
dicas de como se organizar nos estudos.
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Imagem 1 – Web confência - Proteção da Saúde Mental em Situação de Pandemia

Fonte: Própria

 Aluna Nathalia Nunes de Oliveira (lado esquerdo) da turma 33.02, 
turno vespertino, da zona rural recebendo um mino pela gestora Lucimeire da 
Silva em reconhecimento do seu empenho, dedicação, participação ativa no 
grupo de WhatsApp, pontualidade nas atividades, vídeo chamadas e momentos 
de tira-dúvidas. A aluna sempre teve dificuldade com acesso à internet, sendo 
que um único ponto de sinal era subir na árvore de frente sua casa para acessar 
as informações. Sempre na entrega do material de estudo recebe a equipe 
pedagógica com sorriso no rosto, resultando em prémios de reconhecimento 
escolar para alguns, denominado: aluno destaque do bimestre. Com o sucesso 
das ações no aprendizado e na participação, os servidores da unidade escolar se 
sensibilizaram e compraram mimos para os alunos destaques e para os alunos 
que tiveram notória evolução acadêmica no tempo de pandemia.

Imagem 2 – Entrega de mimos pela evolução acadêmica

Fonte: Própria
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Descobrindo talentos em aulas não presenciais em tempos de pandemia.
Atividade apresentada pela aluna Amira Delmondes Coelho da Turma 

23.02 turno vespertino apresentada no grupo de WhatsApp, sendo o Objeto 
de Conhecimento: Linguagens Artísticas (Música, Desenho, teatro, fotografia 
artística, dança e grafitagem). A Professora Gessyca Paulla do Nascimento 
Moura Teles propôs atividade complementar aos discentes das turmas 23.01e 
23.02 que escolheriam uma das opções de linguagens para apresentarem. Os 
resultados foram surpreendentes e significativos para todos os envolvidos.

Imagem 3 – Grafitagem

Fonte: Amira Delmondes Coelho da Turma 23.02

A gravação de vídeo aulas como a que o professor Kassio de Jesus Souza 
ministrou sobre Aldeídos e Cetonas, que pode ser conferido no seguinte link  
https://www.youtube.com/watch?v=RVNCPHxZ8cY foram importantes, 
buscando a promoção da interação, comunicação e compreensão do objeto de 
estudo e promotora da afetividade. 

 Foi realizada a verificação da opinião dos alunos por meio de 
questionário sobre o recebimento e o uso de vídeo aulas e a forma de recebimento 
do material.  O que promoveu aos professores, equipe pedagógica e alunos 
aprenderem juntos, socializando experiências, principalmente no quesito, uso 
das tecnologias. 

 A partir deste questionário (Tabela 1) sobre o ensino e recebimento do 
material durante as aulas não presenciais foi possível determinar a preferência 
dos discentes na metodologia utilizada para explicação do conteúdo e a forma 
de recebimento conforme o gráfico a seguir.

https://www.youtube.com/watch?v=RVNCPHxZ8cY
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Gráfico 1. Dados referentes a primeira pergunta: Considera que o uso de vídeos está 
favorecendo seu aprendizado?

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020.

O gráfico 1 é referente ao primeiro questionamento, para verificar a 
aceitabilidade dos alunos em relação as vídeo aulas, onde 68,18% consideraram 
que elas estavam favorecendo, 9,09% disseram que não havia notado diferença 
em seu aprendizado e 22,73% não responderam.

Gráfico 2. Dados referentes a segunda pergunta: Gostaria de receber os materiais no 
privado do WhatsApp?

Fonte: Dados da Pesquisa, 2020.

O Gráfico 2 é referente a segunda pergunta do questionário, que tinha 
por intuito analisar a forma como os educandos gostariam de receber os 
materiais, onde 77,27% afirmaram que gostariam de receber os matérias de 
estudos no privado do aplicativo e 22,73% não responderam.

Gráfico 3. Dados referentes a terceira pergunta: Está conseguindo ter acesso as vídeo 
aulas com facilidade?

Fonte: Dados da Pesquisa, 2020.
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A terceira pergunta (Gráfico 3) estava relacionada com o acesso aos 
vídeos, onde 63,63% disseram que conseguiam ter acesso com facilidade, 
13,63% não tinha acesso, ou tinha com dificuldade e 22,74% não respondeu.

Gráfico 4. Dados referentes a quarta pergunta: Vídeo aula é mais vantajoso que vídeo 
conferência?

Fonte: Dados da Pesquisa, 2020.

O Gráfico 4 é referente a quarta pergunta, onde pede-se para mencionar 
se vídeo aula é mais vantajoso que vídeo conferência, onde 77,27% afirmaram 
que sim, e 22,73% não responderam.

 No colégio em questão, mesmo que se tenha a presença de forma virtual 
na vida dos alunos, foi sempre relatado pelos discentes e docentes a falta do 
formato presencial. O inesperado mudou a rotina, afastou alunos e servidores 
do espaço físico da escola, no entanto foi mantido a aproximação, afetividade e 
mostrou se que é possível fazer educação no “novo formato” de ensino, mesmo 
porque não se tem ideia de quando estará presente na escola, levando a vida, 
alegria e movimento dentro do espaço tão importante para todos esses autores 
envolvidos na educação.  

No transcorrer das aulas foi aplicado um questionário digital de avaliação 
para todos os alunos os discentes, objetivando aprimorar a metodologia de 
ensino aplicada. Os resultados subsidiaram o planejamento do professor que 
readequou a metodologia de ensino, conforme a contribuição dos alunos na 
avaliação realizada. O empenho dos alunos também foi fundamental, uns se 
destacaram mais que outros. Sendo proposto pela gestão escolar incentivo aos 
alunos destaques do 1º bimestre, por manter a pontualidade nas atividades, 
pela participação nos grupos de WhatsApp e pela superação da desistência. 
Em razão da dedicação dos alunos foram entregues cestas confeccionadas pela 
professora Gilda Silva Santos Damasceno da disciplina de Arte, com mimos 
doados pela equipe escolar. Foi notório a satisfação dos mesmos aos receber 
as cestas em razão de seu esforço e empenho. As ações realizadas contribuíram 
para demonstrar afetividade, compromisso da equipe para uma aprendizagem 
significativa dos alunos.
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4 Considerações finais

Observando o panorama atual, conclui-se sobre o surgimento da 
necessidade de manter a escola funcionando, ser agente pacificador, informador 
e formador de cidadãos capazes de tomar decisões em situações divergentes. 

A gestão escolar incentivou, mobilizou toda equipe escolar e juntos 
conseguiram levar ao aluno o apoio necessário em isolamento social, devido 
enfrentamento a pandemia a Covid-19 com muita leveza, garantindo o 
cumprimento das horas/aulas, a permanência do aluno na escola e uma 
aprendizagem significativa. A experiência no “novo formato” de ensino trouxe 
resultados inesperados, pois percebeu-se o empenho dos alunos, lutando 
contra a timidez, as dificuldades, seja de recursos tecnológicos ou humano, 
sobressaindo a negatividade do momento vivido por todos em razão da 
pandemia. A experiência nos deu a oportunidade de conhecer a realidade de 
nossos alunos, sua família, lugar onde vive, percorrer o mesmo caminho que 
percorriam em tempos de aula presencial, conhecer melhor sua rotina. Poder 
fazer parte dela foi gratificante e saber que embora na caminhada tenha ocorrido 
vários impedimentos, mesmo assim foi possível aproximar o aluno e levar o 
conhecimento por diversos meios físico ou digital. Acredita-se que durante e pós 
Covid-19, teremos pessoas e profissionais melhores. Teve como aprendizado o 
reconhecimento de nossos limites e fragilidades, mas sem vitimização. Sabemos 
do nosso compromisso com a educação e com a formação do cidadão e vamos 
superar nossas limitações. A experiência nos proporcionou revermos conceitos, 
adequarmos o planejamento que busca a valorização do potencial de cada ator 
envolvido neste processo educacional. 

O papel da família foi fundamental no decorrer das aulas, sendo 
corresponsáveis pela educação de seus filhos e parceiros da escola. No início 
foi turbulento, muitas dúvidas e questionamentos por parte dos pais, alunos 
e professores, mas a cada semana a equipe escolar e demais envolvidos foram 
superando as dificuldades e compreendendo o novo formato de ensino e os 
resultados foram surgindo como alunos se destacando na participação, alunos 
que antes eram introvertidos, apresentaram evolução em suas apresentações e 
participação no processo de ensino e aprendizagem. A comunicação constante 
foi um dos pontos fortes da equipe pedagógica, professores, alunos e pais, 
que possibilitou contornar os desafios. Entende-se que dado os resultados 
obtidos, estamos no caminho certo, portanto visando avançarmos inclusive no 
quesito rendimento escolar, necessário se faz manter as metodologias as quais 
demonstraram exitosas e aprimorarmos as demais, seguindo inclusive como 
as gravações de vídeos aulas, ligações, chamadas de vídeos, como suporte ao 
alunado em período remoto. Após encerramento do primeiro bimestre, foi 
mantido as metodologias aplicadas. 
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O conjunto de metodologias e ações adotadas pelo colégio Estadual 
Vereador Pedro Xavier Teixeira valorizou o potencial e habilidades individuais 
dos alunos que teve resultados síncrono ao aprendizado.

As experiências foram significativas para todos os envolvidos, pois 
a cada semana os alunos foram se familiarizando com o novo ensino, sendo 
os professores surpreendidos com o resultado dos trabalhos significativos 
apresentados pelos mesmos. As respostas do trabalho realizado em equipe neste 
novo formato não presencial foi gratificante poder aproximar a comunidade 
escolar, dando continuidade do ano letivo com objetivo de promover o processo 
ensino e aprendizagem e poder observar a grandeza dos talentos dos discentes 
e docentes.
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OS DESAFIOS DO ENSINO REMOTO DIANTE DA 
PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19

Thiago José da Silva1

1 Introdução 

A escola formal e os centros de ensino superior sempre foram o meio 
de que a sociedade repassou os conhecimentos aos indivíduos de 

geração em geração, alunos desenvolvem aptidões e conhecem conceitos sobre 
determinados assuntos por meio das disciplinas disponibilizadas nas grades 
curriculares de cada nível de formação. Todavia, o ano de 2020 reservou surpresas 
para o modo de ensinar e aprender esses conteúdos, o que ninguém esperava é 
que um vírus mudaria a forma que aconteceria a conexão entre escola-aluno. A 
pandemia do vírus que causa a COVID-19 fez o ensino presencial se adaptar 
para o ensino remoto, semelhante ao ensino EAD realizado por todo o mundo. 

O vírus era comum em espécies de animais, porém em 2019 o mesmo foi 
reconhecido na cidade de Wuhan (China), segundo informações do ministério 
da saúde, como um vírus que causa problemas respiratórios e é mais vulnerável 
em pessoas com baixa imunidade, questões crônicas, pulmonares e idade 
avançada, causando sintomas parecidos com uma gripe e uma pneumonia, 
porém eles podem variar de acordo com cada sistema imunológico.  

No Brasil, o vírus apareceu em meados de fevereiro e início do mês 
de março, logo em seguida, ele foi disseminado por todo o país causando o 
colapso do sistema de saúde e econômico e deixando o caos por onde passava.  
A transmissão do vírus é fácil, esta se dá pelo ar, pelo toque em objetos, por 
gotículas de saliva, espirro, dentre outros, causando assim um grande número 
de infectados por todo o país. Essa questão fez os representantes dos governos 
estaduais fixarem a atenção para os locais que possuíam fácil transmissão, como 
é o caso das instituições de ensino, que tiveram que tomar medidas de suspensão 
das atividades e fechamento das escolas, universidades e faculdades em todo o 
país.   

Diante do fechamento dos espaços de ensino, foi necessário moldar 
novas formas de transmissão de conhecimento. E mediante aos meios digitais 
promovidos por Tecnologias da informação e comunicação (TICs), como 

1  Professor mediador do Centro Universitário de Maringá - UNICESUMAR. Graduado em 
análise e desenvolvimento de sistema e Pós-graduado em Educação e Novas Tecnologias. E-mail: 
josthiago1@gmail.com
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ambiente virtual de aprendizagem, plataformas digitais de ensino e comunicação, 
aplicativos de conferência e assim por diante, se tornou viável e admissível 
que alunos e professores tivessem uma comunicação direta para ampliação e 
transmissão do conhecimento, antes realizado pelo ensino presencial.

Com efeito, dentro dos limites de um artigo, este estudo de caráter 
bibliográfico possui como objetivo apresentar os principais desafios do 
ensino remoto para a educação, além de elencar as ferramentas e projetos de 
otimização deste meio. Para isso, foi utilizado como fontes de informações 
artigos científicos, normas e notícias sobre o assunto. Além de livros, apostilas e 
websites com a finalidade de buscar as relações entre os conceitos citados. 

Portanto, este artigo está subdividido em tópicos, no qual inicialmente é 
caracterizado o estudo, o segundo tópico cita o ensino remoto e seus conceitos 
fundamentais, no terceiro é apresentada a crise e os desafios causados pela 
pandemia do covid-19 e por fim as considerações finais.

2 Ensino remoto: conceitos e tecnologias

Com uma característica peculiar ao ensino ead, o ensino remoto se 
tornou a melhor opção para a transmissão do conhecimento com participação 
online dos estudantes. Ainda, apesar de utilizar em muitos aspectos as mesmas 
tecnologias e possuir objetivos homogêneos, o ensino remoto possui pontos 
que apresentam algumas características distintas que o distingue do ensino ead, 
como a particularidade emergencial, carga horário, matriz curricular, atividades 
pontuais e a utilização de algumas tecnologias diferentes, portanto é de se 
concordar com Hodges e outros (2020).

[...] quando afirmam que a educação remota online digital se diferencia da 
Educação a Distância pelo caráter emergencial que propõe usos e apropriações 
das tecnologias em circunstâncias especificas de atendimento onde outrora 
existia regularmente a educação presencial (ARRUDA, 2020, p. 09 apud 
HODGES et al, 2020).

Embora seja um assunto pouco explorado na literatura, o termo “ensino 
remoto” se tornou conhecido em meio a pandemia causa pela COVID-19, no 
qual as instituições de todo o país adotaram tal processo como nova forma de 
ensino, guarda suas particularidades, assim como cita Almeida et al. (2020, p. 
5), este novo modelo é formado por: 

[...] atividades didáticas, módulos ou unidade de ensino centrado na 
autoaprendizagem e com a mediação de recursos didáticos organizados em 
diferentes suportes de informação que utilizem tecnologias de informação e 
comunicação remoto para viabilizar atividades complementares para que os 
alunos mantenham seus estudos sem prejuízos do ano letivo.

Juntamente com essa modalidade, se fez necessário o uso de ferramentas 
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já exploradas no ensino ead e em outros âmbitos não educacionais. “[...] tendo 
em vista que as tecnologias de informação e comunicação são recursos didáticos 
substancialmente significativos, possibilitando uma difusão maior de ideias”.

Dentre essas tecnologias é destacado o G Suite for Education, que 
compõe as diversas ferramentas Google que estão disponíveis aos usuários, 
assim como as ferramentas recentes que estão ganhando destaque nesse cenário 
de incertezas, como exemplo o software de streaming e gravação gratuito OBS 
Studio e a ferramenta Zoom de vídeo conferência.

Mais que uma forma de ensino, é necessário a criação e aplicação de 
novas estratégias para transmissão do conhecimento, pois o ensino remoto não 
é apenas uma aula transmitida online.

[...] o ensino remoto não é sinônimo de aula online. É uma ferramenta que 
pode ser utilizada pelos professores, a fim de estimular a aprendizagem a 
distância. Por meio de atividades bem estruturadas, podem cumprir mais do 
que uma função puramente acadêmica (MÉDICI et al., 2020, p. 06).

Assim, os professores também devem trazer novas ideias e ações para que 
haja uma interação virtual próxima ao ambiente presencial. Entretanto, apesar 
de não ser o ensino presencial de fato, o intuito é que as atividades não fiquem 
paradas e que o aprendizado continue acontecendo para que não haja perca 
imensurável de semestres ou ano letivo.

3 A crise da Covid-19: ensino remoto como ferramenta emergencial

Aliado a expansão da pandemia causada pela COVID-19, escolas, 
universidades e faculdades paralisaram em todo o país as aulas presenciais, a 
vista disso, em março parte do calendário acadêmico e do ano letivo escolar 
foram suspensas para os alunos por meio de decretos ou portarias. 

No Brasil, em todos os estados há suspensão de aulas para conter o avanço da 
pandemia do novo coronavírus. No mundo, de acordo com os últimos dados 
da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco), que monitora os impactos da pandemia na educação, 191 países 
determinaram o fechamento de escolas e universidades. A decisão atinge cerca 
de 1,6 bilhão de crianças e jovens, o que corresponde a 90,2% de todos os 
estudantes (ESTRELLA; LIMA, 2020, n.p).

No dia 28 de abril de 2020, o Conselho Nacional de Educação (CNE), 
juntamente com o auxílio do Ministério da Educação (MEC), aprovaram 
um documento com diretrizes às escolas e instituição do ensino superior. As 
diretrizes possuem o objetivo de contribuir e apresentar sugestões e normas 
às escolas e instituições. Contudo, para cada modalidade de ensino superior, 
técnico, especial e assim por diante, foi recomendado uma prática para suprir a 
necessidade atual do ensino, ressaltando ainda que, a organização do calendário 
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escolar é de responsabilidade de cada instituição (ESTRELLA; LIMA, 2020).
 Ainda, com o fechamento das intuições, a preocupação de muitos 

alunos se pautaram na falta de previsão de uma volta imediata de atividades que 
exigiam os encontros presenciais. Conforme Feitosa et al. (2020, p. 5) descreve 
em uma pesquisa com entrevista semiestrutura realizada no estudo “Ensino 
Remoto: O que Pensam os Alunos e Professores?” os autores descrevem “[...] 
os   alunos   apontam   dificuldades   como   acesso à internet e livros físicos, 
capacidade técnica, falta de produtividade, estímulo e interatividade, bem 
como desigualdade de oportunidade”.

Além disso, pode-se citar uma grande apreensão dos alunos, tal como 
o desvio na aprendizagem e falta de interação com os colegas de sala, já que 
apesar de haver um ambiente online onde os mesmos possam se comunicar, a 
interação não presencial dificulta certas explicações de caráter prático.

É imprescindível também citar o fato que, devido a pandemia e como 
resultado queda nas atividades presencias dos mais variados ramos, estudantes 
e familiares acabaram perdendo parte de sua renda, dificultando assim a 
continuidade do ensino, por consequência, isso acarretou em uma grande 
inadimplência financeira e evasão no ensino privado. Nesse sentido, Gemelli e 
Cerdeira (2020, p. 2) citam que:

No caso da educação privada, o desemprego e a queda nas rendas impactarão 
na capacidade da população em dispor de recursos para o pagamento de 
mensalidades e anuidades. Ademais, já há relatos de efeitos econômicos 
imediatos, com o aumento da inadimplência e da evasão de discentes.

Além de tais questões, também é possível citar a dificuldade de muitos 
professores em encontrar uma ferramenta correta para a criação de um ambiente 
de sala virtual aos alunos. Principalmente pelo fato que no ensino presencial 
tais ferramentas não são uma realidade que compõe o dia a dia das salas de aula, 
e apesar das mesmas serem intuitivas para a usabilidade, essas podem apresentar 
dificuldades na transmissão da aula, lançamento de presença, conferência de 
atividades postadas, causando assim mais aversão ao uso por parte dos docentes.

Já como benefícios com relação a este período que está acontecendo 
não só na educação como também em todos os setores, é possível aludir o 
desenvolvimento de novos pensamentos, atividades e habilidades para 
construir uma educação mais ampla e com novos olhares e recursos. Além de 
citar sobre o investimento na capacitação de professores, experiência com novos 
softwares e atenção a nova rotina oferecida pelas instituições, tanto no âmbito 
do aprendizado como em questões de saúde mental. Entretanto esse benefício 
só será de fato concretizado se as partes que representam o governo de nosso 
país tornarem possível, visto que em escolas da rede pública, as intenções são 
diversas, porém os recursos são escassos. 
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Por outro lado, há também grandes desafios a serem superados, como 
é o caso da evasão e inadimplência financeira e também a falta de internet 
ou internet com qualidade para os estudantes de estados e localidades mais 
precárias, além do fato de muitos não possuírem computadores adequados para 
executarem software durante o ensino remoto (SAE.DIGITAL, 2020). 

Não apenas isso, a falta de computadores, tablets e aparelhos móveis 
são um dos grandes responsáveis por tornar o ensino remoto ainda mais 
desafiador, uma vez que o nosso país é formado por classes e muitos filhos 
da classe trabalhadora sequer tem condições de adquirem tais instrumentos 
para acessarem o que está sendo fornecido pelas escolas, ou seja, ao pensar em 
ensino remoto, devemos pensar em um país desigual e buscar ferramentas de  
ampliação de acesso, como é o caso de políticas emergenciais que forneçam 
estes aparelhos aos alunos que não possuem.

É de se ressaltar também o fato de muitos estados encontrarem barreiras 
de entrada econômica, social e cultura, em que neste momento a falta de 
uma estrutura familiar, ambiente de estudos e a demanda extremamente alta 
pela produção e readaptação das aulas e conteúdos faz com que haja muitas 
dificuldades tanto na transmissão como na recepção das informações. Logo, 
escolas e instituições de ensino superior se sentem pressionados por esse processo 
emergencial de adaptações, que nem sempre beneficia os estudos dos alunos.

Não obstante a está nova forma de ensino e teletrabalho a reivindicação 
pelo retorno das aulas tornou-se nos últimos tempos pauta de discussão, mesmo 
com o vírus matando diariamente centena de milhares de pessoas mais do que 
qualquer outra doença já enfrentada em outro país. Os motivos para o retorno 
parte em sua maioria dos sindicatos das escolas particulares, são eles: o aumento 
do índice de cancelamento, solicitação de redução nas mensalidades, visto que 
as aulas não estão sendo realizadas de forma presencial e não há utilização 
do espaço físicos, como laboratórios, biblioteca e espaços de convivência,  e 
dificuldades na adequação no espaço familiar e rotinas de casa, uma vez que 
pais e alunos encontram-se compartilhando o mesmo espaço para atividades 
escolares e demandas de home office.

Com relação a isso, Governos e Prefeituras estudam formas para 
retomadas do ensino presencial, diariamente tem se pensado na adoção de um 
protocolo para retorno inicial de algumas atividades, expondo a possibilidade 
de ensino hibrido para as escolas e retorno de cursos que não cause grande 
aglomerado as instituições superioras, como é o caso da pós-graduação (AEN.
PR, 2020).

Assim, em um cenário de incertezas e aprendizado quanto as novas 
formas de ensino e trabalho, os alunos, tanto da rede pública como privada, 
enfrentam grades desafios para adquirir conhecimento e sustentar a rotina, 
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antes presencial. Além disso, há também aspectos de saúde financeira das 
instituições e escolas privadas que dependem dos recursos dos alunos para se 
manterem e também pagarem os seus colaboradores. E apesar desta situação já 
pendurar por algum tempo, é necessário que novas ações relevantes no ensino 
sejam tomadas, para que não haja prejuízos futuros nem para as instituições 
nem para o aprendizado dos alunos.

3 Considerações finais

A COVID-19 apresentou grandes desafios para este novo cenário da 
educação, em vista disso, não somente os alunos, mas também professores, 
familiares e instituições sofreram os impactos emergências tratados pelo vírus. 
Logo, o ensino remoto tornou-se a alternativa mais viável apresentada diante da 
paralização das aulas e fechamento dos locais de ensino.   

Com isso, a temática sobre o ensino remoto e a covid-19 tem sido palco 
para discussões nos mais diversos centros educacionais. As incertezas que essa 
situação traz faz com que o medo e a preocupação tomem conta dos indivíduos 
que compõem a educação do país. É sabido, portanto que essa situação tem 
seus prós e contras, mesmo que ainda que haja grandes chances de pendurar até 
o fim do ano de 2020, é necessário que este assunto se torne constante para que 
seus malefícios não ultrapassem os benefícios. Diante disso, pensar em novas 
alternativas para lidar com essa crise, é essencial, pois todos sofrem com o não 
retorno das aulas.        

Porém, o ensino remoto tem muito a nos beneficiar também, o que carece 
diante disso é o financiamento de ferramentas que o torne mais democrático 
e de fácil acesso a todos, não só para alunos como também para professores.  
Longe de esgotar todas as problemáticas sobre o assunto, a exposição de ideias 
contidas nesse artigo, pretendeu focar o olhar para um problema real que a 
educação está passando e promover assim uma reflexão sobre o ensino remoto e 
os desafios que ele tem proporcionado para o setor educacional.
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DA SALA DE AULA PARA A SALA DE CASA: A 
RESILIÊNCIA DO PROFESSOR EM TEMPOS DE 

PANDEMIA 

Nayara Camargo da Silva1

1 Introdução

O ano de 2020 começou com um novo desafio para a humanidade, 
de modo geral e, em particular, para a educação. A pandemia da 

COVID-19 trouxe uma série de consequências para a vida social em múltiplas 
dimensões: no trabalho, na família, no mercado, etc. Podemos dizer que as 
relações humanas foram modificadas apresentando novos desafios e inúmeras 
possibilidades de encontro, superação e de inovação em nossa forma de nos 
relacionarmos com os outros e com o ambiente. Na educação, os obstáculos 
impostos às relações e afetos, antes cultivados nas interações presenciais, 
trouxeram uma série de dúvidas sobre como transformar as experiências 
educativas vivenciadas na escola ou em outros espaços educativos, em 
experiências que respeitem o distanciamento social mantendo a proximidade 
das relações. Levamos um susto, fomos tomados pela surpresa de um novo 
início letivo de uma maneira nunca pensada pelos profissionais da educação. 
As buscas impulsionaram muitas ações mediadas por tecnologias, mas 
que esbarram em limitações no uso destas ferramentas diante dos aspectos 
emocionais dos sujeitos, do acesso à internet e da falta de preparo docente. 
As escolas estavam fechadas. E agora? A pandemia emergiu mundialmente 
e com ela, um debate que, ao menos aqui no Brasil, se restringe há tempos 
apenas no universo universitário acadêmico: o uso das tecnologias educacionais 
no processo de ensino aprendizagem. Essa nova realidade vem exigindo dos 
professores e redes de ensino novas habilidades e estratégias para a manutenção 
do vínculo, mas também, de aprendizagem em todas as etapas de educação. 
Diante dessa realidade imposta nesta nova conjuntura do qual os professores 
não estavam preparados, este estudo apresenta uma análise com foco na 
resiliência do profissional professor em tempos de pandemia. 

1 Especialista em Educação, Política e Sociedade, graduada em Pedagogia, ambos pela Faculdade 
Educacional da Lapa (FAEL) e graduanda em Sociologia pelo Centro Universitário Internacional 
UNINTER.  É professora associada na Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed-
PR), tendo iniciado a carreira docente em 2018. E-mail: nayara.camargoda.silva@escola.pr.gov.
br . Lattes: http://lattes.cnpq.br/5706823755820899 
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2 A descoberta, a integração e os desafios da educação em tempos de 
pandemia: uma síntese

Fomos tomados de surpresa quando as Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (Unesco) lançou balanço em março sobre a suspensão 
de atividades e escolas em todo o mundo2. A mudança aconteceu de forma 
categórica no Brasil quando o Ministério da Educação (MEC), estados e 
municípios se unindo para articular estratégias de combate ao novo coronavírus 
(COVID-19) na área da educação, decretou em 19 de março a Portaria n° 
345/2020, sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais 
enquanto durar a situação de pandemia, atingindo no Brasil os 47,8 milhões 
de alunos matriculados em rede de ensino (sendo 38,7 milhões na rede pública 
e 9,1 na privada) 3. Sob essa ótica, a pandemia trouxe um novo desafio às 
instituições de ensino: a proposta do ensino remoto.

Na expectativa de apresentar ao menos uma síntese panorâmica do ensino 
remoto, alguns princípios e suas especificidades que precisa ser diferenciada da 
Educação à Distância (EaD), reunimos dois autores: 

Conforme Moran (2013) a Educação a Distância é um:
Processo de ensino e aprendizagem, mediado por tecnologias, onde professores 
e alunos estão separados espacial e/ou temporalmente, pressupondo o apoio 
de tutores de forma atemporal, carga horária diluída em diferentes recursos 
midiáticos e atividades síncronas e assíncronas. Esta proposta educacional exige 
o desenvolvimento de modelos pedagógicos próprios e não apenas a adaptação 
de modelos derivados do ensino presencial. Exige a construção de práticas que 
sustentem a gestão da distância pedagógica. (MORAN, 2013, p. 40).

Ressalta-se, a partir da perspectiva de Moran (2013, p. 41), que a 
Educação à Distância é uma modalidade de ensino cujo objetivo é fornecer 
educação aberta e permanente através da superação de distâncias (DECRETO 
PRESIDENCIAL n° 5.622, de 19 de dezembro de 2005), deve-se considerar 
ainda, que por ser uma modalidade possui um modelo de funcionamento 
próprio.Já o ensino remoto Hodges e outros (2020) analisa "caracteriza-se 
pela adaptação das aulas presenciais, utilizando tecnologias de informação e 
comunicação (TICs) para estabelecer uma comunicação síncrona com os 
alunos (HODGES, et al., 2020, tradução nossa).

 Sendo assim, não podemos considerar o ensino remoto uma modalidade 
de ensino, pois se trata de uma solução rápida e emergencial, difere-se da EaD 
por seu caráter em curto período e por não ter a estrutura e metodologia 
pensada para garantir o ensino a distância.

2 Fonte: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse 
3 Resultados finais do Censo Escolar 2020. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/web/guest/

resultados-e-resumos 

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
http://portal.inep.gov.br/web/guest/resultados-e-resumos
http://portal.inep.gov.br/web/guest/resultados-e-resumos
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 Diante da situação de fechamento das escolas de educação básica, como 
aponta Da Silva Monteiro (2020), o atendimento educacional proposto de 
forma remota apresentou com o uso de plataformas digitais uma possibilidade 
de manter a comunicação ativa entre escola e a família, entre professores e 
alunos, de acolhimento e atenção neste momento de distanciamento social, 
no entanto, como aponta a autora, a mudança “acabou ganhando contornos 
não muito acolhedores (DA SLVA MONTEIRO, 2020, p. 237)” e apresentou 
outras interrogações:

Como isso acontecerá? Quais são as orientações? Quem irá fazer? Como as 
escolas irão se organizar? [...] Será para todos os estudantes, mesmo as crianças 
da Educação Infantil e primeiro segmento do Ensino Fundamental? (DA 
SILVA MONTEIRO, 2020, p. 238). 

 Os questionamentos somaram-se a muitos outros. Como viabilizar o 
ensino remoto a estrutura existente? Qual proposta de instrumento de avaliação 
de mídias e tecnologias digitais a serem adotadas em um percurso remoto? 
Quais metodologias deveriam ser usadas? Como se estabelecer a comunicação 
entre professores e alunos? Como fazer uso efetivo de uma proposta significativa 
de ensino aprendizagem? E, principalmente, como atingir a todos sem deixar a 
educação excludente? Diante dos discursos desencontrados sobre como se daria 
a educação de agora em diante, muitos profissionais da educação e famílias 
começaram a entender que iria se estabilizar a modalidade de Educação a 
Distância.

A tentativa do professor em se reinventar diante desse processo 
buscando alternativas para manter o trabalho, sua saúde e relações familiares, 
iniciou diante da realidade imposta e apresentou que mesmo inserida em numa 
sociedade tecnologizada, a escola não fez parte do uso dessas tecnologias não 
estando prepara às mudanças, embora, esteja imersa a ela. Ainda, cabe ressaltar, 
que esse novo contexto revelou que muitos professores não estavam preparados 
para incluir novas tecnologias, considerando que a sua formação inicial não 
contempla o uso de tecnologias digitais, sendo necessárias atualizações e 
capacitações. Para a implementação do ensino remoto observamos, também, 
que nem todas as instituições de ensino mostraram-se preparadas tecnológica 
e teoricamente, exigindo que as instituições se reinventassem e se adaptassem a 
nova realidade.  

Neste cenário podemos analisar três momentos: o primeiro como fase 
de descoberta, onde todos - gestores, professores, alunos, comunidade escolar 
e famílias -, precisaram descobrir como não estar na escola fisicamente, mas 
mantendo a proximidade das relações, descobrir quais recursos tinham para 
estar nesta escola de forma remota e quais as condições para isso, já que essas, 
em maioria, apresentam uma realidade em que grande parte de alunos não têm 
acesso em casa a computadores e/ou internet e, em alguns casos, nem mesmo os 
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professores teriam condições de realizar tal trabalho em suas casas; o segundo, 
como fase de integração, momento em que houve a integração da casa/escola, 
sendo o momento que o espaço escolar integrou-se nas residências apresentando 
o lar como espaço agora escolar e este espaço precisou se reorganizar diante 
das inúmeras situações; e, o terceiro, mais próximo ao momento atual, onde 
profissionais da educação precisam parar, observar e refletir que o ensino 
que fazem de forma remota faz parte, integra e está imbricada a Educação a 
Distância e ao uso das tecnologias, embora o ensino remoto emergencial não 
signifique em essência a EaD.  

3 Da sala de aula para a sala de casa: a resiliência do professor em 
tempos de pandemia

 Diante dessa nova realidade, os professores foram orientados a atuar de 
forma remota. Sabemos que o trabalho remoto não é tão recente quanto possa 
parecer. Apesar de ter origens nos séculos passados, o fato é que ganhou maior 
relevância nas sociedades contemporâneas onde à produção capitalista tornou-
se flexível4. Conforme os estudos de Nogueira e Patini (2012), destacamos 
algumas contradições dessa ação laboral que serão úteis para a argumentação 
desta pesquisa.

Mesmo com toda essa facilidade tecnológica, as contradições do trabalho flexível 
e remoto dadas pela redução de custos da força de trabalho e o desempenho 
produtivo requerido no processo estão colocadas e podem gerar dificuldades 
adicionais nas relações e operações do trabalho remoto. [...] há evidências de 
que muitos conflitos ocorrem nesta relação devido a problemas nas condições 
de trabalho ligados à jornada extensiva de trabalho, níveis salariais reduzidos, 
cobrança de metas abusivas e isolamento social que podem levar à degradação 
real do trabalho virtual (NOGUEIRA; PATINI, 2012, p. 125). 

Destaca-se que de fato o trabalho remoto pode trazer benefícios em 
uma situação que exige o distanciamento físico e social, mas também, apresenta 
desafios às organizações, aos gestores, aos trabalhadores e a sociedade de modo 
geral. Para dar entendimento as ações propostas ao trabalho dos profissionais da 
educação e as diferenças entre ensino remoto e a EaD, elaboramos o seguinte 
gráfico:
AULA REMOTA AULA EAD

Aula ao vivo ou gravada, nos dias e horários da 
presencial.

Vídeo aula gravada.

Interação com o professor da disciplina Único tutor para tirar dúvidas.

4 Nota: como a história do trabalho remoto não é um dos objetivos dessa pesquisa deixamos como 
sugestão de leitura os estudos de GOULART; AMIGONI; GURVIS, 2009. 
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Materiais personalizados e elaborados pelo pro-
fessor da disciplina.

Materiais e atividades padronizadas, produzi-
das em escala.

Calendário próprio, de acordo com plano de 
ensino, adaptado para a situação emergencial.

Calendário letivo padronizado e unificado.

Avaliações e testes personalizados, criados pelo 
professor da disciplina, conforme conteúdo 
abordado nas aulas remotas.

Avaliações e testes padronizados, produzidos e 
corrigidos em escala.

Fonte: Desafios de Educação; MEC5 (adaptado).  

 Observamos que a virtualização do ensino presencial é uma das 
ações elencadas no ensino remoto como estratégia emergencial em caso de 
impossibilidade de encontro presencial. Desta forma, como pontua Ridley 
(2020) essa nova realidade representou uma adaptação aos planos de aula, 
novas estratégias e a organização de um novo sistema de educação obrigatório 
à distância para efetivar a docência. Os espaços foram todos adaptados, 
incluindo as casas desses profissionais. Na montagem para essa estruturação, “os 
professores em regime de urgência tiveram que dominar ferramentas do Google 
Meet, plataforma Moodle, chats e lives” (RIDLEY, 2020, p. 3), vivenciando 
um processo de formação continuada instantâneo e colaborativo com seus 
pares para adaptação aos novos recursos. Precisamos destacar que a situação não 
é de escolha, profissionais que atuam na EaD e/ou qye usam das tecnologias 
digitais educacionais se capacitaram e se especializaram para isso, enquanto o 
outro grupo foi inserido, por isso precisamos discutir alguns aspectos subjetivos 
que fazem parte desse processo.

 Levando em conta as mudanças sociais, políticas e econômicas em 
decorrência do COVID-19, compreendemos que o profissional professor 
esta trabalhando em sua residência de forma compulsória, deste modo, 
compreendemos que a estrutura para a organização desse trabalho remoto deve 
levar em conta a organização familiar desse profissional. É possível gravar aulas 
nos dias definidos em sua grade de trabalho? Há materiais para isso? Há espaço 
para este profissional se organizar no ambiente doméstico? O profissional está 
sozinho em sua casa ou tem familiares que dependem dele? Há mais pessoas 
neste ambiente que necessitam usar dos meios digitais ou se encontram em 
situação de aula/trabalho remoto? Esse profissional tem acesso à internet em 
sua residência? Os questionamentos e as situações são muitos. A dimensão 
econômica tem sido mais destacada pelos discursos políticos e pela mídia 
quando tratamos da condição do trabalho docente e está diretamente ligada à 
imagem social da docência, no entanto, as condições de trabalho envolvem um 
amplo leque de variáveis, dos quais, como citado anteriormente, a condição 

5 https://desafiosdaeducacao.grupoa.com.br/diferencas-ead-ensino-remoto/ 

https://desafiosdaeducacao.grupoa.com.br/diferencas-ead-ensino-remoto/
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para cumprir esse trabalho.
 O conceito de condição de trabalho docente pressupõe a oferta de um 

conjunto de recursos que viabilizam a realização da atividade profissional, o 
que inclui instalações físicas, materiais e equipamentos disponíveis conforme a 
natureza de trabalho. Conforme Gomes (2019), a condição de trabalho envolve 
“as relações referentes ao processo de trabalho e às condições”. As condições 
de trabalho são contempladas no art. 206 da Constituição Federal de 1988 
(BRASIL, 1988), ainda, outras políticas constitucionais foram elaboradas para 
consolidar as determinações definidas pela Constituição6. Mesmo sendo um 
tema de importância, quando nós tratamos de analisar a profissão docente, 
precisamos dar foco aos fatores que podem contribuir para o adoecimento dos 
professores neste contexto de pandemia.  

 O isolamento físico social trouxe uma mudança significativa na estrutura 
e espaços de ensino e aprendizagem no Brasil. As residências, anteriormente 
reconhecidas pelos professores como local de descanso tornaram-se espaços de 
trabalho. Da sala de casa a sala de aula, da cozinha de casa a sala de aula e até 
mesmo do quarto a sala de aula representam uma reestruturação e mudança na 
configuração diária dos envolvidos, causando impactos não apenas no cenário 
educacional, mas no aspecto emocional. De acordo com Lima e De Araújo 
Abreu (2020, p. 3), os professores precisaram se adaptar, juntamente com suas 
rotinas de casa, considerando que precisavam dar conta de atividades domésticas. 
Desta forma, precisamos ter cautela para tratar desse assunto e, diante disso, ter 
cuidado para analisar que os muitos desafios podem gerar prejuízos emocionais 
nos sujeitos profissionais da educação. As rápidas mudanças, o alto nível de 
cobranças, as frustrações diárias e dificuldade técnicas durante o processo de 
ensino remoto comprometem o psicológico dos professores (e dos alunos).

 Conforme pesquisa realizada entre os dias 16 e 28 de maio pela NOVA 
ESCOLA (2020, p. 14), o cenário atual da COVID-19 aponta que a saúde 
emocional é um tema de atenção entre professores. Em relação ao período de 
pandemia apenas 8% afirmam que se sentem ótimos, 28% avaliam a saúde 
emocional como péssima ou ruim e 30% como razoável. Entre os motivos 
destacam-se o estresse envolvido na necessidade de aprender rápido para 
adequar o planejamento, o risco de contaminação, a insegurança em relação 
ao futuro, falta de reconhecimento das famílias e gestores, aumento no tempo 

6 Tais quais, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 
(Fundef ), em 1996, o qual posteriormente foi ampliado e passou a contemplar toda a educação 
básica, compondo, assim, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), as Diretrizes para os Planos de Carreira 
e Remuneração (1997) o Piso Salarial Nacional (PSPN), Plano Nacional de Educação (2001-
2011) e o atual Plano Nacional de Educação (2014-2024). 
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de preparo as aulas e de dedicação aos alunos e a sensação de não conseguir dar 
conta de todas as demandas domésticas, familiares e profissionais. 

 Muitas vezes por não conseguirem atingir os objetivos propostos pelas 
instituições, como aponta Mckimm e outros (2020) e Araujo e outros (2020) 
professores acabam adoecendo.

[...] devido às diversas pressões relacionadas ao manuseio das tecnologias, 
gravações de aulas, os docentes acabam adoecendo. Estudos revelam que as 
tecnologias digitais precisam transcender a educação bancária de difusão de 
conhecimentos, devendo ser criados espaços de participação, reflexão dialógica, 
desenvolvendo o raciocínio clínico, crítico, diferenciado (MCKIMM et al., 
2020). Em contrapartida, pesquisas internacionais já revelam o adoecimento 
docente expresso pelas incertezas, estresses, ansiedade e depressão, levando à 
síndrome do esgotamento profissional (ARAÚJO et al., 2020, tradução nossa).

Mais estudos apontam que inúmeros professores tendem a adoecer 
mentalmente pela COVID-19, conforme Wang e Wang (2020), além do 
monitoramento e gerenciamento sobre doenças infecciosas, é importante 
estabelecer e melhorar o sistema de alerta psicológico social. Esse cenário revela 
que os professores estão inseridos em ambiente propício ao adoecimento metal, 
seja pelas notícias, seja pelas pressões oriundas das instituições relacionadas 
ao uso compulsório das tecnologias digitais, somadas a reestruturação da 
vida social, doméstica, de trabalho e de tantas outras atribuições que lhe são 
conferidas. 

Outros pontos que merecem destaque na pesquisa são as ações das redes 
e perspectivas dos professores em relação à oferta de formação para atuar à 
distância. 51, 1% dos professores relatam não ter recebido formação de suas 
redes ou mantenedores para trabalhar, entre os respondentes, o investimento 
em formação vai crescendo conforme a etapa de ensino (NOVA ESCOLA, 
2020, p, 16). A formação continuada em tecnologias é um tema imprescindível 
para a atuação do professor em ensino remoto, conforme De Carvalho (2020, 
p. 2) as tecnologias são aliadas ao processo de ensino e aprendizagem, mas 
devem-se destacar as dificuldades e desafios enfrentados pelos envolvidos, o 
autor ainda afirma que é possível usar a tecnologia nas atividades escolares, 
mas é necessário que o professor esteja aberto a novas possibilidades de ensino 
e aprendizagem.

Sair de um ensino presencial movido por uma interação física entre público e 
infraestrutura física disponível e submeter-se ao ensino remoto é um desafio 
para alunos e professores. Neste contexto, Melo e Maia (2019) destacam que é 
importante que os professores estejam cientes das possibilidades de que podem 
se servir com o uso das tecnologias digitais (DE CARVALHO, 2020, p. 3).  

 Ainda, destaca-se, que o conhecimento não é algo estático, estando 
sempre em transformação e nas últimas décadas esse processo tem ocorrido de 
maneira ainda mais acelerada com uso das tecnologias e tudo que envolve o 
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saber é influenciado por essas mudanças. Por isso a importância da capacitação e 
estar em constante processo de aprendizagem para conduzir o ensino da melhor 
maneira possível. Sendo assim, recorremos a Freire (1996) na importância de 
uma formação continuada e “permanente como maneira que pode melhorar 
a próxima prática (FREIRE, 1996, p. 44)” e a Ridley (2020) “com relação à 
necessidade de cursos de atualização dos professores e do uso de estratégias 
diversificadas” (RIDLEY, 2020, p.2). 

 Ainda, considerando as estratégias didáticas e a crítica de MCKIMM 
et al. (2020) a respeito de que a educação a distância precisa transcender a 
educação bancária, outro ponto destacado na situação do professor durante a 
pandemia é a orientação para os que necessitam de alguma orientação de como 
planejar e aplicar de forma pedagógica e consciente essas novas tecnologias 
em suas aulas remotas.  É importante salientar que o apoio das instituições 
de ensino na orientação para melhor uso das tecnologias deve ser contínuo e 
permanente. 

 Toda essa nova lógica na forma de ensino traz consigo a constante 
demanda de reinvenção docente. As condições de mudanças, impulsionadas ou 
obrigadas, adéquam as atribuições de um novo profissional, e, consequentemente, 
a novas performances e novas metodologias para que as demandas sejam 
atendidas. Conforme a NOVA ESCOLA (2020) os materiais e ferramentas 
utilizadas, na pesquisa, aponta que 60,4% afirmam que os professores estão 
preparando materiais específicos para ensino remoto, apenas 18,7% relatam 
que os professores indicam páginas de livros didáticos, já 20,9% disseram 
realizar uma curadoria em sites com atividades adaptadas para aulas a distância, 
enquanto 45,6% apontaram que cada etapa de ensino está com um planejamento 
estratégico diferente e mais da metade dos profissionais estão seguindo a mesma 
estratégia, independente da etapa de ensino. Diante desse apontamento, 
refletimos com base nos estudos de Moreira e Rodrigues (2020, p. 30), “uma 
homogeneização das práticas nas tentativas de garantir a qualidade da educação”, 
considerando “soluções genéricas e escaveis” (BALL; OLMEDO, 2013.p.38). 
 As principais preocupações dos professores destacadas na pesquisa da 
NOVA ESCOLA (2020) é garantir o acesso à tecnologia de todos os alunos e 
professores (64%), acompanhar a presença e a aprendizagem dos alunos (54,7%), 
orientar as famílias para realizarem as atividades em casa (49,3%) e planejar 
atividades para alunos à distância (38,5%) (ESCOLA NOVA, 2020, p. 17). 
Notamos que essas mudanças trazidas na situação de pandemia constituíram 
de certa forma, quebra de paradigmas, mas não constitui novidades. Conforme 
Ridley (2020) “passamos de um modelo tradicional de simples recepção de 
conteúdo, para o “aprender a aprender” que condiz com a postura ativa do 
aprendiz” (RIDLEY, 2020. p, 3). 

 Diante do que foi exposto, compreende-se que o conceito resiliência 
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está adequada a figura do professor. Mesmo com todas as dificuldades que o 
momento apresenta estão na tentativa de superação de adversidades, o que 
não significa que estão ilesos. São vários os desafios que essa nova adequação 
apresenta, sabemos que a educação passa por dias confusos e, até mesmo, 
obscuros, tanto no que diz respeito à ausência de diretrizes, políticas, formação, 
recursos e metodologias para suprir as demandas inerentes a esse contexto 
de pandemia. Todas estas controvérsias se esboçam na conjuntura de oferta 
e acesso, em especial, as classes mais baixas, acentuando as desigualdades de 
oferta e permanência de ensino já existentes na educação do país. Além dos 
impactos da mudança estrutural diretamente relacionado à COVID-19, existem 
impactos psicológicos, e sociais causados pelo isolamento social que limitam 
as interações e relações sociais e, consequentemente, as relações de trabalho, 
lazer e entretenimento. As pesquisas acerca da saúde mental em decorrência da 
pandemia ainda são incipientes, mas apontam implicações consideravelmente 
negativas.

4 Considerações finais

 O ano letivo de 2020 iniciou e, de repente, sem aviso prévio, o 
distanciamento social passou a ser regra e, como muito bem explanou 
Ridley (2020) “colocou em xeque um sistema educacional tradicional, fixado 
em práticas consagradas desde o século XIX, quando as únicas ferramentas 
didáticas eram o quadro negro, o giz e a voz do professor” (RDLEY, 2020. p. 
1). Necessita-se urgente, um momento de reflexão docente. A educação precisa 
mudar, mas isso não é possível sem o empenho dos professores e estes, só 
mudarão se a estrutura das instituições educacionais mudarem. O ensino está 
atrelado ao Projeto Político Pedagógico e este atrelado às políticas educacionais. 
Precisamos de uma reforma educacional. Os governos, assim como toda a 
sociedade geral, devem pensar em como garantir a equidade na educação após 
a pandemia. Estamos vivenciando a necessidade de mudanças, mudanças estas, 
que poderiam levar anos para ocorrerem.

 Em tempo, devemos reconhecer a resiliência dos profissionais 
professores da educação. Os professores merecem lugar de destaque, devemos 
reconhecer todo o esforço de cada um frente às dificuldades nessa circunstância 
de crise, pois dessa resiliência, dessa capacidade de superar-se em momento 
desfavorável, construiu-se uma nova possibilidade de mudança e um repensar 
no modelo educacional vigente.    
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GÊNERO E PRÁTICA PEDAGÓGICA: ENTRE A 
LEGISLAÇÃO E O SILENCIAMENTO

Anaquel Gonçalves Albuquerque1

1 Introdução

O presente capítulo traz um recorte da dissertação “Violência de 
gênero: representações sociais de alunos do ensino médio do CIEP 

200- Professor Terli Fioravante da Rocha”, que foi realizada recentemente em 
uma escola da rede pública estadual do Rio de Janeiro, buscando identificar 
as concepções destes estudantes acerca da violência de gênero. O debate 
em questão expressa sua relevância nos dias atuais, visto que em virtude da 
imposição de papéis diferenciados a homens e mulheres, nos deparamos com 
a naturalização da violência, enquanto processo que precisa ser desconstruído.

A pesquisa que subsidia o presente estudo abrange alunos do 3º ano do 
Ensino Médio, matriculados no curso de Empreendedorismo. Como recursos 
metodológicos foram realizadas rodas de conversa e aplicação de questionários. 
Este recorte tem por objetivo verificar a aplicabilidade da Lei nº 11.340/2006 
no contexto escolar e, ainda, a Lei nº 7.477/2016, que tornou obrigatório o 
ensino de noções básicas da Lei Maria da Penha em escolas públicas estaduais 
do Rio de Janeiro. 

Para esta abordagem, compreende-se o conceito de gênero como uma 
construção social, que nos designa comportamentos perante a sociedade, 
configurando ainda como

princípio que transforma as diferenças biológicas entre os sexos em 
desigualdades sociais, estruturando a sociedade sobre a assimetria das relações 
entre homens e mulheres. Usar “gênero” para todas as referências de ordem 
social ou cultural, e “sexo” para aquelas de ordem biológica. (BRUSCHINI, 
1998, p. 89).

 Assim, fomentar discussões e debates a respeito de gênero na 
escola, é fazer com que este espaço seja ressignificado e pensado a partir da 
própria diversidade, considerando os fatos cotidianos, bem como os aspectos 
econômicos e socioculturais que permeiam a vivência dos inúmeros estudantes 

1 Mestre em Humanidades, Culturas e Artes (UNIGRANRIO). Especialista em Gênero e 
Diversidade (UERJ), Educação de Jovens e Adultos (UFF) e Gestão Escolar (UFF). Graduada 
em Pedagogia (UERJ). Atuando como Apoio à Direção da Escola Municipal Deputado Hilton 
Gama, pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e como Mediadora de Apoio ao Professor, 
pelo Consórcio CEDERJ. E mail:anaquelalbuquerque@gmail.com
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que fazem parte das redes públicas e privadas. Cumpre-nos destacar que as 
normas e padrões de comportamento geralmente impostos pela sociedade 
constituem relações de poder que contribuem para a reprodução de violências 
como agressões físicas e emocionais a inúmeros indivíduos, sendo esta uma 
abordagem da qual a escola não pode se omitir.

2 Conceituando gênero 

A definição de gênero se apresenta como uma tarefa árdua, visto 
que por tratar-se de um conceito polissêmico, nos remetemos a um cenário 
fundamentado no padrão ideal de família e sociedade, levantando reflexões 
sobre a necessidade de políticas que de fato funcionem como mecanismos de 
garantia e proteção de direitos, dada a responsabilidade do Estado no que tange 
à contenção de conflitos de cunho discriminatório e preservando assim  as 
relações sociais estabelecidas na sociedade, como afirmam Godinho e Silveira 
(2004).  Neste aspecto, uma importante contribuição no que tange à relação de 
poder presente no conceito de gênero surge a partir do entendimento de que

o conceito de gênero veio também no sentido de analisar de maneira relacional 
a subordinação da mulher ao homem, ou seja, os estudos sobre as mulheres 
não deveriam apenas limitar-se à categoria mulher, mas esta deve sempre ser 
analisada de forma relacional ao homem. (CISNE, 2015, p. 85-86).

Para Beauvoir (2005), gênero configura como um conceito atrelado 
à construção cultural sobre o sexo, ou seja, sobre o modo de ser mulher ou 
homem, sendo determinada pela cultura e pela sociedade, de modo que “não se 
nasce mulher, se chega a ser. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico, 
define a imagem que reveste no seio da sociedade a fêmea humana; o conjunto 
da civilização elabora este produto chamado de feminino.” (BEAUVOIR, 
2005, p. 371) 

A partir desse pressuposto, ao desconsiderar elementos que fazem parte 
do contexto escolar, como currículo, avaliações, atividades diárias e normas, 
corremos o risco de naturalizar comportamentos e práticas, contribuindo 
assim para a construção de desigualdades entre os gêneros. Ao pensarmos em 
Educação, compreendemos que o espaço escolar é fortemente influenciado 
pelas relações sociais, econômicas e culturais. Sobre isto, Louro (1997) associa a 
instituição escolar a um espaço formador de opiniões e que ao longo do tempo 
tem contribuído para a manutenção das relações desiguais entre homens/
mulheres, dando continuidade a uma sociedade segregada e opressora.

Neste sentido, o surgimento de legislações que corroborem para 
o respeito mútuo, com ênfase na respectiva aceitação das diferenças é um 
possível instrumento de transformação social. Sendo assim, faremos uma breve 
abordagem da Lei nº 11.340/06, intitulada como Lei Maria da Penha, a fim de 



  115
Escritos de Educação: Perspectivas e Tendências

Voltar ao Sumário

suscitar a reflexão sobre a contínua busca de se alcançar a igualdade nas relações 
de gênero. 

3 Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006

Associando a violência de gênero à uma forma de violação aos direitos 
humanos, a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340, de 7 de Agosto de 2006) 
propõe mecanismos de coibição à violência doméstica e familiar contra a 
mulher, independentemente de sua orientação sexual, estabelecendo ainda 
medidas de assistência e protetivas. Alguns aspectos importantes como 
procedimentos, atuação do Ministério Público, assistência jurídica e ações a 
serem realizadas por uma equipe de atendimento multidisciplinar, surgem 
como significativos instrumentos de acolhimento, no que diz respeito a casos 
de violência de gênero, na tentativa de solidificar direitos humanos e prevenir 
a violência familiar.

Compreende-se por violência de gênero
o resultado da dominação-exploração de mulheres ao longo da história, 
perpetrado por sujeitos – homens e mulheres – que potencializam a eficácia 
da ordem vigente na produção massificada de pessoas – homens e mulheres – 
para operarem no nível imediato, contudo, incapacitadas para estabelecerem 
os nexos entre os fatos e suas origens macroscópicas e microscópicas. O solo 
fértil para a violência de gênero são as desigualdades sociais. (POUGY, 2010, 
p. 79-80).

 Nos voltamos então para uma análise mais minuciosa da legislação 
em relevo, especialmente no que concerne a um tópico de destaque, sendo 
encontrado no artigo 8º, inciso IX, propondo “o destaque, nos currículos escolares 
de todos os níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à 
eqüidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e 
familiar contra a mulher.” 

 Nessa direção, a garantia de direitos se dá por meio do diálogo no 
espaço escolar, sendo necessário

refletir coletivamente acerca dos valores que serão norteadores da elaboração 
dos seus planos político-pedagógicos, contemplando a inclusão de temas 
relevantes para os seus educandos, a fim de que tenhamos êxito na formação 
de crianças, adolescentes e adultos comprometidos com a busca por uma 
sociedade mais justa e igualitária (BARRETO; SILVA, 2015, p. 7).

 Entretanto, como trabalhar gênero nas escolas e atuar de forma a 
contribuir para a prevenção e erradicação da violência de gênero, já que tais 
ações configuram um processo histórico e a escola em si atua como um espaço 
de tensão, onde se expressam inúmeras relações de poder, construídas ao longo 
dos anos? Não há uma resposta definitiva para este questionamento, mas é 
certo que a escola precisa se mobilizar para desnaturalizar as hierarquias de 
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gênero existentes em nosso meio, contribuindo para desconstruir preconceitos 
que sempre se fizeram presentes em nossa sociedade. 

Certamente, este será um longo processo de aprendizagem, mas torna-
se essencial refletir sobre os saberes e aprendizagem que não são contemplados 
pelo currículo e ficam de fora das salas de aula, pois como cita Garcia (2016, p. 
190) “quando se deixa de fora conhecimentos, se deixa de fora também sujeitos 
e vidas”.  

4 Trabalhando gênero na escola - lei nº 7477/16: concepções docentes 
e de estudantes

A escola destaca-se como local onde mais se produz as diferenças, 
delimitando espaços, afirmando o que cada um pode ou não fazer, sendo 
indispensável questionar não apenas o que ensinamos, o modo como ensinamos 
e que sentidos nossos/os alunos/as dão ao que aprendem (Louro, 1997), 
pois a partir do processo de socialização muitas ideias e concepções relativas 
a gênero são reproduzidas como algo natural, sendo necessário possibilitar a 
desconstrução destes conceitos. 

Ainda, segundo a autora,
a escola delimita espaços. Servindo-se de símbolos e códigos, ela afirma o que 
cada um pode (ou não pode) fazer, ela separa e institui. Informa o “lugar” dos 
pequenos e dos grandes, dos meninos e das meninas. Através de seus quadros, 
crucifixos, santas ou esculturas, aponta aqueles/as que deverão ser modelos 
e permite, também, que os sujeitos se reconheçam (ou não) nesses modelos 
(LOURO, 1997, p. 58).

No ano de 2016, o governador em exercício do Estado do Rio de 
Janeiro, Francisco Dornelles, sancionou a Lei nº 7.477, que tornou obrigatório 
o ensino de noções básicas da Lei Maria da Penha em escolas públicas estaduais. 
Por meio da referida lei, é criado o “Programa Lei Maria da Penha vai à Escola”, 
sendo uma parceria entre a Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC), 
Subsecretaria de Políticas para as Mulheres e da Secretaria de Assistência Social 
e Direitos Humanos2.

 A iniciativa teria como propósito contribuir para o conhecimento sobre 
a Lei e conscientização dos alunos e comunidade escolar quanto à importância 
do respeito aos Direitos Humanos e da igualdade de gênero, tendo como 
público-alvo os estudantes e as equipes pedagógicas do Ensino Médio da rede 
pública estadual. De acordo com a proposta, os conteúdos sobre as noções 
básicas da Lei Maria da Penha seriam ministrados em todas as disciplinas, em 

2 Dados extraídos do site https://www.jusbrasil.com.br/topicos/132336480/lei-n-7477-de-31-
de-outubro-de-2016-do-rio-de-janeiro.

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/132336480/lei-n-7477-de-31-de-outubro-de-2016-do-rio-de-janeiro
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/132336480/lei-n-7477-de-31-de-outubro-de-2016-do-rio-de-janeiro
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especial nas áreas de Português, História, Filosofia e Sociologia. O Projeto 
criado teria, ainda, o acompanhamento do Conselho Estadual dos Direitos 
da Mulher (CEDIM), que seria responsável por fazer a interlocução com as 
instituições de implementação de políticas públicas para mulher.

Segundo a própria legislação, as equipes das escolas estaduais seriam 
“capacitadas” em relação às estratégias metodológicas no desenvolvimento 
do trabalho pedagógico sobre essa temática, entretanto após aplicação de 
questionários aos  professores e coordenação pedagógica responsável pela 
instituição escolar na qual se deu a presente pesquisa, algumas falas surgem 
como preocupantes em relação ao objetivo para o qual a lei foi criada: No caso 
da área de exatas, por exemplo, os professores se queixam do alto quantitativo 
de conteúdos que fazem parte do currículo, não havendo tempo disponível para 
trabalhar outras questões, pois além de ensinar a matéria, ainda é necessário 
esclarecer dúvidas e propôr questões para preparar os alunos para a realização 
do ENEM, como exemplifica a professora de Matemática e sendo esta uma fala 
de concordância  dos professores de Biologia e Química. 

O relato acima nos traz uma situação de imposições no cenário escolar, 
quanto ao cumprimento de um currículo que é compartimentado em bimestres 
e com relação direta com avaliações externas, além daquela já estabelecidas 
e realizadas pela instituição escolar, porém não podemos deixar de lado a 
necessidade de desenvolver “um olhar mais aberto,  uma problematização mais 
ampla (e também mais complexa), uma problematização que terá de lidar, 
necessariamente, com as múltiplas e complicadas combinações de gênero, 
sexualidade, classe, raça, etnia.” (LOURO, 1997, p. 64-65)

A coordenação pedagógica ressalta que faz um trabalho de orientação 
aos profissionais, expondo a necessidade de trabalho coletivo, considerando a 
legislação em vigência, juntamente às necessidades sociais, mas nem todos os 
docentes aderem às propostas realizadas. São apresentadas fotos, vídeos e apenas 
1 projeto sobre a Lei Maria da Penha, realizado por meio de parceria entre 
os professores de Artes, História e Educação Física. Nestes registros é possível 
observar um trabalho interdisciplinar que poderia ser melhor aproveitado pela 
escola em si para fins de outras aprendizagens, mas que sem a aceitação dos 
demais colegas de profissão, se torna inviável e de curta duração. 

Sobre a legislação vigente, os professores parecem não compreender que
com a inclusão dos avanços dos estudos de gênero, o professor pode ter aulas 
mais participativas, nas quais o leitor crítico vai aos poucos percebendo que 
o texto literário traz diferentes abordagens dos problemas das mulheres e das 
minorias que devem ser historicamente situadas (GOMES, 2010, p. 82)

As professoras que desenvolveram o projeto tecem ainda reclamações 
sobre a falta de orientação e formação continuada relativa à temática, dizendo-
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se preocupadas com a prática realizada, pois não querem que as suas histórias de 
vida e concepções pessoais interfiram no processo ensino-aprendizagem. Esta 
preocupação revela os bastidores de mais uma lei que se dá no papel, mas que 
efetivamente parece não ser reconhecida em sua relevância, suscitando o debate 
acerca da necessidade da formação de professores e do reconhecimento de que 
é no espaço escolar que as diferenças devem ser reconhecidas e respeitadas, 
visando uma aprendizagem mais consciente e com foco na transformação social.  

 Por meio de rodas de conversa com os estudantes do 3º ano do ensino 
médio tornou-se possível verificar que mesmo que o conceito de gênero e sua 
relação com a Lei Maria da Penha não seja trabalhado cotidianamente no espaço 
escolar, este é um assunto que desperta curiosidade. Ao serem questionados 
sobre os possíveis motivos que dificultam a abordagem da legislação no espaço 
escolar, duas situações sobressaem: a formação do professor e o extenso currículo. 
Freitas (2011) inclusive destaca que a escola tem a função de formar cidadãos 
críticos, reflexivos e conscientes de seus direitos e deveres, de forma a contribuir 
para que estes se tornem aptos a contribuir para a construção e/ou desconstrução 
de uma sociedade com foco na igualdade e justiça. Entretanto chama atenção 
o fato de que as respostas dos alunos vão de encontro às colocações feitas pelos 
professores, sendo um fator importante a ser considerado, se a unidade escolar 
tiver por objetivo a aplicabilidade da legislação.

  O aluno L., de 16 anos, cita que apesar de ter vontade de aprender 
mais sobre o conceito e compreender a realidade que o cerca, precisa focar nos 
conteúdos que são destinados ao 3º ano, pois deseja ingressar na universidade 
e neste sentido, não há espaço para outras abordagens. A estudante M., que 
apresenta distorção idade-série, também reforça a vontade de saber mais sobre 
a Lei Maria da Penha, mas diz que os professores sempre expõem o receio de 
trabalhar com temas transversais e não cumprir os prazos estabelecidos para o 
bimestre, além de também declararem não possuir “bagagem” para trabalhar 
determinados assuntos, dentre os quais não se sentem preparados. Os demais 
componentes da turma ratificam a fala apresentada, evidenciando um contexto 
preocupante, pois

São as relações sociais que verdadeiramente educam, isto é, formam, produzem 
os individuos em suas realidades singulares e mais profundas. Nenhum 
individuo nasce homem. Portanto, a educação tem um sentido mais amplo, 
é o processo de produção de homens num determinado momento histórico... 
(DAYRELL, 1992, p. 2).

 Ou seja, sendo a escola um espaço de desempenha um importante 
papel na formação de todo indivíduo, que relações estão sendo construídas, 
se a preocupação está voltada apenas para a construção do conhecimento 
formal, deixando de lado problemas sociais que também permeiam o universo 
escolar? Torna-se, portanto, uma necessidade atual valorizar as oportunidades 
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de diálogo e troca de conhecimentos, considerando as múltiplas opiniões, bem 
como os diferentes modos de ser e estar no mundo.

5 Considerações finais

Não há dúvida alguma de que em meio a um contexto marcado pela 
exclusão social, é de fundamental importância abordar gênero nas escolas, a fim 
de possibilitar a todos os seus agentes, igualdade de condições e oportunidades. 
Nunes e Silva (2006) ressaltam que somente uma educação emancipatória 
é capaz de contribuir para a superação das condições de heteronomia e de 
propor reflexões sobre os contextos de uma sexualidade reprimida, no sentido 
de promover uma formação que auxilie os educandos a compreenderem a 
constituição das concepções de gênero e suas vinculações às estruturas sociais.

Entretanto, a abordagem sobre gênero nas escolas não é algo de fácil 
aceitação pela sociedade, até mesmo porque nos encontramos em uma sociedade 
marcada pela resistência, e tal prática pode ter como consequência denúncia a 
hierarquias ditas superiores. (POUGY, 2017, p.144)  Assim sendo, a partir da 
pesquisa realizada, os resultados indicaram que embora gênero seja um tema 
de interesse coletivo, essas discussões raramente são problematizadas nas salas 
de aula, tornando-se necessário maior investimento na formação continuada 
de professores, a fim de que possamos contribuir para o enfrentamento da 
violência existente em nosso meio, no que tange às questões relativas a gênero.
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O MACHISMO NÃO FICA DE QUARENTENA: UM 
ENSAIO SOBRE O IMPACTO DA CRISE PELO 
COVID-19 NA VIDA DAS MULHERES SURDAS 

VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Lahis Vargas Brandão1

Angelica Oliveira dos Santos2

1 Introdução

“Nesse momento sei que ainda tenho algum poder de escolha nesta questão. Não 
se morro ou não, mas sim quando e como. Não há certa liberdade nisso?”

Os testamentos (p. 40)
(Margaret Atwood)

Este capítulo intitulado “O machismo não fica de quarentena3: 
um ensaio sobre o impacto da crise pelo COVID-194 na vida das 

mulheres surdas vítimas de violência doméstica” tem como objetivo tratar 
sobre o impacto que o isolamento social pode ser maléfico para as mulheres 
em geral, mas também para as mulheres surdas e o quanto é necessário que 
as questões de gênero, diversidade e educação estejam interligadas para a 
construção de uma sociedade mais humana e empática. Para isso, precisamos 
contextualizar a violência doméstica em diversos aspectos, traçando um 
caminho pré-pandêmico no Brasil e no mundo até o atual momento em que 
estamos vivendo. Na sequência, abordamos alguns dos fatores que o isolamento 
social pode acarretar para o aumento da causa da violência doméstica, uma vez 
que ele apenas potencializa algo que já é uma realidade no mundial. Após isso, 
abordamos alguns aspectos sobre a violência doméstica entre as mulheres com 
deficiência e as mulheres surdas - nosso principal foco neste texto - e como a 
luta pelo feminismo surdo mostra-se relevante e necessário de ser abordado 

1 Estudante do curso técnico em tradução e interpretação de Libras pelo IFRS - Campus Alvorada, 
lahis.brandao.aluno@alvorada.ifrs.edu.br

2 Mestra em Letras pela UniRitter. Intérprete de Libras no IFRS - Campus Alvorada, angelica.
santos@alvorada.ifrs.edu.br

3 Neste texto, optamos pela nomenclatura “de quarentena”, pois nos baseamos no dicionário 
Caldas Aulete

4 COVID significa Corona VIrus Disease (Doença do Coronavírus), enquanto “19” se refere ao 
ano 2019, onde foi registrados os primeiros casos na China
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nesse período.

2 Pré-pandemia: violência doméstica no Brasil e no mundo

Ao final do ano de 2019, o relatório da Organização das Nações Unidas 
(ONU) chamado “O progresso das mulheres no mundo 2019-2020: Famílias 
em um mundo de mudança” indicava uma média de que uma em cada cinco 
mulheres com idade entre 15 e 49 anos, sofreram violência física ou sexual de 
seus companheiros naqueles últimos 12 meses, no mundo. Quando dividido 
por regiões, o relatório apresentava que a maior porcentagem registrada estava 
na Oceania (Exceto Austrália e Nova Zelândia), com uma em cada três mulheres 
(34,7%). Já a menor porcentagem estava na Europa e na América do Norte, 
com uma em cada dezesseis mulheres (6,1%). O continente que liderou os casos 
de violência contra a mulher, estava seguido pelas regiões Central e Sul da Ásia, 
com 23% dos casos; África, com 21,5%, e norte da África juntamente com Ásia 
oriental, fechando 12,3%.  Em comparação, a América latina correspondeu a 
11,8%, no tempo em que o leste e sudeste da Ásia responderam a 9% dos casos.

No Brasil, 2019 foi o primeiro ano do governo Bolsonaro. Sua atuação 
no combate à violência contra a mulher foi, na melhor das hipóteses, tímida. 
As declarações machistas marcam seu governo, a ausência de políticas públicas 
de combate à violência contra a mulher (ou ausência de detalhes sobre elas) e as 
ideias para ampliação ao acesso a armas de fogo marcam um expressivo descaso 
com a vida das mulheres brasileiras. No final deste primeiro ano, mais de 1 
milhão de processos de violência doméstica foram registrados, sendo 563,7 mil 
novos casos. Já em janeiro de 2020, houve um aumento de 233% nos casos de 
feminicídio consumado no Estado do Rio Grande do Sul - um dos distritos 
onde o atual presidente foi mais votado, e também lugar de onde escrevemos.

O cenário antes da pandemia já era assustador para as mulheres do 
Brasil e do mundo. E é neste contexto que o Covid-19 aparece aterrorizando 
a nossa geração, e principalmente, atenuando e evidenciando algo que já era 
pandêmico: a violência doméstica. Afinal, uma grande diferença entre o cenário 
pré-pandemia e pós-pandemia está marcada pelo medo de sair de casa, em vista 
que agora há um novo inimigo nas ruas. O necessário distanciamento social 
colocou milhares de mulheres em quarentena com seus agressores, já que quem 
os violenta também vive na mesma casa que elas.

2.1 Covid-19: as mulheres chinesas pedem socorro

Em dezembro de 2019 um novo vírus foi descoberto na cidade Wuhan, 
na China. Tratava-se de um sétimo tipo de Coronavírus, da mesma família 
da Síndrome Respiratória Aguda Grave (popularmente conhecida pela sigla 
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em inglês Sars), uma epidemia que iniciou na China em 2002. Esse novo 
Coronavírus causa uma doença denominada como Covid-19, seus sintomas 
são muito semelhantes ao de uma gripe comum, fator que desde o início de sua 
descoberta causou uma preocupação internacional. 

O país agiu rápido, as primeiras pessoas infectadas foram submetidas 
a tratamentos com isolamento para minimizar o alastramento da doença. 
Infelizmente, a potência do vírus foi mais rápida do que puderam conter, e em 
um mês vários países já possuíam pessoas infectadas. A China colocou Wuhan 
e arredores em quarentena, e gradualmente essas medidas foram se espalhando 
pelo país, já que o isolamento da pessoa infectada era o primeiro e melhor 
método para evitar novos contágios. Infelizmente, o isolamento social e a 
quarentena geraram outro efeito: o aumento nos casos de violência doméstica, 
ou seja, violência contra a mulher.

A hashtag #AntiDomescticViolenceDuringEpidemic que em português 
significa: #ContraViolênciaDomésticaDurantePandemia foi usada mais de 3 
mil vezes em uma rede social chinesa chamada Sina Weibo, ainda no primeiro 
trimestre da pandemia. Essa hashtag acompanhava relatos de vítimas e 
testemunhas. Muitas chinesas fizeram cartazes e colocaram nas janelas de suas 
casas em protesto contra a violência doméstica. Já a ativista chamada Feng Yuan 
(entrevistada pela BBC), da ONG de defesa à mulher Weiping, contou que sua 
organização está recebendo o triplo de demandas que normalmente recebe, 
oferecendo consulta às vítimas durante a quarentena na China.

Enquanto as mulheres chinesas pedem socorro por estarem trancadas 
em casa com seus agressores, a ONU demonstra grande preocupação, já que 
o governo chinês recebe uma expressiva verba justamente para o combate à 
violência doméstica. Acontece que por mais que saibamos da realidade deste 
tipo de violência, é fato que a pandemia pelo Covid-19 evidenciou essa 
realidade. O vírus tem preocupado as pessoas no mundo inteiro, a China foi 
apenas o primeiro país a receber esse momento de tensão. Os maridos precisam 
ficar trancados em casa, mais estressados que o normal, se tornaram ainda mais 
propícios a violentar suas esposas, que infelizmente, sob o olhar dos homens, 
sentem mais dificuldade para denunciar. A internet acumulou diversos relatos 
das mulheres chinesas, muitas delas dizem que os maridos observam seus 
passos, ao ponto de que o único momento do dia que possibilita realizar uma 
denúncia, acontece quando elas levam o lixo para fora. O medo de sair de casa 
também foi um fator agravante, afinal, como ir fazer uma denuncia se há um 
vírus lá fora? Essas mulheres ficaram reféns em suas próprias casas.

Quando as infelizes notícias sobre o dia-a-dia das chinesas chegaram 
ao Brasil, soubemos que em nosso país poderia ser ainda pior. Imaginar 
uma cidade brasileira em quarentena, ou com seus habitantes cumprindo o 
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necessário distanciamento social me fez refletir sobre como estariam as vidas 
das mulheres. Impedidas de sair para levar seus filhos a escola, pois já imaginava 
que as mesmas estariam fechadas, limpando e cuidando de uma casa em tempo 
integral, como de costume para muitas de nossas pares, porém, com o marido 
provavelmente sentado assistindo TV o dia inteiro, ou coisa parecida. Como se 
daria a vida das mulheres se a pandemia se agravasse em nosso país? Levando 
em consideração a profunda desigualdade que temos aqui. Mulheres negras, 
trabalhadoras de dupla e tripla jornada, mães e periféricas. Foi impossível não 
temer antes mesmo do ocorrido. Se a realidade das mulheres brasileiras já era 
assustadora, o que nos aguardava era ainda mais.  

2.2 A ameaça chega ao Brasil

Na segunda semana de março deste ano, a OMS (Organização Mundial 
de Saúde) declarou pandemia do novo Coronavírus. Desde então, diversos países 
começaram a seguir os passos da China, como aconselhar o distanciamento 
social e até colocar áreas mais afetadas em quarentena. Embora o governo 
federal brasileiro tenha mostrado muita resistência em seguir as orientações 
da OMS, os governos de vários Estados do país foram mais ágeis decretando o 
fechamento de comércios não essenciais, reduzindo os horários do transporte 
público e não permitindo que os veículos funcionassem com um número 
maior de passageiros do que de assentos, fechando escolas e por consequência, 
colocando muitas famílias dentro de suas casas em tempo integral. Por conta 
disso, muitas mulheres ficaram impossibilitadas de sair de seus lares, seja para 
trabalhar ou levar os filhos a escola. 

Ao mesmo tempo em que o presidente brasileiro nega a gravidade 
do vírus, também não propõe a criação de políticas públicas que combatam 
a violência doméstica especialmente durante a pandemia pelo Coronavírus. 
Bolsonaro falha ao não considerar o contexto da pandemia como um período 
potencializador dessa violência. Infelizmente, as mulheres brasileiras seguem 
sem a devida proteção e sem a devida garantia de segurança. Essas têm sido as 
condições em que se encontram milhares de mulheres brasileiras: um misto 
de insegurança, exposição à violência, vulnerabilidade econômica, sobrecarga 
de trabalho doméstico e incerteza sobre a possibilidade de melhorias. Se o 
governo federal não se preocupa em observar os exemplos que outros países, 
afetados antes de nós tem passado em relação a medidas de sucesso ou fracasso 
no combate ao vírus, tão pouco se preocupa em conferir sobre como a China 
e outros países tem agido no enfrentamento à violência doméstica durante o 
momento.

Se anteriormente a pandemia as estimativas de mulheres que sofrem 
violência doméstica e não denunciam (pelos mais variados motivos) já era 
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bastante alta, atualmente esse número certamente multiplicou, uma vez que a 
quantidade de denúncias aumentou não apenas no Brasil mas, em vários outros 
países. O próprio secretário-geral da ONU, António Guterres, fez um alerta 
no mês de abril referente ao aumento dos casos de violência doméstica durante 
a pandemia de Covid-19 em todo o mundo. Ele recomendou que abrigos 
sejam considerados serviços essenciais, tratou da necessidade de criar formas 
seguras para que as mulheres possam buscar apoio, sugeriu que a libertação 
de prisioneiros condenados por violência doméstica fosse evitada, e também, 
indicou que campanhas de conscientização pública sobre o tema fossem feitas 
em todos os países.

Em relação às mulheres que não estão realizando denúncias mesmo 
sofrendo com a violência doméstica, os motivos podem ser os mais diversos. 
Uma nova razão seria o medo de sair de casa e contrair o Coronavírus, o que 
acabaria impedindo essas mulheres de procurar ajuda, assistência médica ou 
legal perante episódios de violência doméstica. É importante considerar que 
boa parte das mulheres recorrem primeiramente a um hospital quando sofrem 
violência, e neste momento de pandemia, podem vir a sentir que o ambiente 
seja mais perigoso do que seguro.

3 Por que o machismo não fica de quarentena?

O isolamento social (que no Brasil está sendo apelidado de quarentena) 
faz com que as vítimas de violência doméstica tenham ainda menos contato 
com suas redes de apoio, ao mesmo tempo em que ficam ainda mais a deriva do 
agressor, vulneráveis aos mais diversos conflitos, agressões físicas, psicológicas e/
ou verbais, crises de ciúmes, controle, etc. No entanto, o isolamento não pode 
ser visto como a causa da violência doméstica, ele apenas potencializa algo que 
já é uma realidade no Brasil e no mundo.

O machismo está presente em todas as camadas da nossa sociedade. Se 
trata da ideia de que a mulher é inferior ao homem e posse dele. De maneira 
consciente ou não, os homens objetificam as mulheres independentemente do 
nível da relação que tenham com elas. Sejam mães, irmãs, filhas, namoradas, 
esposas, avós, colegas de trabalho e até mesmo quando chefes ou quando em 
alguma rara posição de status superior, as mulheres são coisificadas. Por meio 
disso, muitos relacionamentos abusivos são construídos mantendo a mulher 
em posição subalterna, sempre desfavorecida em detrimento do homem. 
Infelizmente, essas atitudes e pensamentos machistas não “dão uma trégua” 
neste momento de crise, não é como se fosse algo facilmente controlável em 
nossa sociedade, uma vez que está enraizado nela.

O machismo não fica de quarentena porque não se trata de um 
comportamento que se perde em tempos difíceis, muito pelo contrário, como 
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há décadas já alertara a filósofa feminista Simone de Beauvoir (1949, p.29) 
“Nunca esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que 
os direitos das mulheres sejam questionados.” E em meio a uma pandemia os 
nossos direitos têm sido questionados e inclusive negados. A violência contra a 
mulher está presente na quarentena das mais variadas famílias, porque antecede 
tal situação de pandemia.

4 Violência doméstica: mulheres com deficiência e mulheres surdas

As mulheres com deficiência são mais vulneráveis à violência doméstica 
quando comparadas com as mulheres ouvintes que não tem deficiência. Em 
2019, o tema foi debatido na CPI do Feminicídio do Rio de Janeiro. A estimativa 
apresentada foi de que as mulheres com deficiência tenham 4 vezes mais chance 
de sofrer algum tipo de violência quando comparado com as mulheres sem 
deficiência. Uma dificuldade analisada nesta atividade também foi a da ausência 
de dados nos registros, o que dificulta o levantamento de dados estatísticos. É 
importantíssimo que os registros policiais contenham a informação de que a 
mulher possui deficiência ou não. E neste caso, é importante acrescentar a surdez 
como uma outra característica, já que há uma diferença bastante significativa 
entre uma mulher com deficiência e uma mulher surda. Quanto a isso, Perlin e 
Vilhalva fazem a seguinte afirmação:

A mulher surda é comparada à mulher deficiente. Muitas vezes a sociedade 
continua com a educação colonialista sobre a mulher surda sem noção 
de sua diferença. No momento em que somos chamadas de deficientes, 
somos comparadas às mulheres ouvintes. Essa é uma representação que 
assume aspectos de discriminação, de nossa língua e cultura, pelo completo 
desconhecimento do valor linguístico que a língua de sinais possui e também 
pelo completo desconhecimento da significação do ser mulher surda, ou seja, 
ser uma pessoa que entende o mundo pelos olhos e necessita de informação em 
sua língua visual. (PERLIN; VILHALVA, 2016, p. 6).

A Mulher Surda se expressa através da Libras (Língua Brasileira de Sinais), 
que é uma língua viva e de modalidade visual, utilizada pela comunidade surda 
brasileira. Através de sinais, sentenças simples e complexas são construídas, 
isso acontece porque a Libras é uma língua, e não apenas uma linguagem, 
o que significa que possui gramática, léxico, semântica, estrutura completa 
de língua. Junto a isso, também existe a cultura surda que engloba todas as 
particularidades de ser surdo, sua língua, suas artes, literatura, tradições. Por 
tanto, tratar mulheres surdas como mulheres com deficiência nos impede de 
perceber as suas diferenças, além de promover o apagamento de uma cultura, 
impossibilitando a compreensão do sujeito surdo e nos impedindo de avançar 
nas políticas públicas para essa comunidade e para todas as mulheres.

Quando falamos de mulheres que são atravessadas pela violência 
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doméstica, acabamos muitas vezes por não dar visibilidade às especificidades 
de que a classe Mulher. Por isso o método interseccional é uma importante 
ferramenta de análise. Geralmente, nossas políticas são pensadas para o 
atendimento de mulheres ouvintes, excluindo uma parcela bastante significativa 
da população. O telefone lilás (Disque 180), por exemplo, é um recurso para 
denunciar violência contra a mulher, mas que ao mesmo tempo não pode ser 
utilizado por mulheres surdas. Talvez neste período de quarentena em que pelo 
fato das mulheres estarem isoladas com seus agressores, causando uma maior 
dificuldade de realizar denúncias por telefone, pensemos em outras políticas 
para atender a todas as mulheres surdas e ouvintes.

A decisão de ir até uma delegacia registrar uma ocorrência não costuma 
ser fácil para nenhuma mulher. Alguns fatores costumam impedir que o mesmo 
seja feito, como por exemplo: Ameaça a sua vida e a vida de seus filhos ou 
parentes, vergonha, medo de serem desacreditadas e culpabilizadas, medo de 
enfrentar o processo e “não dar em nada” e atualmente, medo do vírus, entre 
vários outros motivos. Agora, imaginemos que além destes há ainda um outro 
fator: Não há alguém que fale a sua língua para lhe atender. Essa é a realidade 
das mulheres surdas no nosso país.

Quando uma mulher surda decide ir até uma delegacia, precisa se 
preocupar em levar alguém que possa a ajudar a realizar a comunicação, pois 
as delegacias brasileiras não oferecem profissionais tradutores e intérpretes de 
Libras. Cabe a mulher surda ter uma preocupação a mais que qualquer outra 
mulher ouvinte, ela precisa buscar, sozinha, uma maneira de garantir que será 
vista. Geralmente, as mulheres em situação de violência perdem seus laços 
familiares e sociais.      

Os homens violentos e ciumentos costumam controlar os movimentos 
da parceira. Por isso, em muitos casos as relações com a família e amigos ficam 
restritas, o que funciona como uma tática para ocultar a situação. Nessa lógica, 
uma mulher distante da sua rede de apoio é uma mulher ainda mais vulnerável. 
No caso da mulher surda, ela pode ficar impossibilitada de solicitar a alguém 
de confiança para possibilitar a comunicação na delegacia, sendo essa mais 
uma barreira que impeça a mulher surda de denunciar, já que ela “depende” 
de uma terceira pessoa. Outro fator importante é o econômico, afinal, afastada 
da família e amigos que a pudessem ajudar, a mulher surda  poderia buscar por 
um profissional tradutor e intérprete de Libras mas, acaba não conseguindo 
por falta de recursos. Ora, o Estado é que deveria arcar com os custos para 
que essa mulher tivesse acesso a comunicação e por tanto pudesse exercer sua 
cidadania normalmente. A situação fica mais crítica na pandemia, uma vez que 
o isolamento social, tão necessário para conter o vírus, pode também agravar o 
silenciamento dessas mulheres.
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4.1 Um recorte que precisa ser feito

As medidas de identificação em relação a ter ou não alguma deficiência, 
se presentes nos registros policiais, são vitais para que possamos avançar em 
relação a existência de dados estatísticos, para além disso é importante que as 
mulheres surdas tenham um registro a par, pois a partir disso poderemos mapear 
as regiões onde há mais necessidade da presença de tradutores e intérpretes de 
Libras. Afinal, essa é uma necessidade específica da comunidade surda e deve 
ser pensada e construída mesmo em tempos de Coronavírus, onde estratégias 
precisam ser discutidas para que essas mulheres tenham condições e a garantia 
de realizar uma denúncia com segurança.

É urgente que um recorte seja feito em relação às mulheres surdas 
para que possamos avançar em políticas públicas para todas. Afinal, a barreira 
linguística é o principal fator que impede mulheres surdas de denunciar violência 
doméstica, e em tempos de pandemia isso precisa ser considerado antes que 
traumas e danos irreparáveis cheguem a acometer mais mulheres. Sabemos que 
temos um inimigo invisível nas ruas chamado Covid-19, no entanto, dentro 
dos lares de milhares de mulheres em todo o país há um inimigo visível, embora 
esteja passando quase que imperceptível no meio dessa crise. É necessário que 
ambos sejam contidos. 

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) existem 500 milhões 
de pessoas surdas no mundo. Um estudo feito pelo instituto Locomotiva e a 
Semana da Acessibilidade Surda, declarou que temos 10,7 milhões de pessoas 
surdas e com deficiência auditiva no Brasil. Dentro deste número estão pessoas 
com surdez profunda e severa, 15% destas já nascem surdos. Se tratando de um 
número tão expressivo, não é aceitável ignorar a existência dessas pessoas que há 
tempos têm sido excluídas de espaços e direitos básicos como educação, saúde, 
segurança e lazer. 

4.2 Feminismo surdo

Resumidamente, Feminismo é a luta pela libertação de todas as mulheres, 
já que se trata de uma ideologia sócio-política cujo explica que as mulheres são 
presas pelo sistema patriarcal que se mantém através do machismo e de padrões 
e normas de gênero. Uma questão bastante debatida dentro do movimento é 
o “empoderamento” das mulheres. Nessa lógica, mulheres empoderadas fariam 
um embate ainda mais forte contra essas formas de opressão e segregação 
impostas por um sistema estrutural denominado como Patriarcado.

No entanto, que tipo de empoderamento seria possível se não há 
acessibilidade? As mulheres surdas sofrem as mesmas opressões que as mulheres 
ouvintes além das opressões sofridas por sua diferença, e por tanto, deveriam 
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ter também possibilidade de empoderamento na tentativa de uma superação 
das arbitrariedades. 

Enquanto a sociedade ainda não é acessível para as mulheres surdas, elas 
se organizam em espaços próprios com seus pares. Eventos para as mulheres são 
tradicionais na comunidade surda brasileira: encontro para comemorar datas 
como o 8 de Março ou como o dia das mães são anuais. No entanto, essa 
organização não se mantém apenas nas celebrações comuns, mas em grupos 
de mulheres surdas onde há anos discutem sobre suas particularidades, e mais 
recentemente, sobre Feminismo Surdo.

Feminismo Surdo é um movimento que foi criado por mulheres surdas 
de todo o Brasil, e que a partir desse espaço discutem sobre seus direitos e 
lutas. Posicionadas contra as opressões, elas procuram discorrer também sobre 
as perseguições e violências sofridas pela comunidade surda, com foco nas 
mulheres dessa comunidade. O movimento das feministas surdas traz outras 
pautas para debate, como a diversidade e o racismo. 

Dentro da FENEIS (Federação Nacional de Educação e Integração de 
Surdos) existe o Programa Nacional de Mulheres Surdas que é dedicado a debater 
diversas pautas próprias das mulheres, e inclusive promover o Feminismo Surdo 
entre as participantes. Este programa já promoveu muitos encontros pelo país, 
coordenado pela Dodora Araújo, mulher Surda e Feminista.

Atualmente, as mulheres surdas brasileiras têm criado muito conteúdo 
sobre Feminismo Surdo nas redes sociais, com destaque para o Instagram, onde 
sobem a hashtag #feminismosurdo debatendo as mais diversas pautas, realizando 
lives em Libras, oferecendo glossários na língua de sinais sobre Feminismo e 
realizando uma verdadeira acolhida. Um dos sinais mais utilizados é o que em 
na língua portuguesa vai significar “Sororidade” um sentimento de empatia 
entre mulheres.

5 Considerações finais

São muitas as barreiras que as mulheres brasileiras têm de enfrentar 
diariamente por conta do machismo. As mulheres surdas existem, e sofrem 
constantemente com isso também, mas é importante que tenhamos a consciência 
de que a barreira linguística imposta a elas, as torna mais vulneráveis. Portanto, 
a criação de mais políticas que atendam a essa parcela da população, que não 
é pequena, se faz necessária, mas, principalmente, a efetiva legislação deve ser 
cumprida. Quanto ao Feminismo, é preciso que seja para todas as mulheres, 
acolhendo também as mulheres surdas para que as mesmas possam conhecer 
seus direitos com mais facilidade e buscar apoio quando ou se necessitarem. O 
direito à vida e a segurança também são direitos das pessoas surdas e também 
servem como base para a constituição de uma Educação que garanta e respeite 
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os direitos humanos. Além disso, acreditamos que esse diálogo tem que ser 
feito entre todos os gêneros e classes sociais, pois todos nós estamos sujeitas à 
violência, contudo, todas nós também podemos combatê-la.

A sociedade ainda precisa buscar evoluir nas questões de acessibilidade, 
pois não é exagero dizer que vidas dependem disso. Um debate mais amplo 
é essencial e deve ser promovido desde os espaços de educação aos de 
empregabilidade, por exemplo. Construir uma sociedade acessível e segura 
para todas as mulheres é uma tarefa que deve ser trabalhada por todas e todos 
nós, assim como por nossos governantes, mesmo em tempos de pandemia. 
Cobrar medidas que protejam as mulheres e assegurem suas vidas é um ato de 
cidadania.
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EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: 
INCLUSÃO E DIREITO À IGUALDADE

Marcos de Oliveira Gonçalves Toledo1

Mateus Castro Alves França2

1 Notas introdutórias

O presente capítulo idealiza um debate por meio de demonstrações 
teóricas e fundamentos legais que versam sobre a temática de 

educação, dispondo de sua imprescindibilidade para a vida humana e, em 
particularidade, sobre a educação inclusiva por meio da abordagem da igualdade 
entre os seres humanos como a necessidade de extinguir preconceitos e tabus.

Partindo do pressuposto da educação como direito fundamental, 
abordará em seu primeiro tópico questões sobre a valorização da educação e sua 
consideração como direito social, sequencialmente demonstrará aspectos do 
direito educacional e então a demonstração da educação como parte integrante 
do processo de formação e desenvolvimento do ser, sendo um direito inalienável 
e indispensável.

Na abordagem da educação e inclusão é exposto a necessidade de 
compreensão e capacitação daqueles que constituem a comunidade escolar diante 
das diferenças, trazendo fundamentos legais para tal e a imprescindibilidade 
de inclusão de deficientes nas instituições escolares para o desenvolvimento 
psíquico e social destes.

No presente contexto, remete ao pensamento dos desafios enfrentados 
para a transformação da escola normal em uma escola inclusiva. Diante de tais 
pensamentos, é compreensível a necessidade urgente de tais modificações.
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Adiante, elenca o direito à educação igualitária, pela interligação do 
direito a educação e da necessidade de inclusão, sendo esta essencial para o 
desenvolvimento social e quebra de preconceitos, estando pautada e vigente 
em lei própria com reconhecimento de poderes e se pautando na reforma das 
escolas para que recebem, de forma preparada, a inclusão.

Ao findar, traz considerações finais que abordam sobre a 
imprescindibilidade da inclusão do campo educacional para o desenvolvimento 
da sociedade e o dever de fazer cumprir as leis que são instituídas, mas há um 
distanciamento notável entre a teoria e a prática efetiva.

2 A educação como direito humano e fundamental

Dentre os diversos e constantes debates atuais que referenciam os direitos 
fundamentais e indicam que sua ausência assolam o desenvolvimento humano 
e a preparação do ser para o desenvolvimento pleno do seu papel de cidadão 
diante da sociedade, é imprescindível enaltecer a educação, que é previsto pela 
carta magna de 1988 em seu artigo 205 no dizer “a educação, direitos de todos 
[...]” ou em seu artigo 6 na expressão da educação como direito social.

A educação tem seu incontestável valor, pois, como cita Delevatti (2006, 
p. 10), 

A educação não é apenas um direito, é a riqueza de um país, uma ferramenta 
indispensável à inclusão social e ao desenvolvimento da nação. Sendo assim, 
a educação precisa ser moldada de forma a atingir sua configuração ideal para 
que sirva sua função e realize seu valor. Caso contrário pode ser inútil ou até 
perniciosa ao Estado.

 Após a carta constituinte vigente no Brasil, temos o desenvolvimento 
da educação em vários âmbitos, onde no próprio direito se desenvolveu e 
estruturou o direito educacional que, nas sábias palavras de Melo Filho (1983, 
p. 54), tem por conceitualização o “conjunto de técnicas, regras e instrumentos 
jurídicos sistematizados, que objetivam disciplinar o comportamento humano 
relacionado à educação”.

No presente contexto, objetiva-se a ideia da educação como um elo 
entre as liberdades que são garantidas pelo Estado Democrático de Direito e o 
próprio exercício da cidadania, fazendo necessário a incorporação aos preceitos 
da constituição para suas possíveis e prováveis adequações de oferta.

Nas considerações de Joaquim (2009, p. 35), temos que 
Em sentido amplo, a educação compreende os processos formativos, que 
ocorrem no meio social, nos quais os indivíduos estão envolvidos de modo 
necessário e inevitável pelo simples fato de existirem socialmente; em sentido 
estrito, a educação ocorre em instituições específicas, escolares ou não, com 
finalidades explícitas de instrução e ensino mediante uma ação consciente, 
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deliberada e planificada, embora sem separar-se daqueles processos formativos 
gerais.

Para Pierre Toussaint Roy (2006, p. 30-31), a educação 
É um direito exigível, inalienável, indispensável, universal, independente, 
indivisível e integral. Pois é um direito do cidadão e um dever do Estado, 
reconhecido tanto pelas constituições de quase todos os países da América 
Latina como por diversos pactos e convenções internacionais.

 A educação deve então ser compreendida como um direito efetivo, que 
de fato transformará e possibilitará o desenvolvimento pleno e a inclusão do ser. 
Na interpretação de Richard Hartill (2006, p. 56), 

Educação é um direito universal e não um serviço. A educação que buscamos 
é de qualidade, possibilita a inclusão, permite o pleno desenvolvimento da 
potencialidade de cada pessoa, constrói o respeito à diferença, promove a 
equidade e a paz.

Diante de todo o contexto evidenciado, tem-se que vale, dentre todos 
os direitos, destacar o direito à educação, pois, sem este, o ser sequer se terá real 
compreensão do que significa um direito fundamental (LIMA, 2003, p. 133).

3 Educação e inclusão

A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado 
na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como 
valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao 
contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e 
fora da escola (BRASIL, 2008, p.1).

A atual e tardia discussão sobre inclusão no ambiente escolar tem 
causado alterações na compreensão e na estruturação da educação e das escolas, 
almejando a viabilização do acesso e a efetiva inclusão dos alunos que portam 
algum tipo de deficiência como também da capacitação e preparação de todos 
os docentes, funcionários administrativos e demais que desenvolvem atividades 
dentro de uma instituição de ensino.

Porém, diante de toda complexidade, é possível elencar como a maior 
delas o entendimento da deficiência como própria da condição humana e não 
como algo fixo que incapacita os seres a desenvolverem determinadas atividades, 
como infelizmente é comum visualizarmos. Nas palavras de Sartoretto (online, 
s./d.), para se compreender e viabilizar a educação inclusiva é necessário 

Entender a diferença não como algo fixo e incapacitante, mas reconhecê-la 
como própria da condição humana ainda é distante e complexo para a maioria 
dos professores que trabalha com a ideia de que todos alunos são iguais e as 
turmas, homogêneas.

Durante muitos anos os deficientes não tiveram acesso à escola comum, 
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tendo que desenvolver seu aprendizado dentro de casa ou em espaços específicos 
e segregados, não convivendo com outros alunos que não portavam alguma 
deficiência, destarte, sendo excluídos do convívio social e da interação com o 
ambiente.

 Neste determinado contexto é que exalta a necessidade da inclusão no 
meio educacional, pois, como expressa Joaquim (2009, p. 54)

[...] a educação já não é um processo de especialização de alguns para certas 
funções na sociedade, mas a formação de cada um e de todos para a sua 
contribuição à sociedade integrada e nacional, que se está constituindo coma 
modificação do tipo de trabalho e do tipo de relações humanas.

Após a promulgação da constituição federal de 1988, o acesso dos 
portadores de deficiência a escola comum se viabilizou (na teoria), o que tem 
transformado a ideia do sentido da escola, visando que está se torne detentora 
da responsabilidade de formadora de gerações futuras, estando além dos desafios 
que encontra para efetivação de seu papel.

Ainda que a transformação da escola para uma escola inclusiva seja 
desafiadora, é uma batalha necessária, pois a convivência e o desenvolvimento 
de toda a sociedade dependem da inclusão. Pois, como cita Camargo (2017, 
p.1),

Não faz sentido, por exemplo, estudantes com deficiências participarem 
efetivamente apenas da educação básica. Quando concluírem o ensino médio, 
encontrarão espaços sociais para além dos muros escolares, prontos para a 
exclusão. Inclusão, portanto, é uma prática social que se aplica no trabalho, na 
arquitetura, no lazer, na educação, na cultura, mas, principalmente, na atitude 
e no perceber das coisas, de si e do outrem.

Logo, a principal transformação necessária a se viver, se volta ao 
pensamento de que não basta adquirir conhecimentos, mas é imprescindível 
desenvolver a capacidade de se adquirir conhecimento, levando em consideração 
as especificidades de cada ser e as experiências que cada um possui, para que 
este possa desenvolver quaisquer atividades, sejam elas pessoais ou profissionais, 
sem sofrer julgamentos ou exclusões.

4 Direito a educação igualitária

Diante do direito a igualdade, nenhuma fundamentação caberia melhor 
propriedade a citar a própria lei 13.146 de 6 de julho de 2015 que, conforme 
seu preâmbulo, “Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência)”.

Trazendo aspectos sobre a inclusão da pessoa com deficiência, sancionada 
pela presidenta Dilma Roussef, a lei tem por objetivo propostas em diferentes 
níveis que viriam a beneficiar de forma justa e com equidade, mais de 45 
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milhões de brasileiros que possuíam algum grau de deficiência ao longo de seus 
127 artigos.

 E, mesmo diante da extensão de seu texto, a presente lei se preocupou 
em destinar um capítulo apenas para tratar sobre a educação, indo de seu artigo 
27 ao 30 apenas com tratativas a este respeito.

 Já em seu artigo 27, traz os seguintes dizeres:
A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema 
educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda 
a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus 
talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas 
características, interesses e necessidades de aprendizagem.

Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e 
da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, 
colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.

O presente texto busca, de forma absoluta, fortalecer os desafios e 
construir projetos que sejam capazes de extinguir e superar os processos de 
exclusão vivenciados nas últimas décadas, desenvolvendo uma condição 
favorável às políticas púbicas fundamentais ao que diz inclusão.

A educação, como já visto, é tida como um direito fundamental, não 
podendo ser diferente na inserção do contexto da educação inclusiva. Esta, 
por si, trata de um direito incondicional que não pode estar indisponível e 
devendo ser fruto de financiamentos e gestões necessárias para garantia do 
acesso, permanência, participação e aprendizado.

Partindo da ideia de que a exclusão dos portadores de deficiência 
decorre por barreiras sociais, culturais, políticas e econômicas, materializadas 
nas condições educacionais, é que a lei traz a seguridade da acessibilidade do 
direito a educação em todos os níveis.

Na consideração de cada pessoa como única e detentora de características 
próprias e individuais, o aprendizado não está relacionado e nem se faz 
dependente de condições físicas, intelectuais ou sensoriais, trata-se unicamente 
do resultado da interação social e cultural.

Destarte, é fundamental compreender a luta pela educação inclusiva 
como instrumento efetivo para assegurar o direito do deficiente á educação 
inclusiva, sem que haja qualquer tipo de violência, negligência e discriminação, 
carecendo de suas garantias específicas. 

A superação de qualquer desses fatos indicaria a eliminação de todo 
e qualquer tipo de preconceito, seguindo então os princípios dos direitos 
humanos que tem por pilar a educação para todos. Assim, teremos a verdadeira 
prática de que tanto buscamos e almejamos diante do acesso da educação para 
todos.
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5 Considerações finais 

A educação é tida por direito fundamental pelas capacidades que vem a 
desenvolver no ser humano, sendo essas essenciais para a sua vivência diária no 
contexto social, como a ética, moral e outros princípios que por meio dela se 
obtém. Essa relevância é destacada pela própria Constituição Federal que além 
de resguardar, assegura o direito que todos dela – da educação – usufruam.

Porém, é notável que as leis que temos, ainda que estas versem sobre 
temas específicos e tragam até retaliações para o caso de não cumprimento, 
a prática constantemente visualizada é distinta daquela explícita por leis ou 
mesmo almejável por grupos que lutam pelos direitos das minorias.

Diante do contexto inclusivo, estamos em tempos tardios diante da 
ausência da qualificação para recepção e desenvolvimento dos trabalhos que o 
envolvam, surgindo em tempos recentes certas capacitações (que são motivos 
de alegria), porém, inserido no contexto de docentes e profissionais da educação 
que ainda não despertaram seus olhares para a importância que estas possuem.

Destarte é possível dizer que estamos, na educação atual, diante de 
dois grandes desafios, sendo o primeiro a capacitação dos profissionais da 
educação e a segunda a própria inclusão, sendo que ambas acontecem gradual 
e constantemente, caminhando lado a lado.

Após a real inclusão e preparação das instituições escolares e do 
entendimento da educação como fundamental para o desenvolvimento social, 
chegaremos a tão sonhada escola inclusiva e que elenca a educação como direito 
fundamental de todo e qualquer ser humano.
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PROCESSO DE INCLUSÃO DE UMA ESTUDANTE 
COM DEFICIÊNCIA FÍSICA NO CONTEXTO 

REGULAR DE ENSINO
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1 Introdução

A Constituição Federal (BRASIL,1988) em seu Art. 205 fixa que “a 
educação como direito de todos” e a fixa como um dever do Estado e 

da família. Na Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), a qual o Brasil é um 
signatário, é defendido que as crianças, independentemente de suas limitações 
ou características, tem direito à escola regular, e devem ser acomodados a partir 
de uma Pedagogia centrada na criança e em suas necessidades específicas. 

Dessa maneira, identificamos a ressignificação da Educação Especial 
como um campo de conhecimento que elabora e possibilidade a promoção 
da educação inclusiva no contexto regular de ensino por meio da organização 
da prática pedagógica que atenda as especificidades e necessidades de todos os 
alunos pensando na diversidade humana (SANCHES, 2011; VITALIANO, 
2019). 

Omote (2013) explicita que, para consolidação da educação inclusiva, 
é necessário estrutura física, recursos humanos, recursos didáticos e prática 
pedagógica. Nesse contexto, percebemos que a prática pedagógica inclusiva 
tem sido o foco das políticas públicas brasileiras como consolidação de uma 
educação para todos (BRASIL, 2015). 

Para Pimentel (2012) e Glat (2007), a educação inclusiva perpassa 
pela mobilização do ambiente escolar para que este possa contribuir para 
aprendizagem de todos os alunos, independentemente de suas dificuldades de 
aprendizagem.

Nessa ótica do processo de inclusão, quanto aos professores que atuam 
no Ensino Regular, deparamos com a necessidade de repensar novas estratégias 
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metodológicas frente às necessidades específicas e limitações impostas pela 
deficiência do aluno em sala de aula.  

Nessa perspectiva de educação inclusiva, a Educação Especial passa 
a integrar a proposta pedagógica da escola Regular, ou seja, toda instituição 
escolar deve contemplar em seu projeto político pedagógico sua concepção e 
prever o atendimento do aluno com deficiência. Cabe explicitar que, no Brasil, 
os alunos PAEE são aqueles com deficiência, aqueles com Transtornos Globais 
do Desenvolvimento (TGD) e aqueles com altas habilidades/superdotação 
(BRASIL, 2008).

Neste processo de envolvimento da escola com a aprendizagem de todos, 
os estudantes público-alvo da Educação Especial, dentre eles, os alunos com 
deficiência física. Estes alunos possuem o direito ao Atendimento Educacional 
Especializado (BRASIL, 2009) que visa a atender o processo de inclusão do 
aluno com deficiência no Ensino Regular, dentre o conjunto de serviços e apoio 
deste atendimento está a Sala de Recursos Multifuncionais (SRM). Nesse debate, 
consideramos que, ao planejar uma prática pedagógica inclusiva, buscamos 
conhecimentos da área da Educação Especial para promover a aprendizagem de 
todos os alunos e contemplar as necessidades de aprendizagem dos estudantes 
que são público-alvo da Educação Especial.  

De acordo com Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015), a educação 
inclusiva visa garantir a efetiva participação de todos os alunos no processo 
de aprendizagem, bem como, que suas singularidades sejam reconhecidas e 
respeitadas na organização de atividades pedagógicas adequadas.

Defendemos assim, a importância do planejamento do professor como 
um momento de dedicação a sua organização e sistematização do ensino nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental. Assim, os conteúdos e as metodologias 
a serem utilizados, devem fazer parte do processo do planejamento, priorizar 
e atender as necessidades dos alunos e seus conhecimentos prévios fazendo 
uso de diversos e diferentes recursos que auxiliem no processo de ensino e 
aprendizagem. 

Este capítulo tem por objetivo apresentar o processo de inclusão de uma 
estudante com deficiência física (paralisia cerebral) na classe comum de anos 
iniciais do Ensino Fundamental. Os pressupostos que nortearam as análises 
dos dados foram os fundamentos da educação inclusiva por meio da análise de 
conteúdo. 

2 Método

Para desenvolvimento desta pesquisa, empregamos os encaminhamentos 
da pesquisa do tipo estudo de caso que consiste em um estudo profundo para 
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se obter o maior número de informações sobre uma ou um grupo de pessoas 
(LAKATOS; MARCONI, 2005).

Este tipo de pesquisa, seja ele simples e específico ou complexo e abstrato, 
é bem limitado. O estudo de caso visa à descoberta, enfatiza a interpretação em 
um dado contexto, busca retratar a realidade de forma completa e profunda. 
Usa uma variedade de fontes de informação e procura representar os diferentes 
pontos de vista presentes numa situação social (LAKATOS; MARCONI, 
2005).

Diante disso, delimitamos este estudo a evidenciar o processo de inclusão 
de uma estudante com deficiência física em uma escola pública e municipal 
de uma cidade localizada no norte do Paraná, em uma turma de terceiro ano 
dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Vale ressaltar que esta aluna foi o 
primeiro caso de aluno com deficiência física incluído no contexto regular desta 
rede pública municipal.

Participaram da pesquisa: cinco docentes, sendo: a professora de Arte 
dos anos iniciais do ensino fundamental, a mãe da criança, a professora regente 
da classe comum, a professora de apoio, a pedagoga (orientadora pedagógica) 
da escola e a agente de apoio. 

Diante disso, para coleta de dados, utilizamos a entrevista a partir de um 
roteiro semiestruturado, notas de campo a partir de observações em sala de aula 
e no contexto escolar. A partir dos dados, empregamos a análise de conteúdo 
conforme Bardin (2011) para interpretar o processo de inclusão subsidiado 
pelos fundamentos da educação inclusiva e dos pressupostos didáticos para o 
ensino de Arte.  

A seguir, apresentamos a discussão dos resultados organizados em quatro 
categorias:  i) Perfil dos participantes, ii) Barreiras enfrentadas no processo de 
inclusão educacional, iii) A sala de aula como tempo e espaço de formação 
docente, iv) Trabalho colaborativo e a prática pedagógica inclusiva.

3 Resultados e discussão

3.1 Perfil dos participantes

Dedicamos esta seção para apresentar o perfil dos participantes desta 
pesquisa, sendo que todos estão em contato direto com a aluna com deficiência 
física.

A professora de Arte, 35 anos, licenciada em Pedagogia e Arte, 
especializada em Educação Especial, ministrava a disciplina de Arte em todas 
as turmas em uma sala específica para esta disciplina. A professora regente da 
classe comum, 30 anos, era licenciada em Pedagogia. A professora de apoio, 
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40 anos, licenciada em Pedagogia e especializada em Educação Especial. A 
Pedagoga, 37 anos, que atuava como orientadora pedagógica na a escola era 
licenciada em Pedagogia, Especializada em Gestão escolar. A agente de apoio, 
17 anos, cursava o terceiro ano do Ensino Médio na modalidade de Formação 
docente (Ensino Normal). A mãe da criança, 22 anos, atuava na área estética.

Em relação à estudante com deficiência, destacamos que suas 
limitações físicas foram decorrentes de uma paralisia cerebral. Esta, por sua 
vez, decorrente da falta de oxigenação durante o parto, que desencadeou em 
comprometimentos na fala, na visão e na coordenação motora. No período de 
realização da pesquisa, esta aluna possuía oito anos e cursava o terceiro ano do 
Ensino Fundamental. Fazia uso de cadeira de rodas para se locomover e carecia 
de auxílio para alimentação, higiene e suporte para realização das atividades, 
tendo vista dificuldade na fala e na coordenação motora.

3.2 Barreiras enfrentadas no processo de inclusão educacional

A matrícula desta estudante com deficiência no ensino regular ocorreu 
no primeiro ano do Ensino Fundamental por exigência da mãe. Anteriormente, 
a estudante havia sido matriculada na escola municipal de Educação Básica na 
modalidade de Educação Especial.

De acordo com a mãe, a criança que possuía paralisia cerebral e 
comprometimentos na fala, na visão e na coordenação motora. Diante de suas 
limitações físicas teve que exigir pela matrícula e pelo direito da filha à inclusão 
na classe comum. 

“Dificuldades sempre irão aparecer, mas sempre que aparece tento supri-
las. Uma das dificuldades maiores foi quando eu optei pôr minha filha no ensino 
regular, foram barreiras em cima de barreiras”, relatou a mãe. Diante deste relato, 
evidenciamos que a inclusão ainda se faz como um desafio desde a matrícula 
do aluno, principalmente daqueles que estão no contexto da modalidade de 
Educação Especial para ingressar em uma classe comum.

Mantoan (2006, p. 19) defende que o ensino regular é um ambiente 
adequado para eliminar a exclusão e discriminação do aluno com deficiência.

A escola comum é o ambiente mais adequado para garantir o relacionamento 
entre os alunos com ou sem deficiência e de mesma idade cronológica, bem 
como a quebra de qualquer ação discriminatória e todo tipo de interação que 
possa beneficiar o desenvolvimento cognitivo, social, motor e afetivo dos 
alunos em geral (MANTOAN, 2006, p. 19).

A mãe ainda nos declarou que no trajeto casa-escola e escola-casa, as ruas 
são esburacadas e as escadas que limitavam o acesso de sua filha, “faltam rampas 
e remoção de obstáculos”, afirmou a mãe. Quanto aos aspectos arquitetônicos 
dentro da escola, a mãe declarou que faltava adaptação física nos banheiros e 
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rampas para acesso à sala de aula.
Capellini e Fonseca (2017) salienta esta falta de acessibilidade nas escolas 

que afetam, principalmente, os alunos com deficiência física que limitam seu 
acesso aos recursos didáticos ou espaços dentro da escola.

Somado aos relatos da mãe, a professora regente da classe comum, a 
professora de apoio, a pedagoga (orientadora pedagógica) e a agente de apoio 
frisaram que o principal entrave ou dificuldade para que ocorra, efetivamente, 
a inclusão dessa aluna com deficiência física em sala de aula estava nas barreiras 
na estrutura física que carecia de adaptações para promover a acessibilidade da 
estudante. 

Nesse sentido, a docente desta turma em que a aluna cursava falou da 
importância da matrícula, mas que dela decorre na realização de adequações na 
estrutura física para que a aluna possa ter acesso a todo os ambientes da escola 
(pátio, salas de aulas, quadra, entre outros). “Às vezes quero desenvolver uma 
atividade lá no pátio com eles, mas a falta de acessibilidade afeta no acesso dela até 
lá”, afirmou a professora da classe comum.

A professora de Artes disse que acompanhou o processo da aluna desde 
a primeira visita da mãe na escola e o desencadear de sua luta para assegurar o 
direito dela dentro da classe comum.

Os relatos apresentados nesta categoria evidenciam o pressuposto de 
Lustosa (2019) ao afirmar que “a inclusão imprime na contemporaneidade a 
marca dos direitos humanos como algo tangível e, ao mesmo tempo, etéreo, pois 
observa-se que há certa ambiguidade entre o discurso e a prática” (LUSTOSA, 
2019, p. 115).

3.3 A sala de aula como tempo e espaço de formação docente 

Em relação ao processo de inclusão na sala de aula, a mãe da estudante 
destacou o comprometimento da escola em propiciar aulas condizentes com as 
necessidades dela, suporte de um professor de apoio e de uma agente de apoio. 
Estes apoios, atrelado a frequência na sala de recursos no período do contra 
turno, “foram essenciais para ver ela bem na escola”, disse a mãe.

Na avaliação da mãe as práticas pedagógicas na instituição em que sua 
filha estudava não eram excludentes, porém já havia presenciado preconceito 
em olhares de pais de outros alunos. Enfatizou que o relacionamento de sua 
filha com os funcionários, alunos e professores da escola é “Excelente, minha 
filha mesmo sendo especial é tratada por todos como todas as crianças são tratadas. 
Por mais que ela tenha as limitações dela, ela tenta fazer tudo o que as outras 
crianças fazem, incluem ela em todas as atividades”, disse a mãe. 

Lustosa (2019) reforça que o preconceito vivenciado diariamente por 
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pais e alunos com deficiência, que recai em entendimentos equivocados dentro 
do ambiente escolar. Todavia, a partir do envolvimento dos alunos, realização 
das atividades tais indicativos podem ir sendo direcionados para a percepção da 
diversidade humana e do direito de todos à educação. 

Pensando na efetiva inclusão, a mãe pontua que não há nenhum entrave, 
e que inclusiva a escola aprendeu no dia a dia reconhecer suas limitações, mas 
também suas potencialidades. “Para mim isso foi o mais importante. Ninguém 
nasce sabendo. Eu aprendo a cada dia como cuidar ela. E penso que isso não é 
diferente da escola. Eles se dispuseram a conhece-la, isso para mim é o mais 
importante. Que eles conheçam que ela pode, que tem coisas que ela mais gosta 
outras nem tanto. Mas que ela é uma criança”, relatou a mãe.

Diante do processo de inclusão, Sanches (2011) ressalta que os 
professores precisam assumir seu compromisso pedagógico e enfrentar desafios, 
pois: 

Na mesma classe encontram-se hoje diferentes ritmos e capacidades de 
aprendizagem, diferentes níveis de conhecimentos acadêmicos e experienciais, 
diferentes culturas, diferentes formas de ver e de estar face à escola, diferentes 
códigos de acesso ao saber e à comunicação, muitas diferenças para gerir 
ao mesmo tempo, tornando muito complicada a atuação do professor 
(SANCHES, 2011, p. 145).

A professora regente da classe comum, destacou a participação da mãe 
no desenvolvimento da filha que de maneira colaborativa ofereceu orientações 
importantes para o processo de inclusão da aluna. A partir dessas indicações 
da mãe, “foi possível buscar adaptações para as atividades para que ela pudesse 
desenvolver adequadamente, a comunicação alternativa também foi super 
importante construir junto com a mãe e a professora de apoio dela”, declarou a 
professora regente. 

Esta parceria com a família é essencial para qualquer estudante 
em processo de escolarização. E no caso dos alunos com deficiência ela é 
essencial, pois admite uma postura de comprometimento de ambos com o 
desenvolvimento do estudante (SANCHES, 2011).

A docente enfatizou que constantemente tem buscado orientações e 
possibilidades didáticas para o desenvolvimento em sala de aula contemplando 
as necessidades de todos os seus alunos. “A presença dela, me fez pensar ainda 
mais nos outros. Porque cada um tem um jeitinho de estudar, de aprender. Então 
às vezes estava procurando algo para ela, mas via que aquela adaptação dava para 
fazer com o outro e o outro, com todos na verdade”, afirmou a professora regente. 

Efetivamente, a formação continuada em serviço é aquela que permite 
a qualificação profissional e se aproxima da realidade do contexto escolar 
vivenciado por cada docente. Assim: 
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[...] o professor é o elemento-chave para a construção de escolas inclusivas e 
que ele deve ser preparado para isso. Além disso, os resultados mostram com 
clareza que o processo de formação deve ser atrelado às necessidades que os 
professores experienciam no seu cotidiano (VITALIANO, 2019, p. 26). 

Destacamos que o processo de planejar as ações educativas em sala aula 
permite organizar o ambiente e as situações de ensino e aprendizagem face aos 
objetivos a serem alcançados.

O planejamento escolar é uma tarefa docente que tanto a previsão das 
atividades didáticas em termos da sua organização e coordenação em faces dos 
objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo 
de ensino. O planejamento é um meio para se programar as ações docentes, 
mas é também um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado a 
avaliação (LIBÂNEO, 1992, p. 221).

A pedagoga (orientadora pedagógica) declarou que inicialmente teve 
bastante receio no atendimento a essa aluna, mas que a pesquisa, a conversa 
com a mãe, o trabalho da professora de apoio e da professora da classe comum 
só desmistificaram seu “pré” conceitos em relação ao processo de inclusão. 
“Confesso que aprendemos mais que ela diante tudo isso. Ela trouxe um novo 
significado ao meu trabalho como professora e orientadora. Às vezes, ainda surgem 
dúvida, como fazer, mas a gente vai lá e tenta, adapta, muda aqui ali, buscando 
ver ela cada vez mais participativa nas aulas”, revelou a pedagoga (orientadora 
pedagógica).

A professora de Arte assegurou que a escola tem sido um espaço 
para aprender com a experiência em sala de aula. “Tenho a preocupação para 
desenvolver as atividades durante as aulas, visando a qualidade no ensino quanto 
ao apoio estrutural, sócio-familiar e da comunidade escolar, mas para isso preciso 
isso estudar sempre, e a sala de aula é um espaço riquíssimo para minha formação é 
lá com os alunos que ensinamos, mas também aprendemos”, declarou.

Segundo Omote (2013), a formação docente é um pilar essencial 
na consolidação da educação inclusiva, pois ele é o profissional que atua 
diretamente com os alunos. Nesse sentido, Rodrigues (2006) afirma que a 
formação docente para favorecer a inclusão dos alunos com NEE, deve começar 
na formação inicial, mas precisa ser delineada e desenvolvida ao longo da 
formação continuada e em serviço. Para tanto, a escola e a sala de aula torna-se 
tempo e espaço para formação contínua dos docentes frente aos desafios reais 
enfrentados no seu trabalho pedagógico.

3.4 Trabalho colaborativo e a prática pedagógica inclusiva 

Na entrevista com a mãe, ela disse que lutou pelo direito da filha em 
estudar no contexto regular de ensino, mas reconheceu que o tempo em que a 
filha ficou no atendimento especializado foi importante para sua estimulação 
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precoce. 
 “No caso da minha filha foi de extrema importância o trabalho no ensino 

especializado, pois levou para o ensino regular uma bagagem boa de conhecimento. 
Minha filha estuda no ensino regular e frequenta atendimentos especializados como 
sala de recursos, terapias e outros”, disse a mãe.  Segundo ela, o trabalho em sala 
junto com os demais atendimentos educacionais e na área clínica especializada 
faz com que perceba constante avanços no desenvolvimento da filha. Dentre 
eles a mãe destacou: “a fala melhorou, a postura, o entusiasmo para fazer a coisas, 
a concentração”.

A professora regente da classe comum frisou a necessidade de parceria 
com os colegas de trabalho para conseguir desenvolver seu trabalho, relatando: 
“Olha por mais que sou eu a professora da sala, sou a professora dela e tal. Mas sem a 
professora apoio e não ia dar conta de jeito nenhum. A professora da Sala de recursos 
também super nos ajuda a confeccionar materiais, ela tem mais experiências, 
trocamos ideias, a professora de Arte também sempre está a disposição para montar 
alguma coisa, ou pensar em alguma coisa para realizar as atividades com ela e com 
a turma todos juntos”. 

De tal modo, além de legislações que fixam o direito dos alunos e a 
promoção da educação inclusiva é necessária mudança de postura e de atitude 
para que se possa acolher e oportunizar qualidade no processo de aprendizagem 
de todos os alunos. Concordamos com Nozi (2017, p. 282) de que:

Embora essa modificação seja necessária e condição para a inclusão, não é 
possível o estabelecimento de regras para que essa organização inclusiva 
aconteça, pois, assim como cada aluno tem suas particularidades, as escolas 
também têm, assim, as demandas virão do seu entorno, da comunidade na 
qual ela está inserida, dos professores que fazem parte do corpo docente, das 
famílias, dos alunos. Cada escola é única, com uma história, estrutura, recursos 
e culturas próprias e, por isso, precisa aprender a identificar seus problemas 
e necessidades, planejar soluções e construir estratégias para colocá-las em 
prática.

Reconhecemos que, para efetivar uma educação adequada às necessidades 
de aprendizagem dos alunos, é necessário se apropriar e buscar conhecimentos 
de diversas áreas, dentre elas, a educação especial para prover um ensino para 
todos e para cada um na classe comum.

Essa colaboração entre as docentes foi destacada pela pedagoga 
(orientadora pedagógica): “Olha as meninas trabalham muito para trabalhar com 
ela em sala. Sempre estão trocando figurinhas. Isso é algo que precisamos reconhecer a 
parceria que deu certo e que não estamos sozinha. Para que enfrentar tudo sozinha? 
Ninguém é obrigado a saber tudo e está tudo bem em pedir ajuda e ir aprendendo, 
conhecendo a aluna, o que pode ser feito, como pode ser adaptado”.

Capellini e Fonseca (2017) destacam que para organizar escolas inclusivas 
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é preciso ressignificar a cultura e as práticas escolares removendo barreiras no 
processo de inclusão educacional.

A professora de apoio ressaltou que no processo de inclusão da aluna 
desde de sua contratação havia uma ideia equivocada de que ela era a professora 
da aluna, declarando: “Mas também porque parece a legislação leva a gente a 
pensar isso, direito do aluno a ter um professor para ele. Aí fica parecendo que 
é exclusivo”. Todavia, a docente especialista esclareceu que esta ideia não foi 
tomada na prática em sala de aula, que a professora regente era bem preocupada 
com a aluna e que ambas trabalhávamos juntas para favorecer a aprendizagem 
dela e de todos em sala. “E olha é difícil achar gente assim. Ela é nova e tem 
espírito prestativo e isso é muito importante na inclusão. Pedir ajuda, estar atenta a 
todos os alunos, não porque sou professora de apoio que ela deixou de estar ali vendo 
ela fazendo a atividade, conversando com ela. Assim, eu também não fico só ali, 
saio na sala também para ajudar outros alunos enquanto a ((nome da aluna)) ela 
está fazendo uma leitura, por exemplo”.

Desse modo, comungamos das ideias de Bueno (1999) que professores 
da classe comum e professores especialistas da área da educação especial devam 
trabalhar juntos a fim de identificar, analisar e criticar o processo pedagógico 
visando práticas pedagógicas mais inclusivas. Por conseguinte, “[...] não há 
como incluir crianças com NEE sem o apoio especializado que ofereça aos 
professores dessas classes, orientação, assistência na perspectiva da qualificação 
do trabalho pedagógico ali desenvolvido” (BUENO, 1999, p. 18).

Por conseguinte, defendemos a integração entre a educação especial 
e o ensino regular para que juntos possam promover a inclusão educacional 
que decorre de mudanças na estrutura física, formação dos recursos humanos, 
adequação de recursos didáticos e consolidação de uma prática pedagógica que 
visa satisfazer as necessidades de aprendizagem dos alunos.

De acordo com Nozi (2013, p. 52) “o trabalho coletivo, colaborativo, 
criativo e inovador deve ser a mola propulsora de uma escola inclusiva, pois 
ela depende da capacidade de se ressignificar cotidianamente para conseguir 
atender de forma adequada às necessidades de cada um de seus alunos”.  

 Ainda, a professora de apoio destacou que um dos seus maiores desafios 
no trabalho pedagógico inclusivo com a aluna com deficiência física, prescindia 
do planejamento com a docente da sala, “pois muitas vezes preciso montar as 
coisas, porque quase não tem um material acessível para ela. Então a aula tem ser 
pensada antes, para eu e ela pensarmos na adaptação para ela realizar a atividade, 
como será feita atividade por ela, com ou sem a minha ajuda, como ela será avaliada, 
esse é meu maior desafio planejar e nem sempre tem um tempo adequado para isso”, 
relatou a docente.

Somado a isso, a professora de apoio enfatizou que o bom relacionamento 
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da aluna com deficiência física com a professora e os demais alunos da turma. 
“Um excelente relacionamento. Pois a aluna é carismática, amiga e carinhosa com 
todos. Sendo difícil não querer sempre estar ao lado dela”, declarou.

A Pedagoga (orientadora pedagógica) avaliou que o relacionamento 
da aluna com deficiência física e as demais pessoas que atuam e estudam na 
instituição é “Extraordinário! A (nome da criança) é um exemplo e uma lição de 
vida para todas as pessoas que convivem com ela; aqui todos os alunos e funcionários 
a amam e a tratam com o maior respeito!” declarou.

Pimentel (2012) afirma que a inclusão educacional perpassa pela 
mobilização dos envolvidos no ambiente escolar para que estes possam 
contribuir para a aprendizagem de todos os alunos. A inclusão escolar tem 
por objetivo “[...] tornar reconhecida e valorizada a diversidade como condição 
humana favorecedora da aprendizagem [...]” (PRIETO, 2006, p. 40).

Destacamos que, para a Pedagoga (orientadora pedagógica), quando 
questionada sobre a prática pedagógica para a inclusão do aluno com deficiência 
no ensino regular, afirmou que: “No caso dela que tem um professor de apoio, 
acredito que favorece bastante em sala. Torna o ambiente muito mais rico e os 
relacionamentos muito mais humanos! E ali as professoras são ótimas. Estão se 
dedicando bastantes”.

A agente de apoio afirmou que a inclusão da aluna com deficiência física 
no Ensino Regular favoreceu o reconhecimento da diferença entre todos os 
alunos, “ninguém é igual a ninguém”. 

A professora que ministrava a disciplina de Arte afirmou que a partir do 
momento em que a instituição recebeu a matrícula desta aluna com deficiência 
mantiveram-se comprometidos com o ensino de qualidade para a aprendizagem 
da aluna. “Percebi que todos, estamos preocupados com a aprendizagem dela, e 
não somente dela estar ali. Fico feliz por isso. Demonstra que somos uma equipe”, 
declarou.

A professora de Arte relatou que em suas aulas havia promovido atividades 
envolvendo a participação da aluna e que ela tem se envolvido cada vez mais 
nas tarefas. “Foram momentos únicos, ver ela se desdobrando para desempenhar o 
papel pelos comandos. Foi muito gratificante para mim, para a monitora e também 
para a escola, vimos que seria possível a garantia de um direito de todos, o direito de 
expressão por meio da arte”, disse. 

A docente ainda frisou que “o movimento de inclusão e garantia do 
direito de todos à educação não se faz de forma isolada”. Somado a isso, a docente 
apresentou a seguinte avaliação da prática pedagógica desenvolvida junta 
a aluna e os demais alunos da turma: “Quando se fala de inclusão, penso que 
seria ofertar ao aluno inserido, experiências, as mesmas experimentações ofertadas 
aos alunos do Ensino Regular.  Não seria diferente nas aulas de Arte, em que os 
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conteúdos ofertados não podem se diferenciar. Quanto à metodologia também não 
há como ter como foco a diferenciação; pelo contrário, é essa metodologia comum 
a todos que fará com que esse aluno se integre e interaja de maneira participativa 
com os outros”.

Com base em Lustosa (2019) a proposta de ensino colaborativo e a 
formação docente têm como base um trabalho pedagógico realizado por dois 
docentes, um especializado e o outro capacitado na classe comum em que ambas 
dividem a responsabilidade do planejamento, do ensino e da avaliação de todos 
os estudantes e não apenas dos que possuem alguma deficiência ou transtorno.

4 Considerações finais

Para redigir as considerações finais deste capítulo, ressaltamos que 
a inclusão dos alunos com deficiência consiste em uma luta por direitos 
fundamentais e neste estudo de caso evidenciamos que ainda consiste em um 
desafio para o contexto regular de ensino.

Percebemos que as políticas educacionais vão ao encontro de um 
movimento mundial sobre a inclusão escolar. Todavia, sua efetivação nas classes 
comuns com os alunos que possuem um maior grau de comprometimento 
advindo da paralisia cerebral tem se esbarrado em diversos preconceitos desde a 
dúvida de sua capacidade cognitiva, se o contexto regular de ensino irá satisfazer 
suas necessidades e de que a escola não está preparada para recebe-los e nem os 
professores estão capacitados para isso.

A educação inclusiva tem por finalidade principal orientar um processo 
que permita ao aluno com deficiência acesso aos conhecimentos produzidos 
pela humanidade e dar condições de acompanhar e desenvolver as atividades 
curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos 
ditos normais.  

O estudo de caso apresentado nesta pesquisa sobre a inclusão de aluno 
com deficiência física, revela as barreiras enfrentadas pela estudante e sua 
família desde o período de matrícula no contexto regular. Todavia, ao adentrar 
na escola se defrontou com uma equipe pedagógica disposta a reconhecer suas 
necessidades e adequar práticas pedagógicas condizentes com o acesso à sua 
aprendizagem. Cada caso é específico e particular, e para a pesquisa e estudo 
de caso isso não é diferente. A criança, contexto e profissionais da educação 
envolvidos nesta pesquisa representam uma peculiaridade de um determinado 
contexto social.

Diante das percepções dos participantes deste estudo, consideramos que 
a pesquisa mostra que apesar além do acesso à escola, à sala de aula, também são 
necessários o trabalho colaborativo entre os professores e a formação contínua 
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destes profissionais a fim de satisfazer as necessidades de aprendizagem de seus 
alunos. 

Acreditamos que a classe comum sempre será o melhor lugar para 
consolidação da educação inclusiva. Tomamos como pressuposto que contexto 
escolar possibilita assegurar e promover práticas cada vez mais inclusivas e 
qualitativas de ensino e aprendizagem.
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A CONSTRUÇÃO SOCIAL DA IDENTIDADE 
DE GÊNERO EM CARTAZES DE FILMES 

QUEER: INTERFACES ENTRE OS ESTUDOS DA 
TRADUÇÃO E A MULTIMODALIDADE

João Paulo Silva Barbosa1

1 Considerações Iniciais

Nossa sociedade se estrutura em torno de um sistema cultural que 
institucionaliza valores numa espécie de código de conduta. As 

normas estabelecidas sustentam-se em discursos hegemônicos e são disseminadas 
por instituições legitimadas, como a Justiça, a Medicina, a Família, entre 
outras. Os grupos que convivem no mesmo espaço social, naturalmente, não 
são uniformes e nem sempre comungam de diretrizes que lhes são impostas. 
A diversidade, em seus muitos níveis, corrobora para que outras práticas 
discursivas surjam e atuem de modo nem sempre pacífico com os discursos 
normatizados. Uma reação imediata contra o discurso hegemônico acontece, 
por exemplo, quando representações sociais estigmatizadas são conferidas às, 
assim chamadas, minorias.

Motivados pelo interesse em representações sociais de grupos sexuais 
marginalizados pela heteronormatividade, perquirimos, no presente trabalho, 
a construção social da identidade de gênero em cartazes de filmes queer 
traduzidos da língua inglesa para o português brasileiro. Acreditamos que esse 
tema pode problematizar a representação social do segmento LGBTQI+ em 
práticas discursivas da tradução de títulos de filmes queer, em articulação com 
elementos imagéticos do material de divulgação.

Investigar esse tema pode nos levar, entre muitas possibilidades, a alguns 
indicadores sociais — homofobia; liberdade sexual; respeito às diferenças 
— intimamente relacionados às singularidades LGBTQI+ e aos processos 
tradutórios e cinematográficos a elas vinculados. Acreditamos que debater a 
identidade de gênero pode ser um meio de operar uma mudança social e de 
despontar uma transformação política. Ao longo deste artigo, pretendemos 
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Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/MG). Graduado em 
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da rede pública municipal de Ressaquinha, MG. E-mail: jjsig@hotmail.com
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investigar de que maneira os sujeitos queer são representados em cartazes de 
divulgação de filmes e como os significados presentes nesse material gráfico 
podem se associar aos indicadores sociais acima mencionados.

Nossa metodologia, presente na seção 7, toma por base o modelo de 
análise de discurso proposto por Fairclough (2001). Nas seções anteriores a 
ela, estruturamos um quadro teórico que amparou nossa pesquisa. Na primeira 
seção, apresentamos os principais fundamentos da Análise Crítica do Discurso. 
Na segunda, fizemos uma breve reflexão sobre a multimodalidade e a produção 
de significados. Na terceira e na quarta, abordamos a Gramática Sistêmico-
Funcional e a Gramática do Design Visual, respectivamente. Discorremos sobre 
os Estudos da Tradução na seção 5 e, na 6, sobre cinema, representação social e 
Teoria Queer. Por fim, dispusemos as Considerações Finais.

2 Os principais fundamentos da Análise Crítica do Discurso

A língua e a vida social estão em constante relação e é por isso que, 
considerando os usos que fazemos da linguagem, o discurso se delineia como 
uma construção sociocultural inscrita na História. O discurso define-se, então, 
como prática de representação e significação do mundo (FAIRCLOUGH, 2001, 
p. 91). Por essa razão, a Análise Crítica do Discurso (de agora em diante, ACD) 
nos fornece instrumentos teórico-metodológicos para analisar a relação entre 
linguagem, poder e sociedade; em outras palavras, através da ACD, podemos 
investigar o funcionamento linguístico no interior das relações sociais.

Os fundamentos dessa disciplina nos asseguram que o discurso, em 
contato com outras práticas sociais, produz e transforma os conhecimentos, 
as crenças, as relações e as identidades sociais. A abordagem crítica da ACD 
destaca a importância do fator social no estudo da linguagem; logo, a descrição 
textual precisa estar integrada a contextos sociais mais amplos.

Sendo os textos a superfície material do discurso, Fairclough (2001) 
os considera uma parte dos eventos sociais; isso significa que eles podem 
ser originados da estrutura e da prática social ou dos agentes envolvidos em 
tal prática. Portanto, as metodologias de análise, segundo o autor, devem 
se concentrar na estrutura textual e nos fatores concernentes à produção e 
interpretação de textos. Para operacionalizar o estudo dos eventos discursivos, 
Fairclough (2001) apresenta uma metodologia a partir das práticas de linguagem, 
didaticamente, divididas em 03 dimensões: texto, prática discursiva e prática 
social. Isso comprova que qualquer ato discursivo pode ser compreendido, 
simultaneamente, como um texto, uma prática discursiva e uma prática social.

O texto engloba vocabulário, gramática, coesão e estrutura textual. A 
prática discursiva contempla os processos de produção, distribuição e consumo 
dos textos. A prática social, por sua vez, dedica-se a aspectos mais fluidos, tais 
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como a ideologia e a hegemonia. Esse modelo tridimensional orienta nossa 
metodologia de trabalho, a qual se encontra descrita na seção 7. 

3 Contribuições da Semiótica Social: uma breve reflexão sobre a 
multimodalidade

Por muito tempo, a cultura ocidental, o que necessariamente inclui nossa 
tradição pedagógica, priorizou uma produção discursiva monomodal, elevando 
a linguagem verbal (falada ou escrita) em relação à visual. Reconhecemos, no 
entanto, principalmente ao nos reportar aos fundamentos da Semiótica Social, 
que a comunicação humana exerce um apelo muito grande à multimodalidade. 
Vemos constantemente diferentes modos semióticos (cromatismo, imagens, 
gestos, vestuário, postura corporal etc.) se integrando para efetivar significados 
e constituir mensagens, sob o formato de gêneros textuais multimodais (a 
exemplo, destacamos os pôsteres de divulgação de filmes queer, adotados como 
corpus, neste artigo).

Para Kress (2010), a comunicação contemporânea lida com significados 
multimodais e, socialmente, situados. Por essa mesma razão, Hodge e Kress 
(1988, p. 07) nos asseguram que um sistema de significados deve levar em 
consideração as estruturas e os processos sociais, bem como as mensagens e o 
próprio significado. Em qualquer ato comunicativo, as mensagens são dotadas 
de direcionalidade (origem, meta e propósito), além de se submeterem aos 
contextos de situação (onde o registro se adéqua às variáveis de campo, relações, 
modo) e de cultura (contexto mais amplo onde se forjam os gêneros textuais).

Além disso, as mensagens são constituídas por dois planos, o 
mimético (texto) e o semiósico (discurso). O plano mimético leva em conta 
a representação da realidade através da linguagem, assim como os elementos 
primários (estrutura, atividades de produção / elaboração do texto). Já o 
plano semiósico se associa aos aspectos da comunicação, à negociação social 
dos significados, à ação discursiva dos sujeitos. A agenda da multimodalidade, 
por sua vez, consiste em identificar os níveis de representação e comunicação 
envolvidos na mensagem.

Kress e van Leeuwen (2001), ao estabelecerem o escopo da 
multimodalidade, apresentam 04 estratos onde é possível processar o significado: 
discurso (conhecimento sobre algum aspecto da realidade construído 
socialmente); design (aspecto conceitual, formato a partir do qual a mensagem 
se manifesta); produção (processo de elaboração e organização); distribuição 
(vias de transmissão / vulgarização da mensagem). Como o processamento do 
significado, neste trabalho, surge da relação entre os elementos verbais e visuais, 
discorreremos sobre a Gramática Sistêmico-Funcional e a Gramática do Design 
Visual, nas seções a seguir. 
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4 A Gramática Sistêmico-Funcional: sistema de transitividade

Halliday e Matthiessen (2004), ao instituírem uma teoria sistêmica 
e funcional, concebem a língua inserida em um contexto (de situação e de 
cultura) porque a mesma realiza funções externas ao sistema linguístico e essas 
funções se responsabilizam por moldar a organização interna e / ou gramatical. 
O aspecto “sistêmico” refere-se ao significado enquanto escolha, às redes de 
opções de que dispomos, dentro de uma cultura, para construir os significados. 
Já “funcional” está para o uso que fazemos da língua, considerando que suas 
estruturas podem descrever, interpretar e fazer significados.

Na perspectiva da Gramática Sistêmico-Funcional (de agora em diante, 
GSF), os significados que produzimos em nossas atividades de comunicação 
se realizam linguisticamente sob a forma de oração. De acordo com Halliday 
e Matthiessen (2004, p. 20), a oração pode, segundo uma ordem sintagmática 
da língua, ser decomposta em grupos, palavras e morfemas; além disso, pode 
envolver-se ou não numa rede de complexos oracionais. A GSF estabelece, 
então, três metafunções (ideacional, interpessoal e textual) e seus respectivos 
sistemas (transitividade, modo e modalidade, estrutura temática) para subsidiar 
o trato da oração. Os elementos verbais de nosso corpus remetem às vivências 
dos sujeitos e as suas experiências diante dos fatos do mundo. Por isso, em 
nossa análise, recorreremos apenas à metafunção ideacional e ao sistema de 
transitividade. 

O sistema de transitividade, advindo da metafunção ideacional, organiza-
se em torno de participantes, processos e circunstâncias. O processo centra-se 
no grupo verbal. O participante é a entidade que provoca o processo ou que 
é afetada por ele; os participantes são representados por grupos nominais. De 
ocorrência opcional, a circunstância confere ao processo noções de tempo, lugar, 
causa, entre outras; as circunstâncias são representadas por grupos adverbiais 
e/ou preposicionais. Os autores estipulam três tipos principais de processos: 
o material, o mental e o relacional; entre eles, surgem outros secundários: o 
existencial, o verbal e o comportamental. 

Os processos materiais representam experiências externas — como 
fazer, criar, acontecer — e constituem orações materiais. Os processos mentais 
representam experiências internas — como pensar, ver, sentir, querer — e 
constituem orações mentais. Os processos relacionais representam relações — 
como ser, estar, parecer, ter — e formam orações relacionais. 

Situados entre o material e o mental, os processos comportamentais 
representam comportamento (acordar, dormir, dançar) e formam orações 
comportamentais. Entre o relacional e o mental, há os processos verbais, que 
representam os dizeres (dizer, responder, afirmar), formando as orações verbais. 
Localizados entre o material e o relacional, os processos existenciais representam 



  159
Escritos de Educação: Perspectivas e Tendências

Voltar ao Sumário

a existência do participante (existir, haver), constituindo as orações existenciais.
Os processos são responsáveis por classificar as orações e por esse mesmo 

motivo cada processo estipula diferentes denominações para os participantes. O 
participante que realiza o processo material é chamado de Ator e o participante 
afetado pelo processo, de Meta. No processo mental, os participantes são 
designados de Experienciador e Fenômeno. No relacional, chamamos de 
Portador e Atributo. No processo comportamental, temos Comportante 
e Escopo. No verbal, Dizente e Verbiagem. No existencial, Existente. As 
circunstâncias, por sua vez, expressam múltiplas noções adverbiais. 

5 A gramática do Design Visual: o significado interativo

Kress e van Leeuwen ([1996] 2006) remontam às metafunções de 
Halliday e Matthiessen (2004) para estipular a estrutura dos significados visuais 
(representacional, interativo e composicional) e criar, em seguida, um quadro 
de categorias e subcategorias, as quais nos dão suporte para analisar as imagens. 
Os significados representacionais originam-se da metafunção ideacional, eles se 
baseiam nas escolhas efetuadas dentro de um código para representar objetos 
em sua relação com o mundo. Os significados interativos são formados a partir 
da metafunção interpessoal e se concentram na relação entre o produtor e o 
receptor de um signo, buscando formas adotadas na interação. Os significados 
composicionais, oriundos da metafunção textual, prezam os elementos internos 
e externos utilizados na formatação dos textos.

Em nossa análise multimodal do corpus, disposta na seção 7, usamos o 
significado interativo, que se concentra na relação entre imagem e observador, 
bem como as categorias contato, distância social e atitude/perspectiva. Na 
categoria contato, a imagem, portadora de participantes representados, pode 
demandar ou ofertar algo do observador, colocando-o numa posição ativa ou 
passiva frente a ela. O contato de demanda é estabelecido pelo vetor do olhar 
do participante representado em direção ao observador. No contato de oferta, 
não há vetor visual do participante representado em direção ao observador.

A categoria distância social, não diferente, também estabelece uma relação 
entre imagem e observador. Essa relação, por sua vez, é caracterizada através da 
altura e de quantas partes do corpo do participante representado aparecem na 
imagem. Quando a representação dos participantes se dá dos ombros para cima, 
há uma distância íntima/pessoal e um plano fechado. Quando representados 
dos joelhos para cima, há uma distância social e um plano médio. Quando os 
participantes têm sua totalidade corporal representada, chamamos de distância 
impessoal e de plano aberto.

A categoria atitude/perspectiva se concentra na perspectiva angular do 
olhar estabelecida entre os participantes representados e o observador. O ângulo 
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frontal sugere envolvimento entre participante representado e observador. O 
ângulo oblíquo destaca o perfil do participante representado. O ângulo vertical, 
tomando o participante de cima para baixo, denota uma relação de poder deste 
em relação ao observador.

6 Os Estudos da Tradução: noções de hibridismo discursivo e 
higienização

A linha discursiva dos Estudos da Tradução, aqui representada por 
Rodrigues Júnior (2006a, b), concentra-se nos elementos da cultura de partida 
e da cultura de chegada dos textos envolvidos na atividade tradutológica, a 
partir do filão da ACD. Essa perspectiva, da qual somos partidários, sustenta 
que aspectos socioculturais são textualizados tanto no texto de partida (texto 
original) quanto no de chegada (texto traduzido). Ferreguetti, Figueredo e 
Pagano (2011), pesquisadores dos Estudos da Tradução baseados em corpus, ao 
recorrerem ao padrão de equivalência tradutória, lançam dois pontos que nos 
são indispensáveis: (1) o tradutor gerencia a formação de significados, tendo 
em vista os contextos culturais da língua-fonte e da língua-alvo; (2) o tradutor, 
dentro de um grande conjunto de itens e significados da língua-alvo, realiza 
escolhas para traduzir a língua-fonte. Braga e Pagano (2011), num pensamento 
semelhante, destacam a importância das escolhas do sujeito na construção do 
texto traduzido.

Para Rodrigues Júnior (2006a, b), o texto de chegada pode manter 
uma autonomia em relação ao de partida, uma vez que ambos se submetem 
a diferentes contextos culturais e discursivos, o que não, necessariamente, 
elimina a conexão entre eles. Por essa razão, o autor advoga pelo hibridismo 
discursivo na tradução. Harvey (2000), ao estudar a relação entre tradução e 
as noções de comunidade e identidade gay, assevera que a atividade tradutória 
é regulada, em termos de possibilidades e limitações, pela cultura de recepção. 
Semelhantemente, Kenny (1998) argumenta que textos traduzidos costumam 
sofrer processos de higienização, podendo ganhar uma versão mais contida.

Reconhecemos que a tradução traz em si possibilidades e 
impossibilidades; que a peculiaridade dos sistemas linguísticos e culturais 
impõe muitos desafios aos tradutores. Faz parte do domínio público que a 
tradução suscita, sobretudo, diferenças entre línguas e culturas e, não obstante, 
em nosso corpus, nos deparamos com essas dessemelhanças. Compreendemos 
que as atividades de tradução se colocam quase sempre a serviço do mercado e 
buscam atender, sobremodo, às exigências da cultura de recepção. Portanto, os 
aspectos de autonomia, hibridismo discursivo e higienização tornam-se fulcrais 
para a nosso entendimento acerca da identidade de gênero, nos cartazes de 
filmes submetidos à análise.
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7 Múltiplos gêneros em trânsito: representação social, Teoria Queer e 
cinema

Hall (1997), inserido num enfoque construcionista, trata a representação 
dos sujeitos sociais como um sistema aberto e complexo, conectado às práticas 
discursivas e submetido a relações de poder, esclarecendo que, ao longo da 
história, alguns grupos sempre exerceram poder discursivo sobre outros. 
Diante disso, avalizamos que a representação social é um produto discursivo 
cujo sentido é atravessado por regimes de verdade e por relações hegemônicas. 
As muitas formas de representação presentes no espaço social são gestadas, na 
maioria das vezes, nas formações discursivas legitimadas e divulgadas sob a 
forma de saberes institucionalizados.

Os papéis sexuais são forjados desde muito cedo pela própria família; como 
o nosso patriarcado estipula o sistema binário masculino e feminino, o sujeito 
queer fica desalojado desse eixo. Vista como desajuste sexual, à homossexualidade 
eram atribuídos fatores biológicos e psicológicos, chegando a ser, na maioria 
das vezes, patologizada; inclusive, a partir do século XVIII, conforme Foucault 
([1976] 1988), a Medicina, a Psiquiatria e a Justiça ganharam força e poder 
discursivo sobre os homossexuais. Regulados por forças econômicas e políticas, 
os discursos do sexo empoderavam instituições (Medicina, Pedagogia, Justiça), 
produziam saberes (o sexo como fim reprodutivo; o sexo é atividade de adultos 
casados; heterossexualidade como norma; homossexualidade como desvio) e 
consolidavam poderes (tratamento clínico para os casos de homossexualidade e 
histeria, código proibitivo para o sexo).

A lógica pós-estruturalista (HALL, 1997) e a Teoria Queer nos 
permitem pensar em uma nova concepção de sujeito e, consequentemente, 
em representações menos engessadas e mais plurais. A representação social, 
como experiência cultural, encontra-se em permanente (re)construção; os 
segmentos LGBTQI+, no entanto, estiveram/estão submetidos aos padrões 
normativos heterossexuais, sofrendo, na maioria das vezes, marginalização. O 
desconstrucionismo queer (BUTLER, 1998), numa postura contra-hegemônica, 
trabalha com a ressignificação do sujeito e com um posicionamento político e 
de resistência frente à heteronormatividade. Butler (2002, 2003) e Preciado 
(2002) reforçam a distinção entre sexo e gênero, explicando que gênero é uma 
performance, uma construção social. Logo, a morfologia sexual não é basilar 
para a identidade de gênero, tampouco para a representação social.

A identidade de gênero resulta de uma construção discursiva, visto que os 
significados culturais são assumidos pelo corpo; por isso, o desconstrucionismo 
queer (BUTLER, 1998) e o manifesto contrassexual (PRECIADO, 2002) nos 
orientam a contestar uma configuração naturalizada e assimétrica da sexualidade. 
As posições sexuais impressas ao corpo são uma atividade linguístico-discursiva; 
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assim o discurso que efetua a heterossexualidade e consolida sua hegemonia 
exclui a homossexualidade através de um sistema de proibições. 

Quando nos dedicamos à representação dos grupos sociais, devemos 
subverter a ilusão de que a heterossexualidade é um gênero fundante e quebrar 
o paradigma de que o sexo biológico define o gênero. A representação social, 
conectada à identidade de gênero, deve ater-se às inscrições culturais, às 
experiências sociais e às expectativas políticas. Se a identidade de gênero se 
encontra em permanente construção, a representação social, por conseguinte, 
está sujeita a cisões. 

O cinema, como artefato cultural, é um espaço fecundo para percebermos 
as muitas formas de representação dos sujeitos sociais que se põem em cena. 
Rivera (2008) advoga que a grande contribuição da Psicanálise para o cinema 
foi mostrar o trânsito do sujeito, as posições do eu; o cinema nos permite, 
de acordo com a autora e em termos lacanianos, refletir os efeitos do sujeito: 
“O cinema tem, sem dúvida, como uma de suas vocações, a reflexão sobre si 
mesmo, sobre a imagem, sobre o sujeito. Sobre a vida” (RIVERA, 2008, p. 65). 
Fernandes e Siqueira (2010), em consonância com esse pensamento, alegam 
que a indústria cinematográfica constrói e posiciona os sujeitos, legitima 
algumas identidades sociais em detrimento de outras, autoriza e controla o 
espaço do lazer.

Sorlin (1985), enquanto historiador do cinema e situado num viés 
sociológico, concebe o filme como um produto cultural integrado à zona 
econômica. O capitalismo industrial, segundo o autor, deflagrou a expansão do 
cinema, mas, como contrapartida, submeteu, de forma negativa, a arte ao poder 
econômico. As leis do mercado, a cada dia, tornaram-se mais representativas na 
produção e na distribuição de objetos audiovisuais, interferindo principalmente 
na rede de correspondência, interação e projeção existente entre o filme e o 
espectador.

A experiência estética dos filmes sempre esteve atrelada ao eixo de 
produção e consumo. O código cultural do cinema canalizava, portanto, a ordem 
social capitalista de atender aos anseios do espectador como forma de garantir a 
audiência do filme. O cinema, agenciado por leis mercantilistas, era governado 
por interesses dominantes e sofria interdições de poder. A Teoria Queer nos dá 
fortes subsídios para crer que a heteronormatividade, não diferente de outros 
setores sociais, hipotecava os filmes — e o continuou fazendo décadas a fio e 
ainda hoje percebemos esses efeitos na representação social dos sujeitos queer.

Segundo Louro (2008), a partir dos anos 1990, os filmes de cunho 
homossexual despontaram com mais vigor nas telas do cinema, entretanto a 
homossexualidade ainda carregava resíduos de posição social desviante. Para 
Paiva (2007), os filmes queer costumam trazer, muitas vezes, personagens 
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marcados por rótulos e estigmas. Lopes (2005), por sua vez, aponta que a relação 
entre estereótipo, estigma e cultura marcou uma luta política e teórica contra 
uma imagem negativa e a favor de uma imagem mais positiva do homossexual 
no cinema.

8 A construção discursiva dos sujeitos queer: dos procedimentos 
metodológicos à análise do corpus

Para organizar o corpus e submetê-lo à análise, distribuímos os pôsteres 
em pares na seguinte ordem: texto de partida e texto de chegada. Cada elemento 
do par é chamado de figura e recebe uma numeração (01 e 02), a fim de facilitar 
nossa referenciação durante os procedimentos de análise. Esclarecemos de 
antemão que, ao longo da análise, recorremos, quando necessário, aos dados 
da sinopse dos filmes para oferecer uma maior contextualização. Organizamos 
nossa metodologia a partir do modelo tridimensional de análise do discurso 
de Fairclough (2001). Partiremos da prática social, atravessando a prática 
discursiva, rumo ao estrato do texto. Ao realizar esse percurso na figura de 
chegada (FIG. 02), buscaremos, no fim do processo, estabelecer a construção 
social da identidade de gênero dos sujeitos queer, sempre munidos da perspectiva 
construcionista de Hall (1997).

 Nossa metodologia possui natureza estritamente discursiva e, por isso, 
o trajeto de análise que estabelecemos tende a nos evidenciar a relação entre 
o poder, as ordens do discurso e a mudança social. Ao principiarmos pelo 
estrato da prática social, é essencial que ativemos o dispositivo histórico da 
sexualidade (FOUCAULT, 1988); a configuração dos sujeitos queer no discurso 
cinematográfico (LOPES, 2005; PAIVA, 2007; LOURO, 2008); as marcas 
heteronormativas de subordinação das sexualidades desviantes (BUTLER, 1998, 
2002, 2003; PRECIADO, 2002). Todas essas ponderações nos mostram como 
é movediço o terreno da prática social e como são fluidas as relações de poder.

A complexidade da prática social nos alerta que a hegemonia pode ser 
inconstante em relação aos grupos sociais, deixando a ordem vigente vulnerável 
a rupturas; o pensamento de Gramsci (2001) mais uma vez nos alerta sobre 
o equilíbrio instável das relações de poder. Sendo a cultura uma experiência 
humana em constante (trans)formação, a atuação dos sujeitos sociais contribui 
para que o poder esteja em permanente deslocamento.

Ao migrarmos para a esfera da prática discursiva, daremos relevo aos 
processos de produção e interpretação dos cartazes. Buscaremos, através do 
processo de produção textual, marcas materiais da prática social deixadas na 
superfície textual do corpus; através do processo de interpretação, perseguiremos 
vestígios da mesma, impressos ao texto. Percorridas as modalidades da prática 
social e da prática discursiva, nosso próximo passo é atuar na esfera do texto. 
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Nossa primeira ação consiste em descrever e relacionar os elementos verbais e 
visuais das figuras.

 A descrição dos elementos imagéticos ficará sob o encargo da Gramática 
do Design Visual (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006). Utilizaremos o significado 
interativo e as categorias contato, distância social e atitude / perspectiva. Para 
descrevermos os elementos linguísticos, adotaremos a metafunção ideacional, o 
sistema de transitividade e a visão de grupos (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004).

Priorizaremos, na descrição dos elementos verbais, apenas o cartaz 
de chegada (FIG. 02). Salientamos que a descrição dos aspectos verbais, sob 
os aportes da GSF, será encorpada com colocações advindas dos Estudos da 
Tradução, tais como gerência dos significados pelos sujeitos tradutores (BRAGA; 
PAGANO, 2011; FERREGUETTI, FIGUEREDO e PAGANO, 2011); 
hibridismo discursivo (RODRIGUES JÚNIOR, 2006a, b); domesticação 
(HARVEY, 2000); higienização (KENNY, 1998).

Os procedimentos metodológicos apresentam, separadamente, os passos 
a seguir em cada esfera do quadro tridimensional. Ressalvamos, contudo, que 
o desenvolvimento da análise tende a dissolver as fronteiras entre texto, prática 
discursiva e prática social, priorizando a conexão das práticas de linguagem. 
Nossas pontuações sobre a representação dos sujeitos queer e a identidade de 
gênero se encontram não apenas nesta seção, mas se estendem também nas 
considerações finais.

8.1 Análise dos cartazes Get Real e Saindo do Armário

Figura 1: Get Real                                      Figura 2: Saindo do armário

Disponível em: wp.clicrbs.com.br              Disponível em: coversblog.wordpress.com
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Get real, seguido da legenda Boy meers boy. Boy likes boy. Boy, oh, boy, é 
uma alusão ao conflito de assumir ou não a homossexualidade que irrompe com 
todas as suas forças na adolescência. O personagem Steve (Ben Silverstone) lida 
razoavelmente bem com essa questão, o mesmo já não ocorre com John (Brad 
Gordon), seu par, que, preocupado com sua imagem social, prefere manter o 
relacionamento às escondidas. O título e a legenda de chegada possuem uma 
equivalência muito grande com os de partida. Ao relacionar o título “Saindo 
do armário” com a legenda “Garotos gostam de garotos... garotos encontram 
garotos”, percebemos, novamente, o conflito diante de viver publicamente um 
romance homossexual.

“Sair do armário”, em nosso meio cultural, é uma expressão popular 
que caracteriza o ato voluntário de declarar publicamente a homossexualidade, 
assumindo os riscos de ser acolhido ou rejeitado pela família e pela sociedade. 
O “armário”, lugar onde se guardam objetos, pode ser visto como uma metáfora 
para repressão, um lugar onde se abafam os desejos. A saída, no entanto, 
significa romper a opressão e tornar-se emancipado. Não julgamos conveniente 
fragmentar a expressão “Saindo do armário”, uma vez que o significado de 
assumir-se gay encontra-se na frase como um todo. Contudo, a fragmentação 
da legenda reforça a nossa compreensão do título.

Garotos gostam de garotos...
Grupo nominal Grupo verbal Grupo nominal
Participante / 

Experienciador
Processo mental Participante / Fenômeno

Garotos encontram garotos.
Grupo nominal Grupo verbal Grupo nominal

Participante / Ator Processo material Participante / Meta

O processo mental “gostam” indica afeição e desejo do experienciador 
“garotos” em relação ao fenômeno “de garotos”. Na segunda oração, o processo 
material “encontram” mostra a concretização de um desejo (expresso na 
primeira oração) do ator “garotos” pela meta “garotos”. A transposição do 
processo mental “gostar” para o material “encontrar” reforça o significado do 
título “Saindo do armário”.

Os pôsteres de partida e de chegada se configuram em torno da mesma 
imagem, cuja análise parte das categorias do significado interativo. O vetor do 
olhar dos participantes representados em direção ao observador estabelece um 
contato de demanda, o ângulo frontal desses mesmos participantes resvala para 
uma atitude de envolvimento com o observador. Além desses aspectos, é válido 
observarmos a disposição dos participantes no cartaz.
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No filme, o galã John atrai a atenção de todos, tanto dos meninos como 
das meninas da escola onde estuda, por isso, sua imagem é centralizada no cartaz 
e circulada pela de três outros participantes, sendo dois do sexo feminino e um 
do sexo masculino. O projeto gráfico do pôster posiciona uma seta partindo 
dos participantes esféricos em direção ao participante central, vetorizando o 
interesse de cada um deles por John. Entendemos que o processo de “sair do 
armário”, expresso no título e reforçado na legenda, associa-se imediatamente 
à relação entre John e Steve vetorizada pela seta que os conecta, na imagem.

As duas versões do cartaz promovem uma aproximação cultural, 
mostrando que é possível haver muitos aspectos da homossexualidade 
intercambiados entre as culturas envolvidas. Em nosso contexto de cultura, o 
uso rotineiro da expressão “sair do armário” revela a naturalização de discursos 
homossexuais e de expressões linguísticas a eles vinculadas. A popularização 
dessa expressão pode ser um indicador de aceitação social de uma conjuntura 
historicamente renegada; nesse sentido, o texto de chegada pode conter 
indícios de uma lenta, mas inevitável, transformação social. Em outras palavras, 
o cartaz representa sujeitos que assumem ou estão em processo de assumir a 
homossexualidade publicamente, sem a represália da heteronormatividade.

9 Considerações finais

Neste trabalho, investigamos um problema social (construção da 
identidade de gênero) em práticas semióticas específicas (cartazes de divulgação 
de filmes queer), através de uma ação interdisciplinar. Para cumprir esse fim, 
relacionamos teorias do discurso (ACD), teorias legatárias da Semiótica Social 
(GSF, GDV, ACD), Estudos da Tradução, Teoria Queer e algumas bases teóricas 
do cinema. Ao nos debruçar sobre a identidade de gênero e sobre o significado 
produzido nos pôsteres dos filmes, encontramos alguns resultados, que nos 
remeteram a aspectos da cultura receptora dos cartazes. Os aspectos a que nos 
referimos têm a ver com a configuração do sujeito queer no interior da cultura 
brasileira e em como os discursos construídos em torno dessa figura deflagraram 
indicadores sociais que vão desde a estereotipia até a liberdade sexual. Nossa 
pesquisa, por sua vez, não assume projeções totalitárias sobre os cartazes de 
divulgação de filmes e busca evitar generalizações. As afirmações que fizemos 
e os resultados a que chegamos são restritos ao nosso corpus e podem inclusive 
agregar trabalhos que já são ou serão desenvolvidos na área.

Percebemos que o título traduzido, associado às imagens, revelou 
maneiras de ser e agir na cultura do outro, isso porque os discursos deslocados 
da cultura original se redesenharam aos moldes da cultura receptora, conforme 
a atuação do poder normativo. Ao confrontarmos os textos de partida e de 
chegada, notamos que a tradução promoveu relações de aproximação cultural 
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nos cartazes analisados. 
As figuras 01 e 02, inseridas numa proposta mais transversal do 

segmento LGBTQI+, talvez fruto do ativismo político e dos embates sociais, 
resvalam para um crescente acolhimento no interior de uma sociedade ainda 
heteronormativa. Essas figuras ressignificaram o sujeito e a representação 
social e, conforme nos avaliza a Teoria Queer, as mudanças no panorama da 
sexualidade e do gênero, no contexto pós-moderno, tornam-se irrefreáveis.
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30 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E 
ADOLESCENTE NO BRASIL:  O DIREITO À 

EDUCAÇÃO NA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
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Marco Antônio Franco do Amaral2

1 Considerações iniciais 

No dia 13 de julho de 2020, o Brasil celebrou os 30 anos do Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA), em meio a pandemia mundial 

do Coronavírus (COVID-19), com salas de aula vazias e professores obrigados 
a se reinventarem, frente a um cenário desolador e impactante, onde se tornou 
evidente a forte desigualdade social brasileira. Em 1 de abril, a Presidência da 
República publicou a Medida Provisória (MP) 934/2020 que desobrigou as 
escolas de educação básica e as instituições de ensino superior a cumprirem o 
mínimo de 200 dias letivos exigidos por lei, desde que mantidas as 800 horas 
mínimas de aula, conforme já previa a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
em situações de emergência. A medida é excepcional e vale para este ano com 
intuito de evitar aglomerações de pessoas e diminuir o risco de propagação da 
doença. 

Cerca de 47,9 milhões de crianças e adolescentes brasileiros estão sem 
aulas presenciais desde março, segundo dados do Ministério da Educação; o 
que enseja capacidade de adaptação dos professores, pais e responsáveis 
nesse novo formato: o ensino remoto; atividades não presenciais para fins 
de cumprimento da carga horária mínima anual. Essa metodologia tende a 
exacerbar as desigualdades já existentes, que são parcialmente niveladas nos 
ambientes escolares, simplesmente porque nem todos possuem os equipamentos 
necessários. 

A pesquisa TIC Educação 2019, divulgada em 9 de junho de 2020, 
mostra que 39% dos estudantes de escolas públicas urbanas não tem computador 
ou tablet em casa e é nessas áreas de vulnerabilidade, que o desafio se torna 
maior. Nas escolas particulares, o índice é de 9%. 

1 Estudante de direito pela Universidade Federal de Uberlândia. E-mail: simone.cassia@gmail.
com

2 Doutorando em Ciências da Educação pela Universidade de Coimbra. Professor do Instituto 
Federal Goiano. E-mail:marco.amaral@ifgoiano.edu.br
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Os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente trouxeram grandes 
avanços e conquistas de direitos. Segundo dados do relatório do Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em 1990, a escola era obrigatória 
apenas dos 7 aos 14 anos e 20% das crianças dessa faixa etária estava fora das 
salas de aula. Em 2009, esse período de obrigatoriedade foi ampliado para 4 
a 17 anos. Em 2017, apenas 4,7% de crianças e adolescentes estavam fora da 
escola. 

Neste cruel cenário pandêmico, o maior esforço necessário é de se evitar 
a evasão escolar, o abandono das atividades e a sobrecarga emocional dos pais 
e responsáveis, garantindo a educação, que é um direito fundamental, social e 
coletivo. Nesta direção, o objetivo deste artigo é apresentar uma reflexão sobre 
os direitos da criança, do adolescente e do jovem, durante a pandemia 
do Coronavírus (COVID 19), abordando os Art.53 e Art. 54 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), marco legal na garantia desses direitos. 

2 A Educação como Direito Fundamental

Quando Ulysses Guimarães convida a população a participar da 
Assembleia Constituinte e sugerir emendas populares, surgiu o início de um 
dos capítulos mais bonitos da história do Brasil: grupos começam a se articular 
e refletir sobre o que gostariam que estivesse contemplado na Constituição. Há 
um clima novo de democracia no ar e as pessoas se apropriam de uma nova 
sensação de liberdade, participação e poder dos grupos populares. 

Não é demasiado rememorar que a Carta de 1988 é considerada a Constituição 
Cidadã, por trazer em seu bojo direitos e garantias em favor dos brasileiros, 
tanto na ordem individual quanto na coletiva. É tida como o marco da 
reabertura democrática no país após 20 anos de um regime não democrático. 
Lutamos pelas “Diretas” e exigimos que fossem Já! - ao ponto de se devolver 
a democracia ao povo brasileiro. Muita alegria, novamente a res seria pública! 
É chamada uma nova Assembleia Nacional Constituinte em 1986: O Poder 
Constituinte Originário novamente em ação! Todo o Poder emana do Povo! 
E assim nasceu um novo Estado, uma nova ordem jurídica, rompendo com o 
Estado totalitário. Novamente democráticos! Outra vez a decisão nas mãos dos 
cidadãos.  (FREITAS et al., 2019, p.388). 

Até então, a legislação brasileira, em geral, se concentrava apenas 
em crianças e adolescentes no âmbito de vulnerabilidades sociais, com forte 
viés punitivista. Aproveitando o momento, organizações voltadas à infância 
começaram um conclame de toda a sociedade em prol da “Emenda da Criança, 
Prioridade Nacional”. A proposta, sobre os direitos da infância na Constituinte, 
foi elaborada por especialistas e interessados de todo o país, e recebeu mais de 1 
milhão e 200 mil assinaturas de crianças e adolescentes. 

Ressalto que a questão da criança e do adolescente foi objeto de um movimento 
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social que conseguiu penetrar na tessitura constituinte e fazer-se presente como 
participante da sociedade civil. Lembro que a emenda popular (EP) Criança e 
Constituinte – que reivindicava direitos básicos para a criança e o adolescente 
– foi a recordista absoluta em número de assinaturas. Assim, enquanto fontes 
que tratam de temas polêmicos da Assembleia Nacional Constituinte não 
incluem a questão da criança e do adolescente, a participação da população 
em geral, através de entidades representativas, atribui-lhe destaque no processo 
constituinte. (PINHEIRO, A DE A. A. 2001, p. 5). 

Em 5 de outubro de 1988, em sessão solene, foi promulgada a 
Constituição da República Federativa do Brasil e consequentemente inaugurada 
uma nova era para crianças e adolescentes no país, agora tidos como sujeitos de 
direito, em especial condição de desenvolvimento, dignos de receber proteção 
integral e de ter garantias. 

  A doutrina da proteção integral assegura não só os direitos 
fundamentais conferidos a todas as pessoas, mas também aqueles que atentam 
às especificidades da infância e da adolescência. A norma constitucional da 
prioridade absoluta dos direitos, assegura que, em qualquer situação, encontre-
se a alternativa que garanta que os interesses da criança e do adolescente estejam 
sempre em primeiro lugar. 

Dentro do rol dos direitos humanos fundamentais encontra-se o 
direito à educação, amparado por normas nacionais e internacionais. O Art.6 
da Constituição Federal de 1988, reconhece a educação como um direito 
fundamental de natureza social. 

Art. 6- São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015)( 
BRASIL, 2015).

Trata-se de um direito fundamental, porque inclui o processo de 
desenvolvimento integral e individual próprio à condição humana. Além dessa 
perspectiva individual, este direito deve ser visto, sobretudo, de forma coletiva, 
já que a educação representa uma forma de inserção no mundo da cultura e 
um bem individual para aquele que à ela se submete e um bem coletivo para a 
sociedade que busca continuidade e preservação de um modo de vida. 

A escola é parte do processo de educação e tem como objetivo a 
elaboração, construção, apreensão e formulação de conhecimentos que 
convergem para a formação da pessoa humana, não se limitando a apreensão 
do conteúdo cognitivo, mas também envolvendo valores, comportamentos e 
atitudes na busca da socialização para uma vida harmônica e solidária. Ela é o 
caminho para um desenvolvimento humano integral e harmonioso. Corrobora 
no combate à exclusão social, marginalização, intolerância, pobreza; já que é 
um espaço onde todos pensam, refletem, interagem, transmitem e adquirem 
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experiências e conhecimentos. É onde o exercício da cidadania aflora. 
É por meio do processo educacional que cada pessoa começa a forjar sua 
identidade com a absorção das lições tiradas da convivência diária no ambiente 
escolar, do conhecimento material e dos valores morais e éticos perpassados. 
É o direito fundamental que na sua essência permite a instrumentalização de 
todos os demais e que cada um se dê conta do seu papel social, do seu local de 
fala, do seu poder de questionar e de exigir, de ser tratado e respeitado como 
cidadão.(AMIN et al, 2019, p. 2234). 

A Constituição Federal (CF/88) em seu Art. 205, reconhece a educação 
como um direito de todos, consagrando sua universalidade. Direitos que 
devem ser prestados independentes de origem, sexo, raça, cor, idade ou 
quaisquer outras formas de discriminação. Como direito social que objetiva 
corrigir desigualdades próprias das sociedades de classe, a implementação 
dessa categoria de direitos expressamente universais, visa aproximar grupos ou 
categorias marginalizadas, em posição de carência e vulnerabilidades. 

O Art.227, da Constituição Federal (CF/88) determina que é dever da 
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e 
à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 
estabelecendo assim, que a responsabilidade de garantir os direitos de crianças 
e adolescentes é compartilhada entre Estado, famílias e sociedade. Isso significa 
dizer que todos somos responsáveis por todas as crianças e adolescentes. 

Especificamente em relação às crianças e aos adolescentes, tanto a 
Constituição Federal, como o Estatuto da Criança e do Adolescente preveem que 
a família, a sociedade e o Estado devem assegurar os direitos fundamentais 
desses sujeitos, e aí se inclui a educação, com absoluta prioridade. 

 3 O Estatuto da Criança e do Adolescente

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069, de 13 
de julho de 1990 é um conjunto de normas, dispostas em 267 artigos, que 
buscam regulamentar detalhadamente o princípio estabelecido no Art. 227 da 
Constituição Federal.  A lei define quais são esses direitos, quem deve aplicá-los 
ou garanti-los, bem como os caminhos a serem seguidos. 

Nesse sentido o Estatuto pode ser considerado uma das maiores 
conquistas da sociedade brasileira, tendo inspirado dezesseis países latino-
americanos. Ele chamou a sociedade como um todo à responsabilidade e definiu 
como prioridade absoluta, os direitos das crianças e dos adolescentes. Três 
princípios fundamentam a Doutrina da Proteção Integral, fonte inspiradora 
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do Estatuto: 1.) crianças e adolescentes são sujeitos em condições peculiares 
de indivíduos em desenvolvimento; 2.) crianças e adolescentes são sujeitos de 
direito; 3.) crianças e adolescentes são destinatários de absoluta prioridade. 

A concepção constitucional da criança e do adolescente como sujeitos de 
Direito representa a ruptura jurídica com a ideia de crianças e adolescentes 
como objeto de intervenção e tutela do mundo adulto, substituída pela 
proposta de sua proteção integral, extinguindo a distinção entre “menores em 
situação irregular” e os “regulares”. Pela primeira vez um texto constitucional 
brasileiro conterá dispositivos específicos reconhecendo direitos de crianças 
e adolescentes: o Título VII da Constituição Federal dispõe sobre a Ordem 
Social, e seu Capítulo VII contém os dispositivos sobre a família, a criança, o 
adolescente e o idoso, e os arts. 227 a 229 tratam dos direitos fundamentais 
de crianças e adolescentes e os correspondentes deveres da família, sociedade 
e Estado. Dessa forma, os direitos contidos no ECA são fundamentais e todos 
têm correspondência ou fundamento constitucional. (ZAPATER, 2019, p. 
935). 

O Estatuto está subordinado à Constituição Federal e ao mesmo tempo, 
por ser uma lei complementar à Constituição, está acima de qualquer outro 
tipo de lei na hierarquia jurídica brasileira. 

Dentre os direitos consagrados pelo Estatuto, no que tange a educação, 
os pais são obrigados a matricular os filhos no sistema de ensino e zelar pela 
frequência escolar; as crianças e adolescentes tem direito à educação pública 
gratuita; as escolas devem reportar casos de evasão escolar bem como casos onde 
se identifiquem maus tratos envolvendo os alunos; além de dever respeitar os 
valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e 
do adolescente. 

O caput do Art. 53 da Lei 8.069/1990 ao tratar da educação, 
hierarquiza os objetivos das ações educativas. Em primeiro lugar está o pleno 
desenvolvimento do educando como pessoa, em segundo, o preparo para a 
prática da cidadania e em terceiro lugar a qualificação e capacitação para o 
trabalho. 

Os cinco incisos em que se desdobra o Art. 53 da Lei 8.069/1990, garantem 
direitos de acesso e permanência na escola, o de ser respeitado por seus educadores, 
do poder de contestação dos créditos educativos, de organização e participação 
em entidades estudantis e o acesso à escola pública gratuita próxima da sua 
residência. 

No dia 18 de junho de 2019, entrou em vigor a Lei 13.845/2019, que 
alterou o inciso V do Art. 53 da Lei 8.069/1990, que garante a irmãos que 
frequentam a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica, vagas na 
mesma escola pública próxima a sua residência. 

O Art. 54 da Lei 8.069/1990, prevê o que é dever do estado no 
que tange à educação. 
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O inciso I garante o ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive 
e sobretudo para aqueles que a ele não tiveram acesso na idade própria, o 
que é inovador e importante pois faz desaparecer uma vedação discriminatória 
aos considerados fora da faixa. 

A progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio, 
disposta no inciso II, é sem dúvida, de grande alcance social, pois possibilita ao 
adolescente o ingresso e a permanência em um novo nível de ensino que 
o credenciará ao exercício de novas oportunidades nos campos do saber e da 
profissionalização. 

A leitura do inciso III, deixa claro, que qualquer discriminação que 
erradamente se queira fazer com relação aos deficientes deve ser evitada, 
assegurando a estes um atendimento educacional especializado que deve 
ser preferencialmente e acertadamente, feito através da rede regular de 
ensino. Interessante observar que, com o advento da Lei 12.796/2013, a 
educação especial passou a englobar não apenas alunos com deficiência, mas 
também aqueles que possuem transtornos globais de desenvolvimento, altas 
habilidades e superdotação. 

Às crianças de zero a cinco anos de idade tem asseguradas pelo Estado o 
seu atendimento em creches e pré-escolas, o que figura como imprescindível 
nos campos de assistência e da educação e está disposto no inciso IV. Embora 
não haja a obrigatoriedade dos pais matricularem seus filhos em creche, como 
ocorre com a pré-escola e o ensino fundamental, é dever do poder público 
oferecer vagas para os que assim desejarem. 

Os demais incisos, V, VI e VII, tratam respectivamente do acesso aos mais 
elevados níveis de ensino, pesquisa e criação artística segundo a capacidade de 
cada um; oferta de ensino noturno regular adequado às condições do adolescente 
trabalhador e a previsão da existência de programas suplementares para suprir 
deficiências em relação ao material didático escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde. 

No direito à educação, o maior avanço das três décadas foi a universalização do 
ensino fundamental, alcançando, em 2019, quase 100%. No entanto, o acesso 
não significou a permanência com qualidade, tendo em vista as defasagens 
na leitura e escrita, quando concluída a modalidade. Em relação à educação 
infantil, conforme o Relatório de Avaliação das Metas do Plano Nacional de 
Educação (2019), até 2016, o Brasil deveria ter alcançado 100% de matrículas 
às crianças de 4 e 5 anos. Desde 2014, primeiro ano de vigência do PNE, a taxa 
de escolarização cresceu apenas 4 dos 11% necessários para chegar à totalidade 
esperada. Para que metade das crianças brasileiras de até 3 anos esteja na 
escola em 2024, seria necessário investir o suficiente para garantir o acesso de 
mais 20% da população nessa faixa etária às vagas nas creches. Em 2017, o 
aumento havia sido de apenas 4%. O Relatório da Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação avalia que houve avanços no Brasil nos últimos anos para 
que a educação infantil pudesse ser ofertada com qualidade, sob a ótica da 
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educação, em espaços institucionais públicos não domésticos que constituem 
estabelecimentos educacionais organizados para atender crianças de até seis 
anos de idade no período diurno, preferencialmente em jornada integral. Os 
atuais governos têm adotado políticas inadequadas à primeira infância e que 
não garantem as especificidades da educação das crianças pequenas, como 
exemplo o Programa “Criança Feliz”, que é um retrocesso e dotado de uma 
perspectiva da educação assistencialista. (FAVERO et al, 2020, p. 249). 

 4 Considerações finais  

 Após este breve olhar sobre a educação como direito fundamental 
de caráter social, que ocupa posição de destaque em nosso ordenamento 
jurídico e em especial no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é possível 
afirmar que o Estado deve fornecer a todos, progressivamente, os serviços 
educacionais mínimos. Isso significa reconhecer que o direito à educação só se 
torna efetivo mediante planejamento e implementação de políticas públicas, 
voltadas especificamente para a educação. 

Quando as escolas reabrirem, em um fatal cenário de recessão econômica, 
certamente, aumentarão as desigualdades, podendo reverter o progresso obtido 
do acesso educacional e na melhoria da aprendizagem. Não há medidas que 
determinem como as escolas deverão suprir as aulas perdidas pós isolamento. 
Essas são e serão decisões complexas efetivadas no âmbito das redes e sistemas 
de ensino a partir da realidade local e do mapeamento das reais condições de 
atendimento aos estudantes e às famílias. 

Saudamos os 30 anos de existência do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, considerado como uma das maiores conquistas da sociedade 
brasileira, fruto de intensas articulações e resultado de muita luta da sociedade 
civil, em um contexto de redemocratização e de conquista de novos direitos; 
para que não se perca seu principal objetivo: avançar na promoção, na garantia 
e na defesa dos direitos de crianças, adolescentes e jovens do Brasil, em uma 
condição de prioridade absoluta;  neste momento tão peculiar da nossa história. 
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PROCESSOS FORMATIVOS DECOLONIAIS PARA 
O DIREITO DE ACESSO UNIVERSAL A ÁGUA: 

ENSAIO INVESTIGATIVO BRASIL/CABO VERDE 

Marta Soares da Silva1

Stefano Rocha da Cruz2

1 Introdução 

Brasil e Cabo Verde são dois países distintos em termos de 
disponibilidade de recursos hídricos e percepções quanto a utilização 

de recursos hídricos existentes. Entretanto, ambos partilham de uma herança 
histórica e social em comum, marcado pelas rotas a partir do séc. XV pelo 
oceano Atlântico. O decreto legislativo nº102, de 1977, solidifica as bases 
de relacionamento entre os dois países em áreas como educação, saúde, 
planejamento e administração pública, preservação do patrimônio público, 
habitação e meio ambiente, entre outras. 

De 2010 a 2013 teve-se a execução do projeto de cooperação 
“Fortalecimento Institucional da Gestão das Águas em Cabo Verde, entre o 
Governo do Estado da Bahia e o Ministério do Ambiente do país africano. 
Segundo dados da Embaixada do Brasil em Cabo Verde (2019), dentre os 
objetivos destacou-se a educação ambiental para a criação de instrumentos 
legais e metodológicos em relação a uma exploração, gestão participativa 
e utilização dos recursos hídricos. Diante desta contextualização, o presente 
ensaio propõe investigar processos formativos, por uma lente decolonial, para 
o direito de acesso universal à água em contextos de unidade e diversidade. 
Orientando-se, com base numa pesquisa ação (planejamento, implementação, 
descrição e avaliação), para a construção dos dados epistemológicos, objetiva-se 
responder a seguinte questão: é possível uma educação decolonial para despertar 
formação crítica para o direito de acesso à água? O termo decolonialidade e 
modernidade, segundo Mignolo (2003) não podem ser dissociadas uma da 
outra. A modernidade opera num viés exploração neoliberal que reproduz 
discursos e silencia percepções locais para o direito de acesso à água em países 
colonizados.

O direito de acesso à água potável foi reconhecido como parte dos 

1 Mestre em Educação pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM/Uberaba - MG, 
SEE/MG, marta_soaresdasilva@hotmail.com

2 Mestre em Planejamento e Análise de Políticas Públicas pela Universidade Paulista Júlio de 
Mesquita Filho – UNESP/Franca-SP, stefrcruzprof@gmail.com.
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Direitos Humanos pela Assembleia Geral da ONU em 2010. Fator indispensável 
à vida humana, a água é um recurso cada vez mais escasso e disputado, que tem 
sido ameaçado em todo o planeta não apenas pela poluição urbana, agrícola e 
industrial, mas também pelo crescimento acelerado da demanda, assim pela 
ineficiência o desperdício que se observam no seu uso em diversas atividades 
humanas. 

Desta forma, em Cabo Verde terá início a investigação, a qual será a 
partir da observação e construção de dados na Escola de Ensino Secundário José 
Augusto Pinto, na ilha de São Vicente e no Brasil, na cidade de Brumadinho, 
em Minas Gerais, na Escola Municipal Ilza Maria Rezende Sousa. Ambas as 
regiões indicadas passam por situações extremas e o intuito é saber de como 
podemos ser protagonistas e garantir um direito nosso de acesso à agua, bem 
como os benefícios que a mesma proporciona no seu entorno. Para tanto, parte 
de uma perspectiva que rompe com o mercadológico e se pauta no sustentável, 
por meio de uma pedagogia da libertação decolonial, e formação de seres 
políticos que pensam a realidades no qual estão inseridos. 

 2 Desenvolvimento 

A crise mundial da água vem sendo abordada como uma das possíveis 
causas de disputas do século. As diferentes edições do World Water Development 
Report (WWAP 2003, 2006, 2009 e 2012), produzidos pela ONU, têm 
diagnosticado a chamada crise mundial da água como sendo um problema 
de “governança”, um conceito de uso crescente nos estudos e pesquisas sobre 
recursos hídricos, embora as abordagens sobre o mesmo se diferenciem bastante 
entre si (CASTRO, 2007; JACOBI & SINISGALLI, 2009; RICHARD & 
RIEU, 2009; MUÑOZ, 2009). 

A constante degradação do meio ambiente é um fator preocupante, em 
que regiões antes verificadas com um potencial de recursos hídricos apresentam 
sinais de escassez, explicado pelo desperdício e exploração excessiva, assoreamento 
dos rios e poluição de fontes (VICTORINO, 2007). Isso resulta de visões da 
água como bem econômico e que legitima a exploração e apropriação pelo 
interesse de grandes corporações, em contraponto, com uma perspectiva de 
sustentabilidade ambiental, o que traz elementos inquietantes no que implica 
no próprio acesso à água potável como direito. 

Num contexto ético, segundo Selborne (2001) debates sobre a 
administração de recursos hídricos debatem a própria reflexão sobre a ética 
social universal ecológica, demonstrada na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, de 1948, na Conferência das Nações Unidas sobre a Água, de 1977, 
e no qual trazem as bases de direito e livre acesso a água potável, quer em 
quantidade e qualidade relativamente as necessidades básicas. Não obstante, é 
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preciso uma consciência ética social e com os ecossistemas, na medida em que 
é importante uma adequação priorizada no acesso a água e sua utilização de 
forma sustentável. 

Diante desse quadro, quando se fala em direito de acesso à água, a 
modernidade opera num viés de exploração nefasto neoliberal que reproduz 
discursos predatórios e silencia percepções locais de direito de acesso em países 
colonizados. A palavra colonizado aparece no sentido de se trazer para o debate 
viés decolonial. A educação é um dos caminhos que nos leva a pensar de modo 
crítico e político a sociedade e de como lutamos por políticas públicas de acesso 
quando somos reprimidos nos nossos direitos mais básicos, entre os quais o 
acesso à água. 

Quando se pensa em modernidade e segundo Mignolo (2003), que não 
pode ser separado de colonialidade, resultado do colonialismo moderno, temos 
uma matriz colonial de poder que vai além das formas de dominação atrozes já 
vivenciadas no mundo, mas também, estende-se a diversos âmbitos, dentre os 
quais, economia e política, conhecimento, subjetividade e natureza. 

Na obra Histórias Locais/ Projetos Globais: colonialidade, saberes 
subalternos e pensamento limiar, Mignolo (2003) vem desenhando essas 
relações de poder entre colonizador e subalternizado, nos países colonizados ou 
chamados de terceiro mundo, como América do Sul, Caribe e África. Provoca-se 
aqui um olhar crítico perante a naturalização de uma hegemonia de apropriação 
capitalista em todos os sentidos elencados. Verifica-se um silenciamento da 
relação do homem nesses lugares no próprio contato com a natureza e de 
como este se relaciona com o seu cosmos nas suas práticas e inquietações locais, 
conhecimentos que resistem nas fronteiras desse pensamento hegemônico e 
que Mignolo (2003) denomina como pensamento liminar.

 Na perspectiva da subalternidade, o pensamento liminar é uma “máquina 
para descolonização intelectual e, portanto, para a descolonização política 
e econômica” (p.76). Por esta razão se faz necessário pensar uma pedagogia 
contra hegemônica, que traga em sua prática despertar o protagonismo para a 
se libertar do colonialismo, protagonismo para assegurar o direito de acesso à 
agua.

Por esta razão, Paulo Freire (1967) é base para este movimento, pois 
aborda a educação como prática de liberdade, idealiza a mesma como um ato 
político em que se constrói conhecimento e projeta-se uma sociedade baseada 
em moldes de ética, justiça, humana e solidária. A educação transforma-se numa 
busca constante de igualdade e liberdade perante uma sociedade materialista. 
De maneira que leva a pensar a realidade na qual se está inserido como agentes 
transformadores, seres políticos capazes de idealizar transformações sociais a 
partir de ressignificações e um despertar crítico. Isso vai de encontro ao tema 
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que se debate neste projeto e de pensarmos o acesso à água como um direito 
adquirido imprescindível para a sobrevivência humana e declarado no texto da 
Declaração dos Direitos Humanos. 

Diante disto, faz-se necessário conhecer os problemas que emergem dos 
contextos a serem palco da construção de dados para responder a indagação: é 
possível uma educação decolonial para despertar formação crítica para o direito 
de acesso à água? 

O arquipélago de Cabo Verde situa-se entre os paralelos 17º 12’ e 14º 
48’ de latitude Norte e os meridianos 22º44’ e 25º 22’ de longitude Oeste, a 
uma distância de, aproximadamente, 570 km da costa ocidental africana, ao 
largo do Senegal. Composto por dez ilhas: Santo Antão, São Vicente, Santa 
Luzia, São Nicolau, Sal, Boavista, Santiago, Fogo, Maio e Brava, é um país 
insular, de clima semiárido Saheliano, com uma estação úmida de três meses de 
duração (julho a setembro). 

De acordo com Nunes, Costa e Sousa (2012) as precipitações variam 
anualmente apresentando períodos úmidos e outros de extrema secura. A 
escassez se associa à variação espacial e concentração temporal das precipitações, 
que provocam chuvas intensas e erosão do solo, conferindo ao país uma 
fragilidade ambiental neste campo.

Nas regiões interiores, a água doce disponível pode ter origem subterrânea 
ou superficial, enquanto nas regiões costeiras recorre-se à dessalinização das 
águas marinhas para o abastecimento dos centros urbanos. Geralmente a reserva 
subterrânea apresenta uma boa qualidade, mas em quantidade limitada, devido 
à escassez de chuvas e à intrusão salina. As potencialidades dos mananciais 
de água subterrânea são estimadas em 60 milhões de metros cúbicos/ano. A 
exploração atual ronda os 40 milhões, podendo estar se aproximando dos limites 
que comprometem a recarga dos aquíferos. Apesar de seu custo elevado, a 
dessalinização da água tem permitido atenuar a exploração dos lençóis freáticos. 

Traçando uma ponte com as condições mencionadas acima, a partir 
da descrição da situação de escassez de recursos hídricos, com literatura 
especializada nessa área entende-se que raramente se restringe a  uma situação 
natural objetiva, uma vez que a gestão integrada ou sustentável da água pode 
superar ou mitigar até mesmo uma condição de escassez crônica deste recurso 
renovável, com programas de conservação e racionalização de usos, combate ao 
desperdício e intervenções estruturais na rede de abastecimento (controle de 
perdas, setorização, etc.), entre outras iniciativas3. 

O problema da escassez de água e dos modelos de gestão envolvidos é 
uma questão de forte apelo político em Cabo Verde, mobilizando o governo, 

3 Vide, Cardia, Alucci e Vargas (1999); Vargas (1999) e Setti (2000), entre outros.
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a iniciativa privada e diversas instituições da sociedade. A rede pública de 
distribuição de água potável chega a 58 % dos domicílios; no entanto, somente 
50 % a utilizam como fonte principal de abastecimento, recorrendo os 8 % 
restantes a buscá-la na casa de vizinhos, 25 % através de chafarizes, 8 % via 
caminhões pipa e 9% não têm acesso às fontes potáveis, recorrendo a poços e 
nascentes pouco confiáveis.

 O consumo doméstico de água, em Cabo Verde, é de apenas de 35 
litros per capita, configurando um padrão próximo à mera subsistência, que 
reflete a escassez e o elevado custo da água potável nas ilhas. Durante o ano 
2008 foram entregues à distribuição 4.202.451 m3 de água, 99,2% do total 
produzido. As perdas aproximadamente 1.336.346 m3 de água, 31,5% do 
total. A totalidade de águas residuais recolhidas (366.825 m3) teve tratamento 
primário, secundário e terciário. 

O serviço de abastecimento de água, esgotamento sanitário e 
tratamento de águas residuais do país foram concedidos pelo Estado de Cabo 
Verde à empresa pública ELECTRA (Empresa de Eletricidade e Água, S.A). 
Em 18 de janeiro do ano 2000 foi efetuada a venda de 51% do capital social 
da ELECTRA, que passou a ser controlada por empresas privadas. Devido a 
divergências entre os sócios, em 2006 assinou-se um acordo de transferência 
para o Estado que passou a deter 85% das ações até a data atual (OLIVEIRA; 
MENDES; CUNHA 2012).  Por diversas razões, operacionais e financeiras, 
a empresa apresenta dificuldades na realização das suas funções, embora suas 
tarifas de água, de acordo com o relatório da Africa Infrastucture Country 
Diagnostic (2010), estejam entre as mais caras da África.

Segundo Barlow (2009), quando se aborda a questão de escassez 
de água, presenciamos um aumento da população mundial que não tem 
acesso concomitante ao crescimento desenfreado industrial pela exploração 
e utilização da água que a vem transformando em um produto engarrafado 
para apenas aqueles que podem pagar. Em Cabo Verde é crescente o uso de 
água engarrafada. Por um lado, questionar a qualidade da água que se utiliza 
e por outro, um privilégio para poucos. Temos um movimento que silencia 
o direito de acesso à água e que reforça a questão da desigualdade de acesso. 
Esse crescente processo de privatização da água para as grandes corporações e 
a prática de um estado mínimo, ou seja, o afastar do estado governamental na 
gestão e distribuição, segundo Barlow (2009) tem ocasionado um movimento 
global pela questão da justiça da água, na luta pelo acesso à recursos hídricos 
com qualidade e a toda a população como bem público e um direto humano.

Aqui no outro lado do Atlântico, no Brasil, pode-se dizer que problemas 
relacionados a água traduzem-se por meio de uma má utilização com hábitos de 
desperdício e imprevidência e não supostamente por causas naturais. Segundo 
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Victorino (2007), fatores demográficos e econômicos contribuíram para uma 
densa utilização de recursos hídricos para além da capacidade no Brasil, quer 
em quantidade como em qualidade. Dentre esses aspectos temos a expansão 
desordenada dos centros urbanos, e a disponibilidade restrita de recursos 
hídricos. 

Da utilização de recursos hídricos utilizados destacam-se a exploração 
por parte das mineradoras, o que tem sido causa de crimes ambientais resultando 
em mortes de pessoas e degradação do meio ambiente como morte de rios ou 
contaminação por metais pesados. 

No Estado de Minas Gerais – MG, região Metropolitana de Belo 
Horizonte, no dia 25 de janeiro de 2019, por volta das 13:00 horas, rompe 
a barragem de rejeitos da mina Córrego do Feijão, sob responsabilidade da 
mineradora Vale S.A. O número de óbitos é acima de 300, noticia a Folha de 
SP, 2019. O Estado de MG já havia vivido outro crime socioambiental em 
Mariana – MG, o que evidencia não ter sido, no mínimo, um parâmetro para 
se sobrepor a vida ao capital. 

No Brasil há 662 barragens distribuídas em 164 municípios pelo país, 
sendo que 80% são classificadas como sendo de baixo risco de “desastre”, 
como era o caso da barragem de Fundão, e 5% são classificadas como alto 
risco, conforme mapa abaixo e dados do Departamento Nacional de Produção 
Mineral.

Diante do impacto ambiental, social, socioeconômico e de mineradoras 
que seguem explorando para seu lucro emerge o questionamento de como 
estão ocorrendo a educação para preservação dos recursos hídricos, uma vez 
que fechar a torneira ou tomar banhos curtos soa um tanto quanto maquiar a 
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ideia do que seria assegurar o direito universal à água. 
Ambos os cenários Cabo-Verde e Brasil são distintos no recurso hídricos 

e nos problemas que emergem, o primeiro no contexto de escassez e o segundo 
em contexto de má utilização deste recurso. Contudo, convergem entre si o 
contexto de herança colonial, em razão disto que são lócus investigativos para 
pensar junto ações educativas decoloniais para o direito universal à água. 

Para tanto se justifica a urgência de investigação para uma educação 
decolonial de direito a água.  Para responder à questão de pesquisa “é possível 
uma educação decolonial para despertar formação crítica para o direito de acesso 
à água? ” Neste ensaio investigativo compromete-se ao percurso que será feito 
por meio de construção dos dados empíricos com base no método da pesquisa-
ação, por possibilitar a investigação aqui proposta. De acordo com Tripp (2005) 
compõe-se por um processo cíclico que tem como objetivo melhorar a prática 
pela ação em campo, em decorrer do processo de investigação. A pesquisa-
ação é composta dos momentos de planejamento, descrição e avaliação afim de 
melhorar a prática, conforme descrito na figura a seguir: 

Figura 2 - Fases do ciclo básico da pesquisa-ação

 

 Fonte: Tripp (2005, p. 446).

Um outro aspecto importante apresentado pelo autor é o aprendizado 
durante o processo da investigação com relação à prática. O que justifica a 
escolha por esta abordagem vai ao encontro do que descreve Richardson (1999), 
quando observa que pesquisa é um processo de construção do conhecimento, 
que tem por objetivo gerar novos conhecimentos ou refutá-los, constituindo-
se num processo de aprendizagem tanto do indivíduo que a realiza, quanto da 
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sociedade, na qual se desenvolve. 
De acordo com Thiollent (1985), a pesquisa-ação é social e empírica 

emergente e realizada em estreita associação com uma ação ou a resolução de 
um problema coletivo, em que pesquisadores e colaboradores que representam 
o problema se encontram envolvidos de maneira cooperativa e participativa. 
Observa que a abordagem contempla planejamento de ação de caráter social, 
educacional e técnico. Trata-se da busca por soluções a problemas, temas de 
urgência como educação, informação, práticas políticas, dentre outros, os 
procedimentos devem ter prioridades estabelecidas a partir do diagnóstico da 
situação com vez e voz ativa por parte dos colaboradores. 

Desta forma, qualifica-se por pesquisa-ação quando há realmente uma 
ação por parte das pessoas ou grupos implicados no problema sob observação. 
Além disso, é preciso que a ação seja significativa, o que quer dizer uma ação 
problemática merecendo investigação para ser elaborada e conduzida.  

Em razão do viés científico da pesquisa-ação vir ao encontro do objetivo 
desta investigação é que se fez a escolha por ela, por acreditar que responder a 
questão fundante desta investigação, exigirá assumir a construção empírica na 
ação, na qual não se pretendeu descrever ou encontrar verdade no fenômeno, 
mas transformar a prática, contrapor discursos hegemônicos que silenciam 
sobre o direito de universal de acesso à água.

3 Considerações finais

O direito de acesso à água potável foi reconhecido como parte 
dos Direitos Humanos pela Assembleia Geral da ONU em 2010. Fator 
indispensável à vida, à saúde pública e ao desenvolvimento socioeconômico, a 
água é um recurso cada vez mais escasso e disputado, que tem sido ameaçado 
em todo o planeta não apenas pela poluição urbana, agrícola e industrial, mas 
também pelo crescimento acelerado da demanda, assim como ineficiência e 
o desperdício que se observam no seu uso em diversas atividades humanas. 
Por isso, inúmeros documentos de organizações multilaterais do sistema nas 
Nações Unidas têm discutido a chamada crise mundial da água que ameaça a 
hidrosfera, cuja origem repousaria essencialmente em problemas de governança 
e abordagem educacional ecológica (UNDP, 2006; WWAP, 2003, 2006, 2009 
e 2012). 

A disponibilidade de água doce e o acesso aos serviços de saneamento 
básico estão ligados diretamente à questão da sobrevivência e à qualidade de 
vida das pessoas. Assim, cabe ao Estado, seja como regulador ou como provedor, 
garantir o acesso aos serviços de saneamento básico e a gestão sustentável dos 
recursos hídricos, de modo a proteger o direito à vida e à saúde dos cidadãos 
(CRAVO, 2009).  
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Demostra-se neste ensaio investigativo a importância deste estudo 
para se pensar processos formativos para os direitos de acesso. Trabalhar com 
educação decolonial para despertar uma formação crítica para o direito de 
acesso à água é em primeiro lugar conduzir-se estudos com foco em grupos 
vulneráveis, neste caso silenciados perante o seu direito de acesso universal à 
água. O processo formativo, como evidenciou Freire (1967) nos leva a repensar 
a nossa realidade de modo crítico e sermos agentes de transformação políticos. 

Neste sentido justifica-se a importância desta investigação a partir de 
uma educação decolonial para a construção do direito universal à água.  Quando 
se fala em pensarmos a realidade que nos envolve não podemos ignorar que 
vivenciamos uma estrutura colonial, naturalizada por um discurso de exploração 
nefasto e de manutenção de um sistema desigual de acesso neoliberal. Pensarmos 
a nossa realidade é olharmos para os nossos lugares e nesse movimento já se tem 
possibilidades de pensamentos decoloniais. A educação decolonial é um dos 
caminhos para trazer elementos para o debate e lutar por direitos de acesso e 
políticas públicas, sendo passos para as gerações vindouras. 
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O ENSINO DE HISTÓRIA E A CONSTRUÇÃO DO 
PENSAMENTO CRÍTICO-REFLEXIVO 

Pâmela Pongan1

1 Introdução 

O presente capítulo tem como intuito de construir uma reflexão 
acerca do papel da História nos dias atuais demonstra seu carater 

essencial, devido ao fato da mesma criar condições para se compreender de que 
modo a sociedade atual se compõe. 

Pode-se perceber a complexidade que cerca da História enquanto ciência, 
que ao longo do tempo, sofreu problemas acerca de seu significado. Uma vez 
que ela era vista em diversos casos como o estudo do passado simplismente, 
e consequentemente era apenas necessaria asua “memorização”, negando-se o 
seu caracter reflexivo, pois ela é o registo da das sociedades e civilizacoes, das 
transformacoes que ocorreram dentre elas de modo a possibilitar a analise dos 
fatos.

Superando também concepcoes diversas a seu respeito, conseguindo se 
efetivar enquanto diciplina escolar essecial a formacao dos alunos. Demonstando-
se enquanto preocupada na  busca de respostas referentes ao desenvolvimento 
do pensamento histórico e a formação da consciência histórica dos alunos. 

Perceber a História enquanto uma ciência particular, que não limita-
se apenas na compreensão e explicação de narrativas acerca do passado, mas 
possuindo uma natureza de múltiplas temporalidades baseadas nas experiências 
históricas dos sujeitos. 

Vale ressaltar a especificidade do ensino de História, em desenvolver nos 
alunos a capacidade de criar condições para operar e entender o pensamento 
histórico.

2 O que é História? 

O termo “história” é bastante utilizado cotidianamente, seja ao relatar 
uma experiência ou mesmo uma situação ocorrida no dia-a-dia, expressões 
como: “tenho uma história para contar” ou “você não conhece minha história”. 
Nessa circunstância, o termo acaba por ganhar um significado de conhecimento 

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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sobre a vida.
Quando alguém diz “eu tenho história”, está se referindo aos milhões de 
acontecimentos que constituíram a sua experiência no planeta Terra, no país 
Brasil, isto é ela está tratando do seu passado. (FREITAS, 2010, p. 30).

Ao que se refere a História enquanto ciência ao decorrer dos anos, sofreu 
alguns problemas em relação ao seu significado. Visto que, a História em muitos 
casos é tida apenas como um estudo do passado, e por consequência todos 
os historiadores acabam por escrever sobre as mesmas coisas, de modo que a 
memorização e reprodução seriam somente necessárias de tais “histórias”. Porém 
na realidade poucos sabem e conhecem realmente a verdadeira funcionalidade 
da História quanto ciência e área do conhecimento. 

Diferentemente das demais ciências a História, ao contrário do que 
muitos pensam, não teve seu surgimento na Grécia Antiga, mas sim, desde o 
momento que surge o interesse por parte da humanidade em fazer os relatos e o 
registro de suas ações. De acordo com Hartog (2001) a História já apresenta sua 
existência há quatro mil anos antes de Cristo, no Egito, onde eram elaborados 
a mando e desejo dos reis anais e inscrições em pedras que eram fixadas em 
seus túmulos. A Mesopotâmia também é conhecida por realizar essa prática, 
por meio dos escribas os quais tinham a função de registrar a História dos 
seus soberanos. Outro exemplo de tais práticas é a Antiga Israel, onde foram 
elaborados o mais grande e complexo conjunto de relatos históricos, os quais 
são conhecidos até hoje, bem como comporem o livro mais lido até hoje em 
todo o mundo a Bíblia. Segundo Kaldun: 

A história é o registro da sociedade humana, ou civilização mundial; das 
mudanças que acontecem na natureza dessa sociedade [...]; de revoluções 
e insurreições de um conjunto de pessoas contra outro [...]; das diferentes 
atividades e ocupações dos homens, seja para ganharem seu sustento ou nas 
várias ciências e artes; e, em geral, de todas as transformações sofridas pela 
sociedade (KALDUN apud HOBSBAWN, 1998, p. 25).

Obviamente os gregos também faziam o relato acerca de suas ações, 
porém o surgimento da História é anterior, o que pode-se afirmar é que os 
gregos acabaram por inovar na significação da História que de acordo com 
Freitas “[...] o seu caráter inovador está na invenção da figura do historiador 
e no emprego da História com o sentido de investigação. ” (FREITAS, 2010, 
p. 33). Desse modo, os gregos foram os primeiros a realizarem a façanha de 
escrever história sem ter a interferência do Estado, tendo como um de seus 
percussores de tal método o historiador, Heródoto (484 a.C./425 a.C.). 

Sabe-se que o conhecimento histórico é dinâmico, o qual está em 
constante mudança, devido ao fato de sempre surgem “novos historiadores que 
fazem novas perguntas e, desafiados pelo seu tempo, produzem outras versões 
para os acontecimentos históricos” (GIL; ALMEIDA, 2012, p. 42). Transitando 
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da História que traz a valorização da política e seus acontecimentos, baseada 
nos grandes feitos e seus personagens heroicos, até as que são vistas como mais 
adequadas atualmente como a Escola dos Annales e o Marxismo. Essas, visões 
trazem à tona a crítica a História política, baseando-se na concepção de que a 
História deve surgir de problemáticas, a fim desse modo, de fornecer respostas 
às demandas provenientes de tais problemáticas cotidianas. 

Partindo dessa perspectiva, o historiador Marc Bloch discorre sobre a 
função da História através de uma construção reflexiva provocada por meio de 
uma pergunta realizada por seu filho.

“Papai, então me explica para que serve a história?”. Assim um garoto, de 
quem gosto muito, interrogava há poucos anos um pai historiador. Sobre o 
livro que se vai ler gostaria de poder dizer que é minha resposta. Pois não 
imagino, para um escritor, elogio mais belo do que saber falar, no mesmo 
tom, aos doutos e aos escolares. Mas simplicidade tão apurada é privilégio de 
alguns raros eleitos. Pelo menos conservarei aqui de bom grado essa pergunta 
como epígrafe, pergunta de uma criança cuja sede de saber eu talvez não tenha, 
naquele momento, conseguido satisfazer muito bem. Alguns, provavelmente, 
julgarão sua formulação ingênua. Parece-me, ao contrário, mais que pertinente. 
O problema que ela coloca, com a incisiva objetividade dessa idade implacável, 
não é nada menos do que o da legitimidade da história. (BLOCH, 2001, p. 
41).

O historiador Marc Bloch foi um dos primeiros enfatizar e apontar a 
necessidade da História em estudar não apenas o passado, mais também fazer o 
estudo do tempo presente. Visto que, para ele, História é a “ciência dos homens 
no tempo” (BLOCH, 2001, p. 55). 

Segundo Brodbeck os “homens” que compõem essa ciência, aos quais 
Bloch se refere podem se apresentar enquanto os personagens, grupos ou 
instituições (sujeitos individuais ou coletivos); enquanto o tempo se demonstra 
como algo complexo, devido a ser intangível, abstrato, ofertando desse modo 
diversas possibilidades de reflexão e estudo, podendo consistir-se em tempo 
biológico, cronológico, subjetivo, entre outros. “Bloch defendia que o tempo 
da História deveria ser pensado em termos de articulação que envolve espaço e 
tempo e pela ideia de que o presente é importante para compreensão do passado 
e vice-versa. ” (BRODBECK, 2012, p. 11). 

O tempo histórico, diferente do tempo cronológico, não utiliza-se de 
medidas exatas, mas organizando-se por meio de eventos de curta e longa 
duração, realizando a observação e destacando de que modo as sociedades 
se organizam e modificam seus aspectos sociais, econômicos e políticos ao 
decorrer dos tempos os quais são distribuídos narrativamente por meio do 
tempo cronológico. Gil e Almeida apontam que “datas simbolizam passagens 
e não determinam o fim de uma época e início de outra. É importante criar 
um ambiente problematizador para a construção das noções temporais (GIL; 
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ALMEIDA, 2012, p. 47).
A história possui uma divisão cronológica, de quatro períodos sendo 

essas: Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. Atualmente ela possui uma 
função mais didática do que histórica, com o intuito de facilitar a compreensão 
do educando, por meio de uma sequência de estudo, a qual está associada na 
maioria das vezes, ao eurocentrismo.

Pensar em escrever a História é recortar o tempo, é estabelecer um início e um 
fim e, em seguida, o antes, o durante e o depois. É dar sentido à experiência 
humana, depositando-a em intervalos a que chamamos de períodos. 
(FREITAS, 2010, p. 42).

Tais mudanças ao longo do tempo, acabaram por renovar a História, 
dando ênfase a novos temas, objetos e métodos com a finalidade de se produzir 
o conhecimento histórico. Através do aperfeiçoamento de tais práticas e a 
sua consolidação século XIX, a História passa a tornar-se ciência no meio das 
Universidades europeias.

3 A função da História 

Quando pensamos em História devemos levar em consideração os 
conceitos de acontecimentos, sujeito e objeto histórico, devido ao fato de que, 
ao escrever História se está narrando acontecimentos. 

Aróstegui (2006, p. 64) aponta que, “acontecimento é o mecanismo 
decisivo e o elemento determinante do processo histórico”. É nessa perspectiva, 
que se mostra o relacionamento direto ao conceito de sujeito, oriundo da 
relação sujeito-ação, que de acordo com Freitas (2010, p. 53), é “o que os 
homens faziam para viabilizar a sua vida (como a modificavam) e até ao que 
faziam para não modificar determinados estados de coisas que lhe deixavam 
desconfortáveis”.

Ao decorrer dos anos, o sentido de sujeito histórico sofreu diversas 
modificações. Inicialmente, era o indivíduo concreto, passando posteriormente 
a ser o coletivo. 

De acordo com Marx (2003), no século XIX, a história é realizada pelos 
homens, porém estes sofrem influências diretas e indiretas de mecanismos 
sejam econômicos e sociais, para a realização de mudanças em suas vidas.

Freitas (2010), aponta que ainda durante o século XIX, surge um grupo 
de historiadores denominados Annales, o qual buscava a transformação e a 
superação da história tradicional (narrativa) pela história-problema. Assim, 
de acordo com o autor. “A tarefa do historiador, por sua vez, é questionar o 
passado e a memória, selecionar, classificar, comparar e criticar testemunhas, 
visando relacionar e compreender as ações do homem no tempo” (FREITAS, 
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2010, p. 55).
Nessa perspectiva, a História assume então o papel de identificação e 

orientação. Ricoeur (1997) aponta que, a identidade seja do indivíduo ou da 
comunidade, o torna sujeito da ação. Enquanto a orientação, de acordo com 
Rüsen (2001), pode ser interior no sentido de formação da identidade, ou 
exterior que se refere ao guia da vida prática. Nesse sentido, o saber histórico 
auxiliaria os sujeitos na resolução de problemas práticos. Segundo SCHIMIT 
(1998) o ensino da História: 

A Educação Histórica se preocupa com a busca de respostas referentes ao 
desenvolvimento do pensamento histórico e a formação da consciência 
histórica de crianças e jovens. Essa perspectiva parte do entendimento de que a 
História é uma ciência particular, que não se limita a compreender a explicação 
e a narrativa sobre o passado, mas possui uma natureza multiperspectivada, 
ou seja, contempla as múltiplas temporalidades pautadas nas experiências 
históricas desses sujeitos. Parte também dos referenciais epistemológicos da 
ciência da História como orientadores e organizadores teórico-metodológicos 
da investigação histórica (SCHIMIT, 1998, p. 13).

Desse modo, através da reflexão histórica conseguimos entendemos 
como as diferentes sociedades se formam, desenvolvem e se transformaram 
uma vez que:

As transformações são a essência da História; quem olhar para trás, na 
História de sua própria vida, compreenderá isso facilmente. Nós mudamos 
constantemente; isso é válido para o indivíduo e também é válido para 
a sociedade. Nada permanece igual e é através do tempo que se percebe as 
mudanças” (BORGES, 2003, p. 50).

Assim a História, se refere, sobretudo, a um modo de reflexão e 
análise que permite pensar nos acontecimentos do passado, a fim de entender 
o desenvolvimento humano atual, compreendendo de que maneira tais 
acontecimentos contribuíram na formação de nossas atuais condições de vida.

De acordo com Freitas (2010), a História acaba por assumir funções 
diferenciadas segundo a forma com que o historiador que lhe apresenta. 
Conseguindo apresentar-se como 

[...] destinada as tarefas de compreender a experiência humana (Gustav 
Droysen), descobre as leis que governam os acontecimentos (Thomas Bucke), 
compreender o presente e apurar o senso crítico (Langlois e Seignobos), 
fornecer prazer (Marc Bloch) e descobrir os padrões de mudança histórica 
(Eric Hobsbawm). (FREITAS, 2010, p. 51).

Assegurando assim, que o passado se evoca de diversas formas, atribuindo 
à ciência da História o papel de construção e formação de identidades individuais 
e coletivas, bem como a de orientação da vida prática. Essas múltiplos papeis 
causam ainda, a modificação no objeto de estudo da ciência da História, 
passando a considerar não apenas o homem, mais também as suas experiências 
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sejam elas individuais, coletivas bem como as ações dos fenômenos naturais.

4 História enquanto disciplina escolar no Brasil

A História foi implementada como disciplina nas escolas brasileiras 
no século XIX, tendo como estrutura os moldes positivistas e baseada na 
Ciência Moderna. Se resumindo desse modo, a História e estudos dos “grandes 
homens” e seus “grandes feitos”, utilizando-se do tempo linear por meio da 
noção evolucionista de etapas. Esse ideário de uma concepção positivista tendia 
ao ensino do passado com verdade única e absoluta, tendo os documentos 
como comprovantes de tal verdade.

Num primeiro momento ensinou-se a História da Europa Ocidental, 
apresentada como a verdadeira História da civilização. A história pátria 
surgia como seu apêndice, sem um corpo autônomo e ocupando um papel 
extremamente secundário. [...] consistia em um repositório de biografias de 
homens ilustres, de datas e batalhas. (NADAI, 1992, p. 146).

De acordo com Fonseca (2003) esse tipo de História acabava:
[...] perpetuando a chamada ‘memória dos vencedores’, via ‘história oficial’. E, ao 
mesmo tempo em que dificultava a compreensão da história como experiência 
humana de diversos sujeitos e grupos, era um limite ao desenvolvimento de 
novas práticas pedagógicas que pudessem romper com a forma tradicional de 
ensinar e aprender história na sala de aula. (p. 245).

A disciplina de História a partir das diretrizes da Lei de Educação 
de 1931 e 1961, passar a ter “como objetivo a constituição e a formação da 
nacionalidade, com seus heróis e marcos históricos, sendo a pátria o principal 
personagem desse tipo de ensino” (SCHMIDT; CAINELLI, 2009, p. 13). 
Adquirindo dessa forma, o objetivo de formar cidadãos, através de uma função 
política, como já ocorria em outros países.

No início do século, era a História a disciplina veiculadora da noção de pátria, 
de nação e de brasilidade. E assim permaneceu por várias décadas, oscilando 
entre a identidade nacional e a identidade local. No final do século XIX, 
proliferaram as histórias provinciais e estaduais na escola primária. Com a 
emergência da Revolução de 1930, e a consequente centralização do Estado, 
foi a formação da nacionalidade a grande meta da História ensinada às crianças. 
(FREITAS, 2010, p. 118).

Nessa época o Brasil ainda apresentava uma História tradicional de 
caráter, várias vezes ideológico, enquanto em outros lugares do mundo surgiam 
novos olhares. Um exemplo desse novo olhar se deu, na França que já na década de 
20, teve o surgimento de uma corrente que alvejava a interdisciplinaridade uma 
ligação próxima entre a História e as demais ciências humanas. Transformando 
a História em um objeto de debate e troca de ideias.

Essa corrente pregava que a História devia se ocupar menos com fatos 
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políticos e devia valorizar mais as análises referentes ao viver coletivo e às 
estruturas sociais – organização social, atividades econômicas, entre outras. 
(BRODBECK, 2012, p. 7).

Com a fundação da Escola dos Annales no ano de 1929, com base nos 
estudos de historiadores como Lucien Febvre e Marc Bloch, se conceituou a 
Nova História, “que passou a influenciar fortemente o trabalho de pesquisa 
e ensino da História dos principais centros acadêmicos do mundo todo. ” 
(BRODBECK, 2012, p. 07)

Ao mesmo tempo em que a História trilhava novos rumos em vários 
países, no Brasil em 1964 a partir da instauração da Ditadura Militar, 
aconteceram algumas transformações nas políticas educacionais, que trilhavam 
um caminho contrário aos rumos da maior parcela mundial. Uma vez que 
ocorreu a substituição das disciplinas de História e Geografia por disciplinas 
criadas no período ditatorial sendo essas as disciplinas de Estudos Sociais, 
Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política Brasileira (OSPB), as 
quais abordavam um caráter nacionalista em seus conteúdos. 

A consolidação dos Estudos Sociais em substituição à História e Geografia 
ocorreu a partir da Lei 5.692/71, durante o governo militar. Os Estudos Sociais 
constituíram-se ao lado da Educação Moral e Cívica em fundamentos dos 
estudos históricos, mesclados por temas de Geografia centrados nos círculos 
concêntricos. Com a substituição por Estudos Sociais os conteúdos de História 
e Geografia foram esvaziados ou diluídos, ganhando contornos ideológicos de 
um ufanismo nacionalista destinado a justificar o projeto nacional organizado 
pelo governo militar implantado no País a partir de 1964. (PCN, História. 
Versão agosto 1996, p. 23).

Apenas em 1985, após o fim da ditadura militar é que ocorre o retorno 
do ensino de História e Geografia no sistema educacional, as quais passam 
por modificações baseadas nas transformações sociais e políticas que o Brasil 
estava vivenciando naquele momento, principalmente, ao provocar uma 
“maior liberdade e possibilidades de reflexão e críticas sobre os acontecimentos” 
(BRODBECK, 2012, p. 08), a qual era praticamente impossível anteriormente 
devido a censura que vigorava.

Desse modo, o ensino de História deixa de ser simplesmente a 
memorização de datas comemorativas e nome de “heróis”, tornando-se uma 
disciplina que possibilita ao aluno a construção de conhecimento, através da 
consideração de sua bagagem cultural e de suas experiências para além do 
contexto escolar.

O ensino de História pode assim contribuir para a formação de cidadãos 
conscientes da importância da participação social, preocupados em resgatar e 
respeitar o patrimônio histórico. O conhecimento e a compreensão da natureza 
social e individual do ser humano, bem como a consciência da realidade em 
que vive para o reconhecimento de sua herança cultural e coletiva também 
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devem ser objetivos do ensino da História. (BRODBECK, 2012, p. 08)

Partindo desse pressuposto, o ensino de História está diretamente 
relacionado a compreensão da realidade cotidiana de cada aluno, visto que 
ao compreender sua própria experiência, o mesmo é capaz de entender os 
acontecimentos sucedidos também na vida de diversas pessoas ao longo do 
tempo.

5 O intuito reflexivo de se ensinar História  

A partir das mudanças sucedidas na sociedade contemporânea e as novas 
concepções historiográficas, manifestou-se a necessidade de empregar uma 
nova metodologia para o ensino de História, com uma variedade diversificada 
de conteúdos e métodos. Entretanto, teoricamente, ainda tendo como base a 
Ciência Histórica.

Ao realizar o estudo do passado, analisando os sujeitos e suas ações em 
determinados espaços e tempo, pode-se construir uma identidade histórica e 
cultural. 

A destruição do passado – ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam 
nossa experiência pessoal as gerações passadas – é um dos fenômenos mais 
característicos e lúgubres do final do século XX. Quase todos os jovens de hoje 
crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica 
com o passado público da época em que vivem” (HOBSBAWM, 1998, p. 13)

Porém, para que o discente possa compreender e interpretar de maneira 
adequada o passado, se faz necessário que o professor possua a consciência de sua 
maneira de perceber o passado, esquivando-se do anacronismo, proporcionando 
ao ensino da História uma atribuição formativa a fim de uma formação efetiva 
de cidadania crítica e atuante. Para dessa forma, auxiliar o aluno a se perceber-se 
enquanto um sujeito histórico, o qual tem uma função ativa dentre a sociedade.

[...] a História deve contribuir para a formação do indivíduo comum, que 
enfrenta um cotidiano contraditório, de violência, desemprego, greves, 
congestionamentos, que recebe informações simultâneas de acontecimentos 
internacionais, que deve escolher seus representantes para ocupar os vários 
cargos da política institucionalizada. Este indivíduo que vive o presente deve, 
pelo ensino da História, ter condições de refletir sobre estes acontecimentos, 
localizá-los em um tempo conjuntural e estrutural, estabelecer relações entre os 
diversos fatos de ordem política, econômica e cultural [...]. Temos que o ensino 
de História deve contribuir para libertar o indivíduo do tempo presente e da 
imobilidade diante dos acontecimentos, para que possa entender que cidadania 
não se constitui em direitos concedidos pelo poder instituído, mas tem sido 
obtida em lutas e em diversas dimensões. (BITTENCOURT, 2008, p. 20).

Para tal, é essencial que o professor, no decorrer de todo o processo de 
ensino-aprendizagem, considere os saberes históricos que o aluno traz consigo 
esses provenientes de suas relações familiares, sociais e escolares. Pois até mesmo 
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tais conhecimentos não sistematizados são fundamentais ao aprendizado do 
aluno, por meio da relação que o mesmo realizará entre esses conhecimentos 
e os novos que adquira no âmbito escolar, através da busca de reformular tais 
conceitos, bem como na buscar aperfeiçoamento, aquisição e descobrimento 
de novas habilidades. De acordo com Rüsen a didática da história deve ser 
capaz de “confrontar os problemas reais ao aprendizado” e estar relacionada 
de maneira direta com a pesquisa histórica e os usos da história para a vida 
humana (RÜSEN, 2006, p. 8).

Para efetivar isso, é necessário que o professor busque conhecer a história 
de cada aluno, além de saber suas dificuldades. Isso se fará através da relação 
professor-aluno durante o ano letivo, onde o professor criará situações que 
oportunizem a construção desse conhecimento.

[...] é importante que o professor crie situações rotineiras, nas suas aulas, de 
atitudes questionadoras diante dos acontecimentos e das ações dos sujeitos 
históricos, possibilitando que sejam interpretados e compreendidos a partir 
das relações (de contradições ou de identidade) que estabelecem com outros 
sujeitos e outros acontecimentos do seu próprio tempo e de outros tempos 
e outros lugares, isto é, relações que estabelecem por suas semelhanças, suas 
diferenças, suas proximidades, suas dependências, suas continuidades. (PCN, 
História, Geografia. Ensino de primeira à quarta série. 1997, p. 54).

Desse modo se faz possível por parte do professor realizar a transposição 
das atividades e conteúdos abordados dentro da sala de aula com a realidade 
do educando, visto que conhecendo seus alunos, o docente tem a possibilidade 
de interagir e dialogar com os educandos de modo mais claro e seguro quanto 
ao êxito de sua metodologia. Á medida que se compete a escola “buscar 
viabilizar, socializar e sistematizar os conhecimentos dos alunos, ampliando 
suas potencialidades de manejo e aquisição do saber elaborado” (BRODBECK, 
2012, p. 18). 

Dado que, da mesma maneira como em outras áreas do conhecimento, 
estudar História se dá na construção e no domínio de conceitos, que se 
amplificam e recebem novos significados a partir de uma relação dinâmica com 
outros conceitos que se manifestam, com o intuito de afim de produzir um 
pensamento crítico a respeito dos acontecimentos passados e presentes.

6 O ensino critíco da História  

O ensino da História surge com intuito de se investigar, analizar, 
compreender e discutir  os conhecimentos históricos. Dessa maneira, o 
educando torna-se parte ativa das relações que rodeiam o processo de ensino-
aprendizagem, e a sua participação, bem como suas especificidades de vida e 
fundamentalmente sua visão sobre a disciplina, significará o conhecimento 
histórico em relação de determinado assunto e seu posicionamento em função 
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desta.
[...] necessidade de se entender a ideia de aluno com uma invenção 
historicamente determinada. Assim, torna-se fundamental entender as crianças 
e jovens como construções históricas também a partir de condições históricas e 
objetivas em que eles constroem a si mesmos e, portanto, as suas identidades. 
(SCHMIDT, 2009, p. 11).

Através da concepcao dos educandos enquanto sujeitos históricos, 
reflexivos e capazes de contruir conhecimentos e suas próprias identidades, 
percebemos que se torna necessário investigar as suas ideias acerca da história, 
de modo a possibilitar a desconstrução e construção de conceitos, bem como 
invertigar-se os pensamentos gerais vigentes. É apenas por meio da insercao 
dos alunos no processo de produção do conhecimento, que se pode possibilitar 
a compreensao de que a História é construída através de permanências e 
rupturas e que o passado diferente de muitas visçoes não é algo estático, único 
e verdadeiro.

De acordo com Rüsen, “trata-se do interesse que os homens têm — de 
modo a poder viver — de orientar-se no fluxo do tempo, de assenhorear-se 
do passado, pelo conhecimento, no presente” (2001, p. 30). O intuito de tais 
relações é o próprio desenvolvimento da consciência histórica, que possibilita a 
projeção, na lógica de conexão, com o próprio futuro. Schmidt (2009) aponta 
que a História: 

[...] assume que sua finalidade é a formação da consciência histórica, tendo 
como referência a construção, não de uma relação prática ou morta com 
o passado, mas uma relação histórica cada vez mais complexa, em que a 
consciência histórica seja portadora de orientação entre o presente, o passado 
e o futuro, no sendo de voltar-se para dentro (o papel das identidades) e para 
fora (na perspectiva da alteridade). (SCHMIDT, 2009, p. 19).

O pensamento histórico compreende-se em compreender as relações 
entre estas a temporialidade os processos de mudanças e permanências, 
possibilitando a construção de um conhecimento específico e inerente à 
História, analisando a formação do pensamento histórico dos educandos e 
resignificar a essencialidade da História enquanto disciplina escolar.

Os alunos podem sugerir seus próprios critérios para acessar a mudança, e 
ver as formas nas quais a “história” (de qualquer maneira simplificada) muda 
como um resultado, fazendo suas próprias interpretações, não numa fantasia 
juvenil, mas acessando o significado da mudança e os temas modelos. Uma 
estrutura permitirá aos alunos elaborá-la e diferenciá-la no encontro com novas 
passagens da história, consolidando sua coerência interna, fazendo conexões 
mais complexas entre os temas e subdividindo e recombinando temas para 
propósitos diferentes. (LEE, 2006, p. 147).

De acordo com Barca, o ensino da História é fundamental para a 
formação do pensamento crítico a respeito de determinado conteúdo. Devido 
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ao fato, de existir mais de uma visão historiográfica em relação ao mesmo tema, 
bem como a importancia do uso crítico de fontes no processo de produção do 
conhecimento histórico. A autora aponta que:

Em História, a aprendizagem é orientada para uma leitura contextualizada do 
passado a partir da evidência fornecida por variadíssimas fontes. A História 
não trata de certezas sobre um passado considerado fixo até que novos factos 
sejam descobertos; existem construções historiográficas diferentes, por vezes a 
responder a perguntas muito próximas, mas com enfoques diferentes. Numa 
sociedade aberta, torna-se cada vez mais óbvia esta característica da História – 
a de que não se aceita apenas “uma grande narrativa” acerca do passado – já que 
os historiadores podem produzir narrativas divergentes, fruto de perspectivas 
diferenciadas sobre as mesmas fontes ou situações. (BARCA, 2006, p. 95)

A partir da concepção apontada pela autora podemos perceber a 
utilização de diversas fontes, possibilita ao estudante o resgate do passado 
histórico e as múltiplas visões acerca deste, contextualizando desse modo o 
objeto estudado e proporcionando ao educando a formação da sua aprendizagem 
histórica. Tal formação por sua vez, voltaria-se as especificidades do cotidiano, 
propondo a formação de alunos que consigam buscar informações, construindo 
conhecimentos ao mesmo tempo em que  transitam entre “perspectivas 
diferenciadas” na resolução de problematicas que permeiam o mundo que o 
cercam.

7 Considerações finais 

A História demonsta um caminho de superação em relação aos seus 
conceitos e a sua caminhada ardua para sua atual posição. A mesma enquanto 
ciência possibilita, um espaço de reflexão acerca da produção do conhecimento 
histórico e como este processo é possível e essencial para a formação da 
consciência histórica dos alunos. A História nesta perspectiva deixa de ser 
apenas uma disciplina funcional voltada a um passado estático passando assim 
a possuir um sentido mais amplo e em prol da vida.

Porém, essa perspectiva ocorrerá apenas se forem considerados os 
conhecimentos prévios dos alunos, as suas visões de mundo e essencialmente 
sobre a História. Ela deve se dar no campo investigativo tornando-se o ponto 
de encontro entre o saber específico da disciplina e o seu papel prático, de 
orientação, para a vida dos educandos.

O ensino de História visa dessa maneira disponibilizar aos educandos 
a possibilidade de construção de uma reflexão em relação ao seu cotidiano e a 
conjutura atual de maneira a se buscar novas expectativas provenientes das lições 
que o tempo trouxe, visto que é atraves da História que conhecemos o passado, 
realizamos uma análise do presente a fim de que possamos compreender de que 
modo o futuro nos poderá ser apresentado.  
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1 Introdução

No decurso da história, o Ensino Médio se caracterizou por ter em sua 
estrutura, um dualismo que, considerando a divisão e relações de 

trabalho, proporcionava uma instrução variada, levando em conta as diferentes 
camadas sociais existentes, bem como uma demanda mercadológica, destoando 
a formação plena com a profissional. 

As inúmeras reformas educacionais vivenciadas ao longo das décadas, 
muito pouco avançaram no sentido de defenestrar este dualismo. Contudo é 
importante ressaltar que também tivemos avanços a cada reforma, tendo em 
vista que a construção do sistema educacional se deu ao longo dos anos, levando 
em conta seus erros e também acertos.

Sendo assim, o presente trabalho tem o propósito de refletir e 
compreender, por meio de uma revisão bibliográfica as antigas reformas 
educacionais brasileiras do período entre 1890 e 1971, assim como o surgimento 
do Ensino Médio no Brasil, que se formalizou neste intervalo.

2 A educação escolar no Brasil: aspectos históricos

Para refletir a Educação em uma perspectiva histórica, faz-se necessária 
uma retrospectiva das reformas educacionais brasileiras, além disso, pensar a 
gênese da Educação Escolar no país, que em seus primórdios tinha um caráter 
excludente e era oferecido somente à burguesia.
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No início do século XIX praticamente não existia educação formal no Brasil. 
Vários estabelecimentos de ensino secundário (o equivalente hoje ao ensino 
médio) foram fechados com a expulsão dos jesuítas. Cabe ressaltar que esses 
estabelecimentos não chegavam a vinte nesse período. O fechamento desses 
acabou atingindo aos filhos das classes dominantes (SANTOS, 2010, p. 03).

A preocupação com o ensino secundário no Brasil teve seu advento junto 
com instalação da família real, que demonstrou interesse na formação das elites. 
A partir disso, após a independência do Brasil e durante o período regencial, 
foi criado o Ato Adicional de 1834, “que dava a província o direito de regular 
sobre a instrução pública e instituições próprios a promovê-las” (SANTOS, 
2010, p. 04).

Com isso, foi concedido às províncias o direito de proporcionar 
instrução (educação) pública em estabelecimentos próprios, não ficando mais a 
cargo somente das faculdades e academias. 

Uma das atribuições das Assembleias Provinciais, estabelecida por este 
Ato Adicional, era a de legislar sobre a instrução pública, ou seja, o ensino 
passava a ser regulado no país, ainda que em estágios embrionários.

É neste período que passaram a surgir outros espaços educativos, o 
que é reforçado  No artigo 10º, parágrafo 2º do Ato Adicional de 1834, ao 
ressaltar que caberia a Assembleia Provincial legislar: sobre instrução pública 
e estabelecimentos próprios a promovê-la, não compreendendo as faculdades 
de medicina, os cursos jurídicos, academias atualmente existentes e outros 
quaisquer estabelecimentos de instrução que para o futuro forem criados por 
lei geral (NOGUEIRA, 2001 apud CASTANHA, 2006).

Logo, com este Ato Adicional, cada província do Brasil se tornava 
autônoma para organizar, de acordo apenas com suas próprias normas, o ensino 
primário e secundário. Sendo assim, poderia haver, portanto, inúmeros sistemas 
de ensino primários e secundários no Brasil, sem que nenhuma tivesse que dar 
satisfação nem às demais províncias, tampouco ao Governo central. 

O Ensino Superior, porém, ainda ficaria sob a responsabilidade do 
Governo Central em todo território nacional, o que é contraditório, já que 
quem administrava o Ensino Superior, deveria se preocupar em administrar e 
organizar o Ensino Primário e Secundário, que são pré-requisitos para Educação 
Superior. 

Vale ressaltar que somente no Rio de Janeiro, cidade onde se localizava 
a sede do Governo Imperial, o Ensino Primário e Secundário ainda, seriam de 
responsabilidade do Governo Central.

Em 1834, o Ato Adicional consumou o desastre para nosso sistema 
educacional, atribuindo competência às assembléias provinciais para legislar 
sobre o ensino elementar e médio. [...] com esta descentralização, precipitada 
e mal orientada, o já lento progresso do ensino elementar sofreu sério golpe. 
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Longe de incentivar progressos locais, que poderiam ter sido mais facilmente 
atingíveis sem um excessivo centralismo, serviu somente para fortalecer o jogo 
de interesses de grandes latifundiários que agiam, a seu bel-prazer em territórios 
mais ou menos extensos (WEREBE, 1985 apud CASTANHA, 2006, p. 09).

É neste contexto que surgem os Liceus, que tinham como intenção 
instruir os seus discentes com os conhecimentos básicos e pré-requisitos para 
educação superior. Posteriormente, em 1837, foi criado no Rio de Janeiro o 
Colégio D. Pedro II, que inicialmente fora idealizado para servir como modelo 
de ensino, todavia, nunca se efetivando como tal e sim como instituição 
preparatória para o ensino superior, posteriormente o colégio sofreu várias 
reformas curriculares.

Ao longo do Império ela sofreu várias reformas curriculares, que ora acentuaram 
a formação literária dos alunos em detrimento da sua formação científica ora 
agiram de modo oposto, segundo as disputas do ideário positivista contra o 
ideal humanista-jesuítico. Quando o ideário positivista levava vantagem, na 
medida em que crescentemente tangenciava os gostos intelectuais da época, o 
Colégio Pedro II passava a incorporar mais disciplinas científicas. Quando os 
positivistas perdiam terreno, voltava-se a uma grade curricular de cunho mais 
literário (GHIRADELLI, 2001, p. 18).

Ressalta-se que nessa época o ingresso no ensino superior se dava por 
meio de comprovação de idade mínima e aprovação no exame parcelado, 
também chamados de exames preparatórios; exame este que tinha como 
propósito avaliar as competências do aluno, o que já elitizava o acesso a este 
nível de educação, tendo em vista seu alto nível de complexidade.

Há muito se questiona sobre a importância dada à educação ao longo da 
história de nosso país. À época da escravidão e, portanto, ainda durante o 
império, quase não havia lugar para a educação. A função essencial do ensino 
secundário era preparar o sujeito para o ingresso nos cursos de nível superior. 
O ensino técnico-profissional sofria com o quase absoluto descaso. Mas a 
criação do Colégio D. Pedro II foi o primeiro passo dado pelo governo central 
do país, que há pouco tinha conseguido sua independência, para organizar o 
ensino secundário regular (SANTOS, 2010, p. 04).

Durante a República Velha, o Ensino Secundário passou por reformas 
que tinham mais uma vez como principal preocupação a preparação para o 
ingresso no ensino superior. A reforma proposta por Benjamin Constant, 
então Ministro da Instrução Pública, visava proporcionar aos jovens brasileiros 
subsídios básicos para ingressar no Ensino Superior, sendo o foco dessa reforma 
o Ensino Secundário. O projeto ainda propôs uma mudança curricular no 
colégio D. Pedro II, que passou a se chamar Ginásio Nacional.

Com a reforma, a instrução passou a durar sete anos. Também foi 
implantado a laicização do ensino público que, aliado à liberdade religiosa, 
favoreceu a expansão dos colégios particulares o que proporcionou o crescimento 
do número de escolas confessionais, que são instituições vinculadas a igrejas ou 
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organizações religiosas. Em 1901, Epitácio Pessoa, então Ministro da Justiça e 
Negócios Interiores do Brasil, estabeleceu a redução para 6 anos de instrução, 
e tinha como objetivo a obtenção do grau de bacharel em ciências e letras, 
permanecendo ainda, o objetivo principal como sendo a matrícula no ensino 
superior.

O regime de “equiparação” dos estabelecimentos particulares ao padrão 
federal, instituído pelo Código Epitácio, facilitou a multiplicação de escolas 
secundárias por todos os estados. Apesar desta expansão do sistema escolar o 
modelo que lhe servia de fundamento continuava a ter o mesmo arcabouço da 
escola imperial. (CARVALHO, 2001, p. 3).

Apesar das mudanças realizadas durante a reforma Epitácio, o ponto de 
vista cultural e pedagógico ainda era o modelo da escola imperial. Contudo, dez 
anos mais tarde, em 1911, com o advento da reforma proposta por Rivadávia 
Correia, então Ministro da Justiça e Negócios Interiores, houve uma maior 
preocupação em acabar com a imagem de curso preparatório para o ingresso 
na Educação Superior, ou seja, acabar com a ideia de que o ensino secundário 
era interessante somente àqueles que desejavam ingressar neste nível de ensino. 
Assim, pretendia-se que o curso secundário se tornasse formador do cidadão e 
não simples promotor a um nível seguinte.

Rivadávia propôs em sua reforma o chamado “Ensino Livre”, 
substituindo o ensino obrigatório. Para ele, o ensino livre buscava a emancipação 
da consciência. Segundo Cury (2009, p. 9) “o ensino livre seria o antídoto 
dos maus catedráticos, da busca desenfreada pelos diplomas e não pela ciência, 
fraudes e instalações precárias”. 

O Ensino Livre permitiu aos estabelecimentos de Ensino Secundário a 
realização de exames reconhecidos oficialmente. Estabelecia a liberdade total 
dos espaços educativos, quer do ponto de vista didático, quer do administrativo. 
Neste período, aprova-se a Lei Orgânica do Ensino Superior e Fundamental da 
República.

Contra o sistema tradicional vigente, insurgiu-se, de maneira violenta, 
o ministro Rivadávia Corrêa, com a Lei Orgânica de 1911. Levando o 
liberalismo político às últimas consequências, dentro do positivismo ortodoxo, 
resolveu retirar do Estado a interferência no setor educacional, estabelecendo 
o ensino livre. Sem as peias oficiais, poderia, julgava ele, o ensino desenvolver-
se segundo as necessidades imediatas do Brasil (NUNES, 1962 apud CURY, 
2009, p. 6).

Ainda na Reforma Rivadávia, acabaram os diplomas, que foram 
substituídos por certificados, onde o primeiro é a condição para o exercício 
de profissões regulamentadas. E o segundo, atesta a conclusão de algum curso 
escolar.

Durante a propaganda que precedeu à reforma do ensino, a caça ao diploma foi 
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sempre apontada como um dos elementos de descrédito. O ensino fundamental 
e o ensino técnico foram abastardados, porque miravam exclusivamente a 
aquisição do pergaminho de bacharel e de doutor. A doutorice constituiu o 
lado ridículo das instituições brasileiras [...]. Ora, o feitio especial da doutorice 
é desatender às realidades, tudo conceber a priori e querer organizar e reger 
o mundo pelas regras dos compêndios [...]. Os resultados foram a avalanche 
de matrículas nos cursos superiores e as imensas levas anuais de doutores e 
bacharéis. Tais diplomas, pela presente organização, são substituídos por 
modestos e democráticos certificados, atestando a assistência e o aproveitamento 
nos respectivos cursos (CORRÊA, 1912 apud CURY, 2009, p. 14).

E por fim, com o consequente aumento no número de matrículas nos 
cursos superiores, cria-se a partir da Lei Orgânica, o exame de admissão, mais 
tarde conhecido como vestibular. 

Não se exige uma escolaridade prévia como aquela do ensino oficial e existente 
nas escolas equiparadas ao modelo do Pedro II. O vestibular é face da autonomia 
dos institutos [...] O exame de admissão não tem por fim verificar o valor 
do curso fundamental. Escolhe, entre os candidatos à matrícula nos cursos 
superiores, os mais bem equilibrados e com um desenvolvimento intelectual 
capaz de suportar o prosseguimento dos estudos técnicos. Não é um exame 
minucioso, um exame de preparatórios por atacado (CURY, 2009, p. 13).

Segundo Santos (2010, p. 06) já em 1915, temos a Reforma Carlos 
Maximiliano, que chega para reorganizar e reoficializar o ensino no Brasil, 
ressaltando a preocupação em preparar os alunos para o complexo teste 
vestibular. A conclusão do curso secundário passou a ser obrigatória, para o 
ingresso no Ensino Superior, obrigação esta que aliada aos exames vestibulares, 
resolveu o problema de matrículas desenfreadas.

No entanto, dez anos depois, em 1925, João Luís Alves, ex-ministro da 
Justiça e Negócios Interiores e então Ministro do Supremo Tribunal Federal, 
implanta a Reforma Rocha Vaz, que via o nível superior como uma preparação 
fundamental e geral para a vida. Reforma esta que foi considerada reacionária, 
pois manteve seu controle ideológico através de inspeções escolares. Neste 
período foi criada a disciplina “moral e cívica” sendo obrigatória em todos 
os estabelecimentos de ensino o que acabava defenestrando a autonomia 
pedagógica e até administrativa das instituições. 

Contudo, Getúlio Vargas, em seu primeiro mandato como Presidente 
da República (1930 - 1945), colocou em prática a Reforma Francisco Campos, 
que estabeleceu em nível nacional, uma modernização do ensino secundário 
através de vários fatores. Estes foram: o aumento de séries, sendo cinco para os 
estudos básicos e duas “propedêuticas” ou seja,  preparatórias para o próximo 
nível de ensino, a frequência obrigatória dos alunos e uma reformulação do já 
citado sistema de inspeção.

Desta forma, a Reforma Francisco Campos, marcou de forma 
significativa a história do ensino secundário no país, haja vista que ela rompe 
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de vez com as estruturas do sistema de ensino do antigo império. Segundo 
Dallabrida (2009, p. 2): 

Em primeiro lugar, deve-se mencionar o aumento da duração do ensino 
secundário, pois ele passou de cinco para sete anos de duração e foi dividido 
em dois ciclos. O primeiro ciclo, chamado fundamental, com um período de 
cinco anos, era um curso comum a todos os estudantes secundaristas e conferia 
formação geral. A segunda fase do ensino secundário, o “ciclo complementar”, 
formado por dois anos, era propedêutico para o curso superior.

Logo, com este aumento nos anos de estudo e sua divisão em duas partes, 
o ensino ganhou uma estrutura mais completa, que proporcionava melhor 
preparação para os cursos superiores. O Ensino Médio, como conhecemos hoje, 
se estrutura de fato, com a Reforma Capanema em 1942, que promove uma 
reestruturação do Ensino Secundário, dividindo-o em dois ciclos, sendo eles 
o Ginásio e o Clássico/Científico, com duração de três anos. O curso buscava 
despertar um desenvolvimento humanista, patriótico e cultural nos alunos, que 
serviria de base para o ensino superior.

No que diz respeito ao Ensino Técnico de nível Médio, embora a 
demanda por este ensino fosse maior, devido ao seu foco mercadológico, ele 
era desprezado pela classe média e alta, que almejavam a educação superior. 
Isso também acontecia porque quem optava pelo ensino técnico, tinha uma 
educação mais carente, o que impossibilitava o ingresso no nível superior, que 
exigia o Ensino Secundário integral.

As pessoas que optavam por este nível de ensino, normalmente 
buscavam uma formação para atender uma demanda de mercado, o que 
praticamente encerravam as possibilidades de um curso universitário. Logo, 
consequentemente o ensino secundário, sobretudo o superior, continuou 
servindo a uma pequena parcela da elite brasileira, já que a maioria dos jovens 
não podia desfrutar de uma preparação para o ingresso neste nível de ensino. 

Segundo os estudos de Ferreira e Bittar (2008), em 1964 através do 
Golpe Militar, temos a instauração de um regime ditatorial no Brasil, que em 
1968 através da Lei n. 5.540, faz uma reforma no ensino universitário.

Chaddad e Chaddad (2010) destacam que “o projeto da Reforma 
Universitária, promulgado em 28 de novembro de 1968, converteu-se na Lei 
5.540, sendo implantada através do Decreto lei 464 de 11 de fevereiro de 
1969”. 

Para Saviani (2001 apud Chaddad e Chaddad, 2010, p.08): 
Este projeto procurou responder a duas exigências contraditórias: de um lado, a 
demanda dos jovens estudantes ou postulantes a estudantes universitários e dos 
professores que reivindicavam a abolição da cátedra, a autonomia universitária, 
mais verbas e vagas para desenvolver pesquisas e ampliar o raio de ação da 
universidade; de outro lado, a demanda dos grupos ligados ao regime instalado 
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com o golpe de 1964 que buscavam vincular mais fortemente o ensino 
superior aos mecanismos de mercado e ao projeto político de modernização 
em consonância com os requerimentos do capitalismo internacional (criação 
de mão-de-obra técnica).

Com isso, neste período começa uma massificação da educação brasileira, 
que antes se preocupava, sobretudo com a formação das elites, agora começa a 
se preocupar a formar mão de obra técnica, para atender a burguesia brasileira. 
O que de fato, se intensifica em 1971 com a lei de n. 5.692 que:

Estabeleceu o sistema nacional de 1° e 2° graus, pois ambas tinham como 
escopo estabelecer uma ligação orgânica entre o aumento da eficiência 
produtiva do trabalho e a modernização autoritária das 18 relações capitalistas 
de produção. Ou seja a educação no âmbito do regime militar foi concebida 
como um instrumento a serviço da racionalidade tecnocrática, com o objetivo 
de se viabilizar o slogan “Brasil Grande Potência” (FERREIRA JÚNIOR e 
BITTAR, 2008, p. 04).

Ainda segundo os autores supracitados: 
[...] neste período impunha-se a universalização da escola primária e média 
e, particularmente, a ênfase na questão curricular referente ao ensino de 
matemática e ciências naturais. Quanto ao ensino superior, previa-se a 
ampliação das vagas no âmbito dos cursos de graduação voltados para as 
profissões tecnológicas. Além disso, privilegia-se a estruturação dos programas 
de pós-graduação com a dupla função de produzir conhecimentos exigidos 
pela demanda do crescimento acelerado da produção econômica e, ao mesmo 
tempo, de formar novos quadros capacitados para a geração de ciência e 
tecnologia (FERREIRA JÚNIOR e BITTAR, 2008, p. 14).

Os autores, por fim, destacam o interesse no aumento da formação de 
mão de obra atrelado ao aumento da produtividade do Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiro, o que acabou por deixar a formação humana em segundo 
plano. Para além disso, é importante ressaltar que este foi um período nefasto na 
história brasileira, tendo em vista as grandes atrocidades cometidas durante este 
regime, o que trouxe impactos não só no âmbito educacional, como também 
na vida da sociedade como um todo. 

O quadro abaixo, mostra de forma simplificada as reformas educacionais 
de 1890 a 1971 e suas principais mudanças. 
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Quadro 1 - Reformas Educacionais (1890 a 1971)

Fonte: Adaptado de Santos (2010)

É importante salientar que tiveram outras reformas importantes 
posterior à Lei n. 5.692/71, entre elas a Lei 9.394/96 – Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB) e também a atual Base Nacional Comum 
Curricular, contudo, o presente texto, se propôs trazer um recorte histórico da 
Educação brasileira, considerando seus primórdios e sua construção como um 
todo.

3 Considerações finais

A Educação brasileira já serviu de laboratório para inúmeras reformas, 
o que reforça a ideia de que não é apenas uma mudança no âmbito legislativo 
que vai melhorar a Educação como tudo, pois ainda que muitas reformas 
pareçam demonstrar certa preocupação com uma formação plena. Entende-se 
que, na prática, muito pouco é assimilado destas melhorias, tendo em vista um 
crescente e preocupante corte de verbas destinadas à Educação brasileira, o que 
pode vir a alimentar desigualdades, levando em consideração a dicotomia de 
qualidade entre o ensino privado e público.

Em uma perspectiva histórica, é possível notar o caráter excludente de 
grande parte das reformas, uma vez que elas buscavam favorecer aqueles que 
buscavam o acesso ao Ensino Superior, que ainda nos dias atuais, não está ao 
alcance de uma parcela da população, ainda que este acesso tenha melhorado 
significativamente nas últimas décadas.
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RECRUDESCIMENTO NEOLIBERAL E 
DOCÊNCIA: PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO AO 

CURRÍCULO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO
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1 Introdução

As reverberações socioeconômicas da crise sistêmica na qual adentrou 
o capitalismo global em meados de 2007 constituíram no Brasil 

um cenário recente de polarização política. A crise no padrão de acumulação 
econômica, que afetou o país mais fortemente nos anos iniciais da década de 
2010, expôs as fissuras de uma vulnerabilidade interna, aprofundada por meio 
da aplicação continuada da pragmática neoliberal a partir dos anos 1990. Frente 
à orientação hegemônica do capital financeiro externo e ao aprofundamento 
do neoliberalismo no tratamento da crise, o presente processo político 
brasileiro apresenta-se condicionado por uma aguda instabilidade nos arranjos 
hegemônicos internos e na própria dinâmica do conflito capital e trabalho no 
país, suscitando um quadro de estreitamento das fronteiras de enfrentamento 
entre projetos de poder em disputa.

A conjuntura de políticas estatais no país é marcada por uma recente 
rearticulação do bloco no poder, que excluiu o Partido dos Trabalhadores (PT) 
após 13 anos em governo e rearranjou setores históricos da direita política. Esta 
recente reconstituição da política do Estado, alavancada pelo aprofundamento 
da agenda de interesses do capital, vem se materializando em reformas e 
políticas de austeridade com agudos impactos no mundo do trabalho e sobre 
as estruturas básicas dos direitos sociais, sobretudo trabalhistas, previdenciários, 
relativos à saúde pública e à educação. 

A aprovação da lei nº 13.415 em 2017 instituiu a Reforma do Ensino 
Médio sob crivos de flexibilização dos currículos e constituição de uma Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC). Entendendo que os eventos recentes se 
inserem na processualidade das redefinições do Estado impetradas nas ultimas 
décadas, considera-se salutar analisar os nexos estruturais-conjunturais que 
embasam os redirecionamentos em disputa para a educação brasileira. Neste 

1 Doutoranda em Ciência Política – UFMG – flaviagfmariano@gmail.com
2 Doutora em Educação. Docente do Instituto Federal Goiano – Campus Morrinhos – sangelita.

mariano@ifgoiano.edu.br.
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texto, nos propomos a problematizar as reverberações sociais da matriz político-
ideológica neoliberal, que possibilitaram no Brasil a adequação às redefinições 
na rotação do capital a partir dos anos finais do século XX, atentando-nos aos 
impactos diretos na base curricular brasileira e no trabalho docente. 

Conquanto o processo neoliberal global compõe-se ontogeneticamente 
da emergência ou intensificação de reformas dos sistemas educacionais, a 
uniformização do modelo de gestão escolar gerencial e decentralizada no Brasil 
acompanha a tônica da inserção periférica na divisão internacional do trabalho. 
Do binômio flexibilização e precarização das relações de emprego e trabalho 
docente à adequação curricular às necessidades do padrão de desenvolvimento 
dependente, prevalecem no contexto brasileiro agendas políticas que mesclam 
vernizes conservadores tipicamente colonialistas e reformas construídas 
arbitrariamente concentradas no poder executivo – vide a frequente edição de 
reformas por meio de Medidas Provisórias.  

À vista disso, nos atentaremos ao lugar estrutural das instituições 
escolares na abordagem analítica da estratégia neoliberal concernente à dialética 
do capitalismo brasileiro. Com foco nas múltiplas dimensões precarizantes dos 
processos de intensificação da exploração do trabalho, alocamos a precarização 
da educação no escopo político e ideológico – consistentemente ancorado nas 
premissas econômicas dominantes – inerentes às reformas educacionais que se 
iniciam sobretudo a partir dos governos Fernando Henrique Cardoso (1995-
2002), quando a educação será incluída no setor de atividades não exclusivas 
do Estado (SILVA JR.; SGUISSARDI, 1999), perpassando uma segunda 
geração de reformas neoliberais estabelecidas nos governos Lula da Silva (2003–
2010) e Dilma Rousseff (2011-2016) até o atual período de recrudescimento 
neoconservador marcado pelo golpe institucional-parlamentar em 2016. 

2 Reestruturação produtiva e formação humana para o trabalho

As determinações sociohistóricas que baseiam a formação humana e a 
reprodução social no capitalismo contemporâneo correspondem à sucessão de 
redefinições desencadeadas em resposta ao colapso sistêmico da acumulação 
fordista, na segunda metade do século XX. Resultado das contradições inerentes 
à totalidade lógica capitalista, a irrupção de um processo de recomposição das 
condições materiais de apropriação e circulação do capital, com fim a “reverter 
a queda da taxa de lucro e criar condições renovadas para a exploração da força 
de trabalho” (PAULO NETTO; BRAZ, 2007), produziu novas condições nos 
domínios da experiência social, representando os ímpetos da passagem para 
um novo regime de acumulação e regulamentação política e social (HARVEY, 
2014). 

Em acordo com Carcanholo (2008, p. 252), enquanto o processo de 
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reestruturação produtiva se encarregou da rotação do capital, o neoliberalismo, 
como aspecto político, ideológico e econômico, teve o papel de garantir as 
“condições de lucratividade interna (desregulamentação e flexibilização 
dos mercados — principalmente o de trabalho) e externa (pressão por 
desregulamentação e abertura dos mercados comerciais e financeiros), como 
duas interfaces de uma mesma resposta do capital à sua própria crise”.

  A emergência do modelo amplamente denominado como acumulação 
flexível demarcou-se pela instauração de novas práticas político-econômicas e 
de formas e funções da organização industrial inspirados no toyotismo e em 
formas flexíveis de relações sociais de produção e consumo. A partir da década 
de 1980, mutações nos padrões organizacionais e tecnológicos, e nas formas de 
organização social do trabalho elevaram no interior dos processos produtivos e 
de serviços uma reengenharia industrial e organizacional, reproduzida material 
e simbolicamente nas estruturas e aparelhos sociais. 

A crise no padrão periférico de industrialização no Brasil nos anos 
iniciais da década de 1980 impeliu o processo de reestruturação que, conforme 
Antunes e Pochmann (2008), representaram nossos primeiros influxos a uma 
nova divisão internacional do trabalho, consolidada com o advento do projeto 
político-ideológico neoliberal na década de 1990. Foi neste período que a 
reestruturação produtiva do capital se desenvolveu intensamente no Brasil.

Coadunamos com o argumento de Amaral (2006, p. 32) de que os 
tempos neoliberais têm firmado uma nova fase do capitalismo, que representaria 
uma nova forma histórica da dependência. Assim, é possível afirmar que a 
dependência estrutural, que se urde na subordinação tecnológica, encontrou 
bases ideológicas e materiais para se reproduzir a partir da estratégia neoliberal 
de desenvolvimento. 

A consolidação do neoliberalismo a partir do governo Collor, e 
determinantemente impulsionada nos mandatos de Fernando Henrique 
Cardoso (1999-2002), representou a integração da burguesia interna sob 
hegemonia do capital financeiro nacional e internacional, sobretudo a partir 
de exportações de produtos primários. Ao longo das décadas de 1990 e 2000, 
a política socioeconômica do Estado brasileiro influiu aos interesses dos 
investidores internacionais e dos bancos e fundos de investimentos nacionais, 
articulando e subordinando os interesses das demais frações burguesas às 
finanças (BOITO JR., 2006). 

Ademais, o novo Brasil dos anos 1990, na escrita de Oliveira 
(2000), expressa-se na não inclusão de direitos na agenda de um governo 
eleito, diferentemente da tradição de cooptação. O abandono expresso de 
compromissos, como a busca pelo pleno emprego, significou nesse contexto 
um processo de erosão simbólica dos direitos (OLIVEIRA, 2000).  É necessário 
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reconhecer que o ideário neoliberal tem sustentação no plano simbólico: 
ocultando as facetas da exploração sob o discurso da liberdade econômica 
individual, sustenta um projeto de classe que objetivamente ajusta “a vida 
econômica social e cultural; as instituições educacionais, religiosas e outras ao 
seu domínio” (COUTINHO, 1984, p. 90). 

Boito Jr. (2006) destaca três elementos centrais à compreensão da 
política neoliberal e das complexas relações que ela instituiu no Brasil destas 
décadas até os dias atuais: a política de desregulamentação do mercado de 
trabalho, de redução de salários e de redução ou supressão de gastos e direitos 
sociais; a política de privatização; e a hegemonia do setor bancário do capital 
monopolista e do capital imperialista. 

Acrescenta-se a estas reengenharias sociais o suporte de níveis mais 
rebaixados de remuneração da força de trabalho, acentuando os traços de 
superexploração do trabalho.  (CARCANHOLO, 2008). Marcadamente, 
os sistemas de reorganização da produção incluíram a redução do número 
de trabalhadores e a intensificação da jornada de trabalho dos empregados.  
A redução dos custos salariais, vinculada ao abatimento de direitos sociais, 
aprofundaram nuances constitutivas da marginalidade e da concentração de 
renda, propriedade e poder no capitalismo brasileiro.  Essas medidas, às quais 
Schwarz (1993) cunha o conceito de “desmanche neoliberal”, marcam um 
quadro de regressão e precariedade do trabalho que institui também um novo 
arquétipo de formação objetiva-subjetiva dos sujeitos.

Considerando-se que na sociedade burguesa a autoconstrução humana 
é mediada pela propriedade privada de tipo capitalista e centra-se na preparação 
para o trabalho (TONET, 2012), seus aspectos concretos e imateriais articulam-
se às necessidades de formação de força de trabalho apta objetiva-subjetivamente 
a atender as necessidades de reprodução ampliada do capital. Uma vez que 
redefinem o desenvolvimento dos processos de trabalho – renovando as 
formas de alienação e reificação –, as reestruturações ao modo de produção 
intrinsecamente repercutem sob a formação moral e intelectual reproduzida no 
conjunto de relações sociais ideológica e materialmente. 

Conforme evidencia Saes (2004), na era das políticas estatais de cunho 
neoliberal a educação escolar cumpre papel ideológico particular na vida social, 
intensificando-se o argumento de sua essencialidade para o desenvolvimento 
com fim a explicar os fracassos nos demais domínios da política estatal. Não 
obstante, Saes (2012) aponta o papel estrutural das instituições escolares, 
pertinente a sua correspondência ao conjunto de recursos que se combinam na 
reprodução das práticas sociais dominantes. 

As práticas e processos educacionais institucionalizados na sociedade 
capitalista não podem ser, portanto, analisados de forma descolada do caráter 
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prescritivo do sistema de valores hegemônicos (SAES, 2012). A organização 
escolar formal, na qualidade de aparelho privado de hegemonia (GRAMSCI, 
2004), adquire sentido tático na preparação técnica, intelectual e moral para o 
trabalho, sob o perímetro da naturalização do padrão burguês de sociabilidade.   

Nesses termos, a ideologia escolar (SAES, 2004) presente na 
governamentalidade neoliberal inclui a cisão da educação com o campo 
sociopolítico e sua inserção no âmbito do mercado e das técnicas de 
gerenciamento. Os impactos cognitivos encetados pelas mudanças produtivas 
encadeiam-se ao discurso da qualificação como exigência para incorporação no 
mercado de trabalho (ou como pré-requisito para a “empregabilidade”), ainda 
que os postos de trabalho venham sofrendo estruturalmente drástica redução. 

Não obstante a qualificação seja ideologicamente tomada como 
imperativo, a formação humana para a grande maioria limita-se à educação 
básica formal, geral, direcionada a preparação do trabalhador para execução de 
operações cada vez mais simplificadas. Conforme analisa Saviani (2005, p. 243-
244), as capacidades requeridas da massa de trabalhadores na contextura atual 
direcionam-se à “[...] capacitação geral, rapidez de raciocínio, grande potencial 
de incorporação de informações, adaptação mais ágil, capacidade de lidar com 
conceitos abstratos”, estabelecendo feições de uma reforma moral.

Ressalta-se que a justificação do desenvolvimento econômico pelo 
progresso da instrução escolar funda parâmetros de explicação e predição sobre 
as condições do desenvolvimento periférico, estabelecendo receitas baseadas 
no gerenciamento de capital humano (SCHULTZ, 1967). De acordo com 
considerações redigidas nos anos finais da década de 1990 em relatório pelo 
Banco Mundial, são condições para o desenvolvimento econômico:

A melhoria das aptidões e da capacidade do trabalhador é essencial para o êxito 
econômico numa economia global cada vez mais integrada e competitiva. 
Os investimentos em capital humano podem melhorar o padrão de vida 
familiar, expandindo as oportunidades, aumentando a produtividade, atraindo 
investimentos de capital e elevando a capacidade de auferir renda (BANCO 
MUNDIAL, 1995, p. 42). 

Sob este escopo, o aparelho educacional opera no sentido de 
sustentação do ethos neoliberal enquadrando-se à centralidade no indivíduo 
e na fundamentação da hierarquia baseada em dons e méritos individuais. 
Conforme definição de Lopez-Ruiz (2007, p. 18), a noção de capital humano 
refere-se a um conjunto de “habilidades, capacidades e destrezas” que, em 
função do avanço do capitalismo, “[...] deve se tornar valor de troca. Para isso, 
esses atributos precisam ser abstraídos das pessoas que os detêm, das pessoas 
concretas nas quais existem, e se articular em função de um fim externo a elas”. 
A novidade contida nestas mediações reificadas fundadas pela forma histórica 
do trabalho no capitalismo flexível está na redução do humano a um conjunto 
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de capacidades e aptidões que adquirem valor de mercado e se expressam em 
forma de capital. 

Malgrado as teorias do capital humano componham de forma 
sistematizada os estudos e as políticas de Estado pelo menos desde a década 
de 1950, coube-lhe renovar-se frente às novas estratégias de recomposição do 
padrão de acumulação e da hegemonia imperialista no período pós-guerra 
(LEHER, 1999), reassentado sua base teórica na ideologia da globalização sob 
os conceitos de empregabilidade e sociedade do conhecimento:

Nesta versão renovada da teoria do capital humano, o conhecimento não 
pertence mais ao indivíduo, tampouco é pensado a partir do mesmo: “é a 
empresa que deve tratar de adquirir todo o capital humano que possa 
aproveitar”. A empresa precisa “utilizar de maneira eficiente o cérebro de seus 
funcionários” que, por isso, devem ser depositários de conhecimento útil para 
o capital (LEHER, 1999, p. 25). 

Articuladamente, uma feição formativa baseada em aspectos 
comportamentais represados em torno dos novos padrões de sociabilidade e 
produção desenvolve uma forma de envolvimento, participação estimulada 
e engajamento, que faz com que o “indivíduo internalize as pressões 
externas” (MESZÁROS, 2006, p. 283-284) – e por consequência aliene-
se de possibilidade de transformação social do quadro geral de valores da 
sociedade. Sob o alargamento da desregulação do trabalho e do emprego, a 
superação dos problemas sociais é alijada de seu sentido político e deslizada 
para a responsabilidade individual, relacionada à iniciativa empreendedora, 
pró-atividade, habilidade e criatividade dos indivíduos. Este “novo espírito do 
capitalismo” funda um repertório de explicação da realidade que “[...] toma 
a figura do executivo como matriz de uma conduta a ser disseminada pela 
sociedade inteira [...] Assim, a busca do ganho é mais do que uma obrigação – 
tornou-se um imperativo vital” (SANTOS, 2007, p. 13-14).

Uma vez que a acumulação flexível exige uma produção vinculada à 
demanda e às exigências mais individualizadas do mercado consumidor, o 
alicerce do trabalho em equipe e multivalente, sob estruturas horizontalizadas 
e terceirizadas, impõe ao trabalhador sua adequação a um perfil mais 
“competente”, participativo, multifuncional e polivalente fundado, conforme 
evoca Antunes (2009), em uma subjetividade fragmentada que faz apologia ao 
individualismo exacerbado. 

 A internalização do capital pelos indivíduos constitui-se, assim, 
em um processo de aprendizagem que compreende todos os aspectos dos 
indivíduos. Em linhas gerais, as premissas relacionadas à formação neste 
modelo “[...] reduzem-se fundamentalmente aos elementos básicos do capital 
humano: dimensões cognitivas (conhecimento abstrato) e valores, atitudes, 
comportamento” (FRIGOTTO, 1995, p. 102). Isso posto, as transformações 
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encetadas pela reestruturação produtiva e pelo arcabouço neoliberal conduzem 
a intensificação da exploração do trabalho não apenas por sua exaustão física 
firmada na expropriação do saber-fazer, mas também, coordenadamente, pela 
expropriação moral-afetiva voltada à cooperação com a lógica de valorização. 

3 A precarização como base objetiva: o binômio trabalho-educação no 
neoliberalismo brasileiro 

A despeito de conter no pensamento neoliberal uma atribuição à educação 
(e, particularmente à educação profissional) a característica de determinar 
relações sociais e de poder no plano econômico, as necessidades circunscritas 
neste modelo fabricam o postulado da universalização da educação por um viés 
de dualidade: sob avanços quantitativos da escolarização focalizada no Ensino 
Fundamental e mudanças de direcionamento para ampliação moderada da 
escolarização no Ensino Médio e na educação profissional, os países latino-
americanos a partir da década de 1990 aprofundam a segmentação desigual no 
acesso e permanência aos níveis de ensino. 

No bojo do processo financeirização econômica no Brasil, que teve 
início já nos anos finais da ditadura militar e adquiriu profundidades inéditas 
nos governos Fernando Henrique Cardoso (FHC) – como a aceleração dos 
processos de reprimarização econômica e privatização de recursos estratégicos 
(POCHMANN, 2016) –, a reforma da educação nacional consolidou o 
movimento de descentralização do financiamento de gestão, transpondo o 
Estado a promotor e regulador parcial, centrado mais nas atividades de avaliação 
e menos nas de execução. 

Por meio da interferência sistemática do poder executivo e do 
aplacamento da prática participativa democrática (método de conciliação 
que ainda reverberava do processo constituinte), a reestruturação da gestão 
educacional na década de 1990 caracterizou-se por uma descentralização 
administrativa, financeira e pedagógica, que buscou promover acesso à educação 
básica por meio da organização racional condizente com os princípios da 
iniciativa privada, o que resultou em significativo repasse de responsabilidades 
para o nível local, por meio da transferência de ações e maior autonomia aos 
governos municipais e estaduais.

O governo FHC operou (sobretudo por meio da Emenda Constitucional 
nº 14/96) implementando a noção de “priorização aos mais necessitados”, 
conforme avalia Oliveira (2009, p. 201), em detrimento do direito universal 
fixado na Constituição Federal de 1988. Ao suscitar a diversificação das fontes e 
atrelar o financiamento a resultados quantitativos, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação - LDB (Lei 9.394/96) consumou o projeto político-governamental de 
fortalecimento do empresariamento da educação que, como apresenta Saviani 
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(2000, p. 200-201), se empenhou em “reduzir custos, encargos e investimentos 
públicos buscando senão transferi-los, ao menos dividi-los (parceria é a palavra 
da moda) com a iniciativa privada e as organizações não governamentais”.

Boito Jr. (1999, p.80) enfatiza que o paradigma da focalização “recupera, 
de modo enviesado, a velha prática liberal da filantropia”, sustentando-se em 
ao menos dois aspectos ideológicos: “focalizar os gastos públicos significa 
dirigi-los, ao menos em tese, para a população de baixa renda, mas, ao mesmo 
tempo, concentrá-los num piso mínimo e reduzido de serviços”. Este padrão 
tem por definição a extensão da desresponsabilização do Estado, reforçando o 
protagonismo de segmentos privados na execução de políticas sociais.

Em consonância com as diretrizes do Banco Mundial, estas tendências 
são preservadas no curso dos governos Lula sob a manutenção dos vetos 
presidenciais adotados por FHC contra a ampliação dos recursos prevista 
no Plano Nacional de Educação (PNE). Baseada na conciliação de relações 
com frações da classe dominante presentes no bloco no poder com classes 
trabalhadoras situadas fora desse bloco, a governabilidade dos governos do 
Partido dos Trabalhadores (PT) residiu, conforme Boito Jr. (2012), em um 
programa de política econômica e social que buscou o crescimento econômico 
do capitalismo brasileiro com alguma transferência de renda, porém, sem 
romper com os limites dados pelo modelo macroeconômico neoliberal.

Ainda que não tenham sido exemplo neoliberal congênere aos governos 
precedentes, as gestões dirigidas pelo PT mantiveram opção por submeter o 
dinamismo da economia ao capital privado e internacional, nos marcos da 
dependência estrutural. As análises de Serrano e Summa (2015) apontam 
para que o Estado veio progressivamente recuando em seu papel de agente 
condutor do crescimento, desembocando, para Gentil (2016), na desaceleração 
do investimento público. 

Conquanto esta frente única tenha logrado políticas de impacto 
abrangente que se constituíram como significativos mecanismos de combate à 
pobreza extrema e amortecimento da desigualdade social no país, a educação 
sofreu, nesse ínterim, os impactos de um processo de financeirização das 
políticas sociais. Leher (2010) adverte que o que o Plano de Desenvolvimento 
da Educação (PDE), conduzido a partir de 2007, reforçou a aliança com o 
empresariado na medida em que estabeleceu parcerias diretas ou indiretas com 
a iniciativa privada na condução de programas e projetos desenvolvidos no 
ensino superior e educação básica. 

Se diretamente houve um alargamento da relação público-privado no 
Ensino Superior por meio do Programa Universidade para Todos (ProUni) 
e do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), 
respectivamente subsidiados por meio de isenções fiscais e custeio de juros 
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financeiros; transversalmente, a conformação estrutural do PDE incorporou o 
planejamento estratégico da educação pública à agenda empresarial. 

A conjuntura de crise política e social que se acirra a partir de 2013 marca 
no Brasil um período ímpar de fortalecimento das forças sociais conservadoras. 
O acirramento conflitivo entre projetos de poder, que se consolida com o golpe 
institucional-parlamentar ao governo Dilma em 2016 e consubstancia-se com a 
ascensão de Jair Bolsonaro (2019-atual) à presidência, representa uma guinada 
determinante no ciclo neoliberal periférico em curso. 

O que se percebe na política institucional brasileira neste período é o 
fortalecimento social de uma agenda neoliberal conservadora e fundamentalista. 
Os impactos desta guinada sobre as estruturas do Estado responsáveis por 
operar políticas públicas e sociais incluíram, já no governo interino de Michel 
Temer (2016-atual), a subordinação do Ministério da Educação (MEC) 
ao Ministério da Cultura (MinC), a fusão entre o Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações (MCTI) e o Ministério das Comunicações (MC), 
assim como a extinção de importantes órgãos estatais como o Ministério 
das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, a Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) e outros.

Dentre as medidas articuladas no âmbito fiscal, trabalhista e 
previdenciário, destaca-se a Emenda Constitucional Nº 95/2016, sancionada 
no dia 15 de dezembro de 2016, conhecida como PEC do teto dos gastos 
públicos, que congelou por vinte anos os gastos com educação, tendo como 
referência a aplicação do ano de 2017. Na prática, esta alteração inviabiliza 
as metas e estratégias do Plano Nacional de Educação (Lei 13.005/2014), 
sobretudo a ampliação dos recursos púbicos aplicados na educação para o 
atingimento de 10% do PIB até o final de vigência do Plano. Desta forma, 
postulou-se a inviabilidade de outras metas e estratégias estabelecidas para 
os diversos níveis e modalidades de educação, bem como para formação e 
valorização dos profissionais de educação, dentre outras.

O governo Temer, entretanto, apenas iniciou um processo de recalibração 
do padrão de acumulação, uma vez que objetivando seguir na mesma agenda 
regressiva, sem alternativas exequíveis e realistas, o bloco no poder convergiu 
no apoio à candidatura de Jair Bolsonaro (LEHER, 2019). Este ínterim foi 
marcado pelo surgimento de movimentos conservadores na sociedade civil, 
como o “Escola sem Partido”, que acirrou perseguições e ameaças a profissionais 
da educação, e no Estado, como a aprovação da lei nº 13.415/2017 que institui 
a Reforma do Ensino Médio, retirando a obrigatoriedade das disciplinas de 
ciências humanas na educação básica.

Conforme apresenta Leher (2019), o atual governo estabelece com 
o Ministério da Educação uma conexão direta com o núcleo ideológico 
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fundamentalista que compõe o bloco no poder, atuando principalmente na 
educação básica e profissional. A influência da agenda educativa do Banco 
Mundial, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) e de programas educacionais em curso nos Estados Unidos é destacada, 
tendo em comum a definição de uma pedagogia voltada à socialização da força 
de trabalho baseada nas competências, na definição de metas de aprendizagem 
consubstanciadas por descritores, na avaliação externa e censitária na 
intensificação tecnológica e na correspondente expropriação de conhecimentos 
dos docentes (LEHER, 2019).

Sob um arcabouço político e normativo centrado na ampliação da 
simbiose entre o público e o privado, vivenciamos um aprofundamento da 
precarização do direito subjetivo e objetivo à educação na qualidade de direito 
social e humano. 

À vista da desigualdade crivada entre as condições estruturais e 
pedagógicas de instituições públicas e privadas, nos dizeres de Saes (2008, 
p. 169), “o padrão de funcionamento da escola pública é responsável pela 
reprodução, no Brasil, de uma pirâmide educacional que reserva uma trajetória 
escolar curta à maioria social e uma trajetória escolar longa à minoria social”. 
A precarização da escola pública é um dos elementos basilares da perpetuação 
da pirâmide social – embora evidentemente seja produto de um projeto 
socioeconômico de acumulação –, sobretudo pelo afunilamento no acesso à 
formação e aos níveis de ensino. 

Malgrado o discurso hegemônico narre a fragilidade na empregabilidade 
como consequência da debilidade da escola pública e da insuficiência na 
qualificação profissional dos setores socialmente majoritários, fato é que a 
precarização do ensino público é essencialmente um instrumento funcional ao 
processo de reprodução hegemônica da divisão social do trabalho. Como alerta 
Frigotto (1995), sob as teorias do capital humano o determinante torna-se 
determinado – e o determinado (a educação) é vendido distorcidamente como 
condição determinante das estruturas que a precedem. 

Dito de outro modo, as condições precarizadas das unidades educacionais 
estatais, que determinam a precarização do acesso ao conhecimento (ou, 
objetivamente, do direito à educação), estão diretamente relacionadas à 
manutenção da especialização classista das atividades laborais: a função social 
da educação como política neoliberal converte-se em fixação de trabalhadores 
para a ocupação de postos precarizados, em consonância com a manutenção do 
desemprego estrutural.

O nivelamento do conteúdo educacional a ser oferecido é outra dimensão 
da precarização empreendida como componente estratégico.  O viés privatista, 
que baliza a socialização da produção intelectual da sociedade pelas pragmáticas 
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da reprodução sistemática da liberalização financeira, expressa-se não apenas em 
menos investimentos, mas, diretamente, no ajuste dos processos formativos à 
essas demandas. A centralização da educação básica sob o desígnio do mercado 
toma corpo na chamada pedagogia das competências (SAVIANI, 2007), que 
“[...] remete a um sujeito e a uma subjetividade e nos leva a interrogar sobre as 
condições subjetivas (e intersubjetivas) da produção” (HIRATA, 1994, p. 133). 

Conforme o sistema de educação estatal atenda com predominância 
absoluta o recorte mais economicamente espoliado das classes trabalhadoras 
(e o funcionamento da escola pública reproduza em seu interior uma 
diferença de desempenho entre alunos pobres e de classe média), o conteúdo 
educacional organizado em currículo escolar reflete a estratégia política de 
desenvolvimento, privilegiando a formação relacionada às funções técnico-
operativas imprescindíveis à atividade produtivas a que são direcionadas estas 
frações. 

A noção de competências, crescente no atual campo educacional, acolhe 
saberes, atitudes e valores, abarcando o domínio do self (saber-ser), o domínio 
cognitivo (saber formalizado) e o domínio comportamental (saber-fazer) – a 
competência consolida-se numa ação ou no conjunto de ações organicamente 
articuladas (CRUZ, 2001). Em verdade, as qualidades requeridas aos 
trabalhadores no presente contexto reúnem uma “[...] capacitação geral, rapidez 
de raciocínio, grande potencial de incorporação de informações, adaptação 
mais ágil, capacidade de lidar com conceitos abstratos e assim por diante” 
(SAVIANI, 2005, p. 243-244).

Nesse arranjo de envolvimento pessoal dos indivíduos (enquanto 
sujeitos das ações) e estímulo às capacidades de assumir responsabilidades 
diante de situações profissionais concretas, as competências se direcionam, 
como ressalta Zarifian (2001), à constituição de uma capacidade de resiliência 
frente às mudanças dos processos produtivos.  

Este modelo de conformação psicofísica, composto na dinâmica 
teleológica de adequação de um novo tipo de trabalhador, dirige-se, ainda, 
às formas de “mediatizar o desenvolvimento real dos indivíduos sociais” 
(VYGOTSKI, 1885). No plano da formação dos professores, a atual tendência 
completa os paradigmas do modelo educacional de competências, aos quais 
Rios (2002) atribui quatro dimensões: técnica, política, ética e estética. Na mira 
da noção de aquisição de competências para a empregabilidade, aos profissionais 
da educação também incidem o aumento das exigências em relação a uma 
qualificação condizente com o novo modelo educativo. 

As políticas que versam sobre a capacitação e gestão do trabalho docente 
interligam as exigências alinhadas sob os conceitos de “produtividade, eficácia, 
excelência e eficiência, importando, mais uma vez, das teorias administrativas 
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as orientações para o campo pedagógico” (OLIVEIRA, 2004, p. 1130). Nesse 
prisma, a formação docente passa a incluir a revisão dos perfis profissionais, 
a redução do tempo de formação e a centralidade da dimensão prática dos 
processos educacionais.

A impulsão de um padrão de docência caracterizado por competências 
ligadas ao “saber-fazer” do professor, por certo, está vinculada a um processo 
de aumento exponencial da responsabilização dos professores e da comunidade 
escolar. Gasparini, Barreto e Assunção (2005) identificam que “o sistema escolar 
transfere ao profissional a responsabilidade de cobrir as lacunas existentes na 
instituição, a qual estabelece mecanismos rígidos e redundantes de avaliação e 
contrata um efetivo insuficiente, entre outros”. 

Além das condições estruturais de trabalho aviltantemente precárias 
oferecidas pelas condições já citadas das instituições públicas, a padronização 
da degradação salarial da categoria relega a docência a uma significativa 
desvalorização social. A materialidade da precarização do trabalho de professores 
e professoras expressa-se na grande carga horária de trabalho a que estes 
profissionais são sujeitados –  em virtude do acumulo de grande quantidade 
de aulas, funções e cargos –, compelida pelas necessidades de reprodução 
própria e familiares destes trabalhadores e ratificada pela própria lógica do 
sistema educacional em não garantir um quaro de contratações necessárias ao 
desenvolvimento qualitativo de todas as disciplinas (que tem como resultado a 
necessidade de ministrar disciplinas e conteúdos extrínsecos à área de formação 
do docente, o que impacta transversalmente o caráter e a qualidade do próprio 
ensino oferecido). 

Haja vista a falta de autonomia no planejamento do trabalho, o ritmo 
acelerado e a pressão que caracterizam a docência, o desemprego estrutural e a 
desregulamentação de direitos são a interface sistêmica deste enquadramento 
que constringe o conjunto da categoria, instituindo uma realidade presente em 
que o adoecimento físico e psíquico destes profissionais fixa-se como regra. Em 
acordo com Bourdieu (1998. p. 120):

[...] a precariedade afeta profundamente qualquer homem ou mulher expostos 
a seus efeitos; tornando o futuro incerto, ela impede qualquer antecipação 
racional e, especialmente, esse mínimo de crença e de esperança no futuro 
que é preciso ter para se revoltar, sobre tudo coletivamente, contra o presente, 
mesmo o mais intolerável

Portanto, o projeto educacional que engendra a precarização da 
educação como atividade social em seus mais diversos níveis propicia, ademais, 
uma mentalidade coletiva a qual, consonantemente ao complexo estratégico, 
solapa a potencialidade organizativa e de mobilização das classes trabalhadoras. 
Conforme analisa Bourdieu (1998. p. 121), “a insegurança objetiva funda 
uma insegurança subjetiva generalizada, que afeta hoje [...] o conjunto dos 
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trabalhadores e até aqueles que não estão ou ainda não foram diretamente 
atingidos”.
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1 Introdução 

Até meados do século passado, acreditava-se que a escola pública e 
gratuita seria a solução para o problema da ascensão social, já que 

o preceito da igualdade de oportunidades entre todos estaria garantido por lei.
A partir da segunda metade do século XX ampliam-se consideravelmente 

as pressões das classes trabalhadoras por vagas na escola pública, que, até 
então, tinha como clientela, basicamente, a classe média letrada, filhos de 
comerciantes, de profissionais liberais, de professores e de fazendeiros. A escola 
pública estruturava-se, então, com o objetivo de atender aos interesses das 
classes mais favorecidas, uma vez que as classes populares estavam praticamente 
excluídas das salas de aula.

Os portões das escolas se abrem e, sob pressão, acolhem essa nova 
clientela que ingressa no sistema público de ensino, trazendo consigo novas 
demandas e novas necessidades que a escola tem grande dificuldade em atender.

A partir dos anos sessenta, estudos sobre a sociologia da educação e 
da cultura esquadrinham esforços no intuito de compreender melhor as novas 
relações que ocorrem nas instituições escolares e as críticas ao modelo vigente 
de escola se tornam cada vez mais incisivas. O olhar sobre a educação se 
modifica e o papel da escola passa então a ser objeto de investigação de vários 
pesquisadores. 
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Alternativas para a construção de uma educação pública e de qualidade, 
contrária à prática pedagógica tradicional, e que vão além do campo da formação 
técnica do magistério, são delineadas. Uma nova concepção de fracasso escolar 
é revelada contribuindo para uma melhor compreensão das dificuldades de 
aprendizagem e das altas taxas de repetências e evasão nas redes públicas.

Assim, a partir do século passado a instituição escolar é palco de um 
intenso processo de transformações, tanto do ponto de vista de seus atores, 
alunos e professores, quanto das políticas públicas. Estas transformações se 
fazem acompanhar de profundas mudanças na estrutura familiar e social. A 
partir desse cenário, neste artigo buscamos refletir sobre a questão: de que 
maneira as relações entre a instituição escolar e a instituição familiar, permeadas 
pelas profundas alterações socioeconômicas e políticas afetaram e continuam a 
afetar a trajetória escolar dos alunos, seja ela de sucesso ou de fracasso?

2 A escola

Educação é aquilo que fica depois que você esquece o que a escola ensinou.
(Albert Einstein)

Por não ser uma instituição estática, a cada período a escola assume 
características que são o reflexo de um movimento de constantes transformações 
sociais, impulsionado por tensões, conflitos, esperanças e desesperanças. A 
educação está entre as atividades mais elementares e necessárias da sociedade 
humana que se renova continuamente através dos tempos (ARENDT, 1972). 

Durante um longo período, a escola de qualidade esteve reservada a 
uma pequena parcela da sociedade. Apenas os filhos de grandes empresários, 
comerciantes, fazendeiros e doutores tinham a oportunidade de frequentar a 
escola diariamente. Já os filhos de operários e agricultores, muitas vezes, não 
tinham praticamente qualquer oportunidade de estudo e ficavam fadados ao 
analfabetismo.

No período posterior à Segunda Guerra Mundial, o caráter até 
então elitista da escola dá lugar a uma escola de massas, com a promessa de 
desenvolvimento, mobilidade social e igualdade, quando se inicia um processo 
de expansão súbita da oferta e procura de vagas nas escolas públicas. É o 
princípio da democratização do acesso à escola. 

Mas não é apenas o perfil do aluno que se transforma. O rápido processo 
de industrialização, a amplificação e a diversificação das atividades econômicas 
são acompanhadas de um processo de desvalorização social e financeira da 
carreira do magistério, até então a única alternativa profissional adequada às 
moças de fino trato.
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A perda do prestígio e a queda violenta dos salários dos profissionais 
da educação afasta a antiga clientela dos cursos de formação de professores, 
abrindo espaço para a demanda de alunos, eles próprios, oriundos das classes 
menos cultas, menos letradas.

[...] Um dos grandes males do nosso professorado é a carência da cultura geral 
de base; boa parte dos professores não consegue se apropriar adequadamente de 
instrumentos de leitura. [...] Nossos problemas vêem de nossa formação social, 
que nos legou uma pobreza cultural, nos legou na verdade uma semicultura. 
[...] No fundo nosso desafio talvez seja buscar meios formativos capazes de 
fazer compensar a precária educação geral de base do professorado, desde a 
formação cultural, passando pela científica e pela estética (LIBÂNEO, 2003, 
p. 37-38).

As rápidas modificações do tempo e espaço, advindas dos avanços 
de novas tecnologias de informação, encurtam cada vez mais o tempo e 
as distâncias, gerando um grande descompasso, uma desarmonia, entre 
as práticas pedagógicas adotadas pela maioria dos educadores e as reais 
necessidades dos alunos. Percebemos esse descompasso, no que hoje muitos 
denominam Crise na Educação (ARENDT, 1972). A escola profere um 
discurso voltado para uma educação solidária, para a formação humana, 
para a cidadania, mas na prática o que se vê é uma educação voltada para a 
competição.

O contexto envolve os sistemas de ensino, baseados em estruturas 
burocráticas e corporativas, se limitando às reformas educacionais. Na 
medida em que o sistema educacional brasileiro se democratiza e acolhe 
mais educandos, os problemas de aprendizagem, evasão, repetência e fracasso 
escolar ficam cada vez mais evidentes. O desafio de ampliar a oferta de vagas 
sem que isso resulte em queda da qualidade do ensino, é um problema que 
já vem preocupando muitos educadores nas últimas décadas.

É importante destacar que o processo de democratização da educação 
não se limita ao acesso à instituição escolar, esse certamente, é a porta inicial, 
mas torna-se necessário, também, garantir que todos os que ingressam na escola 
tenham condições de nela permanecer, com sucesso. Ou seja, a democratização 
da educação faz-se com acesso, permanência e aprendizagem de todos no 
processo educativo, dentro do qual o sucesso escolar é reflexo da qualidade. 

Em uma retrospectiva sobre a educação e o papel da escola na 
sociedade, no final dos anos sessenta, a crítica e a contestação à educação são 
alimentadas pelos movimentos sociais que ocorreram em grande parte da 
Europa e das Américas, que culminaram com os acontecimentos de maio de 
1968 em Paris. Inicia-se então um período de novas ideias e reflexões sobre 
a pedagogia e a sociologia - aqui bem representadas pelas obras A pedagogia 
do oprimido de Paulo Freire e Uma sociedade sem escolas de Ivan Illich, e, 
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também, sobre a Escola com a publicação, em 1970, de A Reprodução: 
Elementos para uma teoria do sistema de ensino de Pierre Bourdieu e Jean 
Claude Passeron (CANÁRIO, 2002).

A década de setenta é marcada pela insolvência do tempo das 
promessas passando para o tempo das incertezas.

O diagnóstico da “crise mundial da educação” coincide com a verificação 
da falência das promessas da escola. A investigação sociológica encarregou-
se de demonstrar a inexistência quer de uma relação de linearidade entre as 
oportunidades educativas e as oportunidades sociais, quer de uma relação 
linear entre a democratização do ensino e um acréscimo de mobilidade social 
ascendente. A sociologia da “reprodução” pôs em evidência o efeito reprodutor 
e amplificador das desigualdades sociais, desempenhado pelo sistema escolar. 
Na medida em que se democratiza a escola compromete-se com a produção 
de desigualdades sociais e deixa de poder ser vista como uma instituição justa 
num mundo injusto (CANÁRIO, 2002, p. 147).

No Brasil, os movimentos sociais dos anos oitenta refletem diretamente 
na formação de uma consciência política da sociedade civil, dando origem a uma 
nova concepção de cidadania, a saber: sujeito político, com direitos e deveres. 
Marcada pela organização, a sociedade civil conquista seu espaço junto ao 
Estado. Em meio a inúmeras pressões sociais engendradas por tais movimentos, 
um conjunto de ações das entidades representativas de professores, alunos, 
coordenadores, diretores, funcionários e supervisores garantem um modelo de 
organização democrática para a escola, culminados na Constituição Federal de 
1988. 

Nesse contexto, a Educação surge como um processo de transformação 
e passa a questionar concretamente a realidade das relações do homem com 
a natureza e com os outros homens. Em outras palavras, a Educação passa 
a ser compreendida como um processo dialógico, no qual educador e 
educandos problematizam o seu estar no mundo e sua ação sobre o mundo. 
Numa perspectiva emancipadora, a escola assume um papel fundamental na 
socialização dos saberes e na transmissão de conteúdos escolares que tenham 
ressonância na vida social dos alunos (SEE/MG).

Os anos noventa trouxeram uma nova perspectiva de abordagem das 
questões educacionais. Novos conceitos emergem e passam a ser pesquisados 
com maior ênfase, tais como: subjetividade, multiculturalismo, diversidade, 
identidade, gênero e etnia. Estudiosos defendem que educadores devem pensar 
os alunos como sujeitos socioculturais, portadores de subjetividade construída 
e influenciada pelas relações sociais e as diferenças respeitadas e questionadas 
em função da condição de produção, de cada um, numa sociedade desigual. 
Crianças e adolescentes passam a ser reconhecidos como sujeitos do processo 
histórico e social de construção do conhecimento, logo se constituem como 
seres ativos na relação ensino e aprendizagem. 
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Com a intenção de assegurar uma escola democrática, aberta para todos, 
o Governo Fernando Henrique Cardoso promulga em de 20 de dezembro 
de 1996 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96), 
estabelecendo no art. 3º que o ensino será ministrado com igualdade de 
condições para o acesso e permanência na escola, com a valorização da 
experiência extraescolar, além de garantir o padrão de qualidade. Deste 
tempo até os dias atuais muitos temas perpassaram as questões educacionais, 
como as avaliações externas, o padrão de qualidade, a gestão democrática do 
ensino público, que apontaram ainda para a dificuldade da escola promover a 
aprendizagem dos estudantes, garantir o sucesso escolar e os mecanismos para 
abertura das instituições escolares à comunidade e às famílias. Na próxima seção 
apresentaremos aspectos das relações entre as famílias e a escola, no sentido de 
pensarmos a educação como um processo e um dever tanto do Estado quanto 
das famílias em sua consecução.

3 A escola e a família

Nas últimas décadas, a estrutura familiar também sofreu profundas 
mudanças. Não só os pais precisam trabalhar mais, mas as mães também 
trabalham para prover o sustento familiar. Esse panorama se modifica ainda 
mais à medida que diminui a renda familiar, exigindo a participação de filhos – 
inclusive na idade escolar - na economia doméstica. 

No entanto, o que gera problemas na educação da criança não é o fato 
de os pais estarem mais tempo fora de casa em razão do trabalho, mas sim 
as formas como eles administram o tempo e o tipo efetivo de educação que 
colocam em prática dentro de casa. O distanciamento afetivo, disciplina severa 
e/ou inconsistente, agressividade e falta de atenção aos filhos, apresentam 
efeitos muito mais danosos sobre a educação dos filhos. Uma relação familiar 
positiva, favorável ao desenvolvimento da criança não se mede pela quantidade 
de tempo disponível, mas sim pela qualidade da relação que é desenvolvida no 
seio familiar.

É no interior do ambiente familiar que ocorrem efetivamente as primeiras 
aprendizagens básicas indispensáveis para que se dê de forma adequada a 
inserção da criança na vida social. A família, seja qual for sua organização, é o 
primeiro grupo de mediação da criança com o mundo social. É responsável pela 
sua sobrevivência e deve cumprir funções tanto educativas, como transmitir 
valores culturais e morais, de comportamento e socialização, fornecendo assim 
modelos de formação para que a criança se torne um indivíduo (sujeito) capaz 
de viver e conviver socialmente, e de estabelecer relações com seus pares, 
facilitando seus relacionamentos interpessoais no futuro (MONDIN, 2005).

Relações familiares permeadas por sentimentos solidários e responsáveis 
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desenvolvem nas crianças um conjunto de disposições e de competências, 
escolarmente adequadas, preparando-as para enfrentarem sozinhas as exigências 
escolares. Nesse sentido

Quando aquilo que é proposto na escola não entra em contradição com (não 
põe em crise) o que foi interiorizado até então, neste caso o aluno se mostra 
como alguém autônomo. Porém, quando as regras do jogo dos dois espaços 
de socialização (família e escola) são por um lado, diferentes demais, e, por 
outro, não podem ser vivenciadas em harmonia pelas crianças, então estas 
ficam deslocadas em relação às exigências e obrigações escolares (LAHINE, 
1997, p. 65).

Entretanto, é importante destacar que a relação entre a instituição 
família e a instituição escola, além de complexa, está sujeita a conflitos marcados 
pelas diferentes condições socioeconômicas. Nem a escola nem a família podem 
ser consideradas de forma abstrata, dissociadas de suas condições históricas e 
socioculturais.

As transformações estruturais das instituições escolares e familiares, que se 
passam a um só tempo, acabam por originar um movimento de interdependência 
e de influências recíprocas entre escola e família. Baseado nessa concepção, 
Bernard Lahire (2002; 2004) acredita que para compreender comportamentos 
e resultados escolares de determinadas crianças é imprescindível reconstruir a 
rede de suas relações familiares. Ele defende que as dificuldades que algumas 
crianças encontram na escola são enfrentadas por elas de forma solitária, mesmo 
quando retornam ao ambiente familiar.

A presença discreta e não coercitiva dos pais e ou responsáveis é 
fundamental ao longo de todo o processo de escolarização. O diálogo e o 
estabelecimento de uma rotina favorecem o desenvolvimento de um ofício, 
uma espécie de trabalho. A criança tem que ser convocada e chamada pela 
família para exercer esse ofício da melhor maneira possível, inclusive com 
alegria e prazer. 

Essa experiência deve ser não só agradável, mas, sobretudo, valorizada 
pelos pais, seja do ponto de vista da aprendizagem, seja do ponto de vista da 
socialização, da aprendizagem de valores e da aprendizagem de atitudes. O 
aluno precisa encontrar sentido na experiência escolar. Ele deve perceber que 
essa experiência pode representar um projeto de vida e impactar e promover o 
sucesso ou o fracasso escolar de crianças e jovens. Essa relação entre a escola e a 
família na trajetória de sucesso e/ou fracasso escolar dos estudantes é o objeto 
de reflexão da próxima seção.
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4 A família, a escola e suas relações com o sucesso e fracasso escolar 

Durante um longo período, pressupunha-se que a responsabilidade 
do fracasso escolar cabia ao aluno que não tinha disposição inata, isto 
é, aptidões para a aprendizagem e construção do conhecimento, ou da 
família que era desprovida de conhecimentos culturais com isso incapazes 
de incentivar gostos literários, musicais, matemáticos, eximindo em certa 
medida, a escola de sua responsabilidade para com este fato. Ou seja, o 
fracasso escolar era considerado ou uma fatalidade ou uma consequência 
inevitável da carência do aluno ou do seu meio. 

O modelo pedagógico vigente que se afirmava universal com ações 
pedagógicas hegemônicas e homogêneas, mostrava-se pouco sensível às 
diferenças tanto de caráter biológico e psicológico, como as diferenças 
individuais, socioculturais e econômicas dos atores envolvidos nos processos 
de aprendizagem e construção do conhecimento. Diversos fatores até então 
à margem dos estudos, tais como: condições socioeconômicas dos alunos, a 
distância entre a cultura escolar e a cultura popular e a discriminação das 
diferenças no interior da escola passam a ser examinados, sendo considerados 
como determinantes do baixo rendimento escolar.

Nos Estados Unidos, o Relatório Coleman5 mostrou, de forma 
clara, o peso da origem social sobre os destinos escolares ao constatar, em 
ampla pesquisa, que os recursos educacionais exerciam escassa influência 
sobre o rendimento, se comparados com as diferenças devidas às condições 
socioculturais das famílias e dos alunos (ARROYO,1992).

Na França, Pierre Bourdieu6 apresenta um novo modo de interpretação 
da Escola e da Educação e questiona a forma hegemônica de organização e 
funcionamento da instituição escolar que acaba por padronizar a estrutura 
e administração do ensino. Ao adotar a cultura das classes dominantes, 
manifestada por meio de determinado modo de falar mais prestigiado, de 
habilidades com a leitura e escrita adquiridas mesmo antes da entrada na escola, 
enfim, através de um conjunto de elementos presentes no cotidiano familiar 
dessas classes, de modo a garantir-lhes uma certa vantagem social que favorecia 
as aprendizagens escolares, o sistema de ensino contribuiria para a manutenção 
da ordem social já estabelecida.

5 Publicado em 1966, é o resultado de uma pesquisa solicitada pelo governo norte-americano, 
realizada durante o ano de 1965, designada pela sigla EEOR (Equality of Educactional 
Opportunity Research) que envolveu 600 mil crianças em 4 mil escolas, para conhecer as 
desigualdades de oportunidades educacionais da população norte americanas.

6 Sociólogo francês, criou em 1967 o Centro de Sociologia da Educação e da Cultura (CSEC). 
Autor juntamente com Jean-Claude Passeron, do livro Lês Héritiers (1964), uma das principais 
fontes inspiradoras dos estudantes universitários rebelados em maio de 1968 (NOGUEIRA e 
CATANI, 1998 p.7)
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Houve, portanto, com Bourdieu, uma inegável denúncia em relação 
à escola, que até então havia sido apregoada como um meio democrático 
por meio do qual todos teriam acesso à cultura e aos bens ou favorecimentos 
dela decorrentes e, com isso, a possibilidade de mobilidade social. A escola 
legitimava a distância existente entre as classes sociais de dois modos: 1) ao 
premiar alguns, por sua competência nos testes escolares, com altos diplomas, 
que lhes permitiriam manter ou melhorar a posição já ocupada por seus pais, 
de forma legítima, reconhecida pela sociedade como uma consequência natural 
de seu bom desempenho; 2) ao punir outros, os fracassados da escola, com a 
reprovação e a evasão por sua deficiência cultural e econômica, essa segregação 
também considerada legítima.

Dessa forma, quando a escola funciona sem considerar, no contexto 
escolar as experiências e os processos de socialização já vividos pelos alunos, 
fora do ambiente escolar, produzem uma maneira de lidar com as diferenças 
e desigualdades individuais de modo a transformá-las em desigualdade de 
desempenho escolar (NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2006).

Segundo Zago (2007), várias pesquisas demonstram que os destinos 
escolares das crianças e jovens, sejam eles de sucesso ou de fracasso, 
estabelecem uma relação direta com as suas origens sociais. Para tanto, 
quando se pretende investigar a realidade escolar de um aluno, deve-se 
considerar, tanto sua vida no ambiente escolar, quanto as outras redes de 
relações sociais das quais ele faz parte.

[...] o que significa adotar uma oposição contraria à lógica de fatores tomados 
numa relação de causa e efeito. Este procedimento permite observar, além 
das variáveis clássicas (como renda, ocupação e escolaridade dos pais), outros 
elementos mediadores do curso escolar: as trajetórias sociais, sabendo que essas 
produzem diferenças nas experiências de vida com o mundo; os significados 
e as práticas de escolarização, entre outros fatores centrais e periféricos às 
questões escolares (ZAGO, 2007, p. 20).

Na teoria de Bourdieu, a escola perde o papel que lhe fora atribuído 
de instância transformadora e democratizadora das sociedades e passa a ser 
vista como uma das principais instituições por meio da qual se mantêm e se 
legitimam os privilégios sociais. 

Trata-se, portanto, de uma inversão total de perspectiva. Bourdieu oferece 
um novo quadro teórico para a análise da educação dentro do qual os 
dados estatísticos acumulados a partir dos anos 50 e a crise de confiança no 
sistema de ensino, vivenciada nos anos 60, ganham uma nova interpretação 
(NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2006, p. 15).

Bourdieu compreende o indivíduo como um ator socialmente 
condicionado e, ainda segundo Nogueira, ele afirma que “a ação das estruturas 
sociais sobre o comportamento individual se dá preponderantemente de dentro 
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para fora e não o inverso” (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002, p.19). Para 
Bourdieu, a posse de um capital cultural7se constituiria como uma moeda com 
valor de troca, rentável, que, ao ser aplicada no sistema escolar (somente para 
quem já possui esse capital, como herança familiar, poderia fazê-lo) geraria 
novos proventos. Esse capital cultural poderia se apresentar sob três formas: 
a sua forma incorporada, que são as “disposições duráveis do organismo”, nas 
palavras de Bourdieu (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002, p.74), “é um ter que 
se tornou ser, uma propriedade que se fez corpo e tornou-se parte integrante 
da “pessoa”, um habitus, o estado objetivado quando se trata da materialização 
desse capital em bens culturais e o seu estado institucionalizado, representado 
pelos diplomas e títulos escolares, que é uma forma específica de manifestação 
do capital que possui “a magia performática do poder de instituir, poder de 
fazer ver e de fazer crer, ou, numa só palavra, de fazer reconhecer [o capital]” 
(Ibid. p.78). Essas formas de capital são reconversíveis. Por exemplo, segundo 
Bourdieu, o capital cultural institucionalizado é também um produto do capital 
econômico, que, ao ser aplicado no mercado escolar, é convertido em capital 
cultural.

Assim, sob esse ponto de vista, o capital cultural familiar tem uma 
efetiva relação positiva com o sucesso escolar, na medida em que facilita 
a aprendizagem dos conteúdos escolares. A experiência de vida e a soma 
de conhecimentos de um indivíduo, o maior ou menor domínio da língua 
culta trazidos por determinadas crianças estabelecem uma ligação entre o 
mundo escolar e o mundo familiar. A escola, nesse caso, é uma continuação 
da educação familiar. Já para as crianças desprovidas desse capital cultural, 
a escola é um local desprovido de sentido (BOURDIEU; CHAMPAGNE, 
1998).

Sem a pretensão de desqualificar a importância de tais estudos, Nóvoa 
(1995) defende a necessidade de uma sociologia das organizações escolares.

Apesar do seu importante contributo científico, estes estudos subestimaram a 
influência das variáveis escolares e dos processos internos aos estabelecimentos 
de ensino. A emergência recente de uma sociologia das organizações escolares, 
situada entre uma abordagem centrada na sala de aula e as perspectivas 
socioinstitucionais focalizadas no sistema educativo, é uma das realidades 
mais interessantes da nova investigação em Ciências da Educação. Trata-se de 
procurar escapar ao vaivém tradicional entre uma percepção micro (relações 
dentro da escola)8 e um olhar macro (relações com a sociedade)9 , privilegiando 

7 Bens culturais que são transmitidos pelas diferentes ações pedagógicas familiares e cujo valor 
enquanto capital cultural é função da distância entre o arbitrário cultural imposto pela ação 
pedagógica dominante e o arbitrário cultural inculcado pela ação pedagógica familiar nos 
diferentes grupos ou classes (BOURDIEU e PASSERON,1975 p. 43).

8 Grifo nosso.
9 Grifo nosso.
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um nível meso (escola como instituição organizada por papeis, regras, normas 
e princípios)10  de compreensão e de intervenção. As instituições escolares 
adquirem uma dimensão própria, enquanto espaço organizacional onde 
também se tomam importantes decisões educativas, curriculares e pedagógicas 
(NÓVOA, 1995, p.15).

Como se verificou, desde a década de 1960, estudos vêm mostrando 
que a origem socioeconômica dos alunos interfere no seu aprendizado, 
desconsiderando, muitas vezes, o papel da escola no desempenho estudantil.  
Porém, nos últimos anos, com a ampliação dos mecanismos de avaliação em 
larga escala em diversos países, tem-se constatado que para além da influência 
familiar a escola também pode fazer a diferença no que se refere à qualidade da 
educação, o chamado efeito-escola (SOARES; BROOKE, 2008).

No Brasil, desde a democratização do acesso e da universalização do 
ensino fundamental, a preocupação das pesquisas na área educacional tem 
sido em relação à qualidade dessa educação oferecida pelas escolas públicas 
brasileiras. Entretanto, são os baixos níveis de aprendizado dos alunos, conforme 
os resultados das avaliações dos sistemas de ensino conduzidas pelo governo 
federal, alguns estados e municípios e estudos comparativos internacionais, o 
que mais vem se destacando em relação à qualidade da Educação do Brasil.

Essas avaliações, de uma forma geral, têm revelado novas faces das 
desigualdades educacionais no país, destacando uma baixa qualidade do ensino 
e disparidades de desempenho escolar entre as regiões e classes sociais. Para 
compreender essas questões, estudos utilizam--se dos dados nacionais oficiais 
e mostram que a maior parte da variação nos resultados escolares pode ser 
explicada por fatores extraescolares associados, principalmente, à origem social 
dos alunos (FORQUIN, 1995; SOARES, 2005). No entanto, existe um valor 
remanescente, explicado por fatores escolares, que é suficientemente alto para 
mostrar que existem diferenças entre as escolas; assim, a escola frequentada 
pode fazer diferença na vida do aluno (BARBOSA; FERNANDES, 2001).

Parte dos trabalhos que investigam as características escolares promotoras 
de qualidade está na linha das pesquisas denominada Escolas Eficazes. Por escola 
eficaz entende-se aquela escola em que o aprendizado dos alunos vai além do 
esperado, face à origem social dos alunos e à composição social do corpo discente 
da escola (MORTIMORE, 1991). Considerando alunos com características 
semelhantes distribuídos por diversas escolas, a escola eficaz agrega valor extra 
aos alunos comparativamente às restantes. (BARBOSA; FERNANDES, 2001)

A partir da noção de que a escola faz diferença no sucesso de seus 
alunos inicia-se a busca pela definição desses indicadores, variáveis, fatores mais 
encontrados nas pesquisas ligadas a eficácia escolar. É importante que esses 

10 Grifo nosso.
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fatores de eficácia destacados não sejam interpretados como fatores prescritivos 
de uma escola ideal, tornando-se parte de programas de desenvolvimento das 
escolas. Essa lista de características que são apresentadas nas várias investigações 
varia muito, quer em função do quadro teórico em que se situam os seus 
autores, quer em função do tipo de escolas que são estudadas e do meio a 
que pertencem e, evidentemente, do país em que são realizadas. Esta variação 
devia evitar a generalização apressada destes fatores, evitando a criação de 
critérios gerais de eficácia (descontextualizados da realidade da qual foram 
identificados), a serem perseguidos por todas as escolas que se pretendam 
eficazes. São considerados fatores de eficácia escolar, dentre outros, segundo 
Sammons, Hillman e Mortimore (1995): a) Liderança Profissional; 2) Visão e 
objetivos compartilhados pela equipe docente; 3)  Clima acadêmico propício 
à aprendizagem;  4) Ênfase no ensino e na aprendizagem; 5)  Ensino com 
propósitos definidos; 6) Altas expectativas dos docentes em relação aos alunos; 
7) Reforço positivo; 8) Monitoramento do progresso; 9) Relacionamento de 
cooperação entre família-escola

Dessa forma, alguns aspectos são fundamentais para pensar a trajetória 
de sucesso e/ou de fracasso escolar de crianças e jovens, dentre eles percebemos 
a escola como o ponto central dessa trajetória, que deve servir como 
estímulo para as pesquisas brasileiras. “O que também deve chamar atenção 
do pesquisador brasileiro é o foco na escola como ponto de partida para os 
esforços de mudança. Há bastante tempo, a escola é vista, na Inglaterra e em 
outros países, como o lócus central da política de melhoramento” (SOARES; 
BROOKE, 2008, p. 334). Para além dos efeitos da escola nessa trajetória, não é 
possível desconsiderar a importância das famílias nessa relação, não como fator 
determinante ou exclusivo da trajetória escolar, mas como um dos aspectos que 
deve ser considerado para a implantação de políticas sociais, que impactam a 
qualidade de vida da população e, consequentemente, a qualidade da educação 
no país.

5 Considerações finais 

Nóvoa (2002) acredita que o ímpeto e o desejo das reformas 
educacionais precisam ser acompanhados por um novo pensamento, uma 
nova filosofia que ajude a conceber outras lógicas, outros modelos e outras 
formas de organização dos espaços escolares.

De caráter homogeneizante e regulador a escola trata igualmente os 
desiguais, acarretando muitos alunos uma grande dificuldade em prosseguir 
com os estudos, pois o cotidiano escolar está distante da realidade por eles 
vivida. Pouco a pouco estes vão perdendo a motivação para dar seguimento na 
sua trajetória escolar e cada vez mais se sentem incapazes de aprender, acabando 
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por se resignar a um fracasso escolar que irá marcar o resto de suas vidas. 
A concepção de sucesso escolar de uma proposta democrática de 

educação não se limita ao desempenho do aluno. Antes, significa a garantia 
do direito à educação, que implica, dentre outras coisas, uma trajetória escolar 
sem interrupções, o respeito ao desenvolvimento humano, à diversidade e ao 
conhecimento. Além disso, implica a consolidação de condições dignas de 
trabalho, formação e valorização dos profissionais da educação e a construção 
dos documentos norteadores da escola articulados com a comunidade. Significa, 
também, reconhecer o peso das desigualdades sociais nos processos de acesso e 
permanência à educação e a necessidade da construção de políticas e práticas de 
superação desse quadro.

Para delinear caminhos que contribuam com a concepção de 
uma Escola centrada na aprendizagem e na formação humana do aluno, 
é fundamental respeitar e trabalhar com as diferenças individuais dos 
educandos, o que imprime a necessidade de desenvolver um trabalho 
pedagógico coeso, tendo sempre em mente que cada aluno possui um ritmo 
próprio de aprendizagem. 

Ao se pretender “captar os processos que levam os atores a agir como 
agem” (LAHIRE, 2002, p.14), ou seja, “fazer aparecer os princípios que geraram 
a aparente diversidade das práticas” (LAHIRE, 2004, p.27), faz-se necessário 
analisar as principais experiências de socialização dos sujeitos que teriam 
contribuído para a gênese dessas disposições. Quando falamos de educação, 
a escola assume um papel importante, como o lugar privilegiado de acesso à 
aprendizagem formal e como ambiente de socialização que cria, ou impõe certa 
necessidade de leitura e escrita, conferindo-lhe o status de mola-mestra para o 
sucesso ou o fracasso escolar dos indivíduos. Outro ambiente, com inegável 
peso, é a instituição familiar, espaço em que se realiza a socialização primária 
da criança, quando ela é posta em contato, de modo prolongado e precoce, 
com diferentes papéis que contribuem para a construção de suas relações com 
a cultura escrita e de suas representações da leitura.

O sucesso ou o fracasso escolar dos alunos possui uma relação direta 
com o capital cultural de seus familiares, não sendo consequência somente 
dos seus dons naturais ou das condições socioeconômicas de suas famílias, 
mas também se relacionam a como essa diversidade de ponto de partida dos 
alunos é tratada nas escolas. Portanto as relações entre a instituição escolar 
e a instituição familiar devem ser consideradas, pois, constituem redes que 
se complementam ou não e, de acordo com isso, geram situações de fracasso 
ou de sucesso escolar.
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1 Introdução

As reflexões aqui tecidas são frutos de um trabalho desenvolvido 
durante a disciplina Ensino da Escrita, Didatização e Avaliação, 

do Mestrado Profissional em Letras da Universidade Federal do Ceará, que se 
pautou prioritariamente nas questões que permeiam o trabalho pedagógico do 
docente de Língua Portuguesa com a escrita em sala de aula. 

Através das inúmeras discussões, pudemos compreender o importante 
papel do professor na mediação das diversas atividades com a expressão escrita 
e, além disso, ampliamos a noção de escrita como um processo que envolve 
etapas que, se bem executadas, culminam em experiências exitosas de produção 
textual.   

A partir de então, nós docentes de Língua Portuguesa, empreendemos 
um trabalho de ressignificação da nossa prática de ensino da escrita e decidimos 
por socializar algumas de nossas experiências exitosas no que diz respeito à 
avaliação dos textos dos nossos alunos. Acreditamos que o processo de avaliação 
de textos escritos ainda carece de muitos estudos voltados para essa questão e 
que alguns passos estão sendo dados pelos próprios docentes que, por conta 
própria, desenvolvem diversos métodos de correção de textos o que resulta em 
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grandes contribuições para o aperfeiçoamento da escrita de nossos alunos. 
É importante ainda ressaltar que a opção por um método de correção ou 

uma prática de correção leva em conta diversos fatores que exigem do docente, 
certa sensibilidade para a escolha do que é mais adequado na situação de sua 
sala de aula.  Daí a importância de que trabalhos como esse sejam disseminados 
entre os docentes a fim de impulsioná-los a práticas inovadoras e interativas, 
pois dessas decorrem grande sucesso escolar na a produção de textos.

Desenvolvemos, então, esse trabalho tendo como fundamentação 
teórica, a priori, o livro “Como escrever textos”. Verificamos que nele a autora 
Serafini (2000) observa a existência de pelo menos três métodos frequentemente 
utilizados para a prática da correção de textos escritos. Também analisamos a 
tese de doutorado de Ruiz (1998), em que ela comprova em sua pesquisa a 
existência de tais métodos de correção, mas verifica que os professores cujas 
práticas compuseram o corpus de seu trabalho utilizavam mais frequentemente 
uma técnica não relatada no livro citado.

A partir dessas constatações, verificamos que nós próprias, autoras do 
presente texto, também já tínhamos utilizado técnicas de correção de texto que 
não foram, em sua completude, tratadas por ambas as autoras.

O fato de ainda ser escasso o material disponível para a formação do 
professor da educação básica sobre esse assunto nos motivou, então, a escrever 
o relato de nossas experiências. 

2 O trabalho com a escrita em sala de aula

As práticas de escrita na escola se constituem como um dos núcleos 
centrais das aulas de Língua Portuguesa, visto que tais atividades propiciam 
um pleno domínio da linguagem e inserem os indivíduos nela envolvidos em 
condições reais de participação em seu meio social. Dessa forma, o texto se 
constitui como objeto fundamental no processo de ensino e aprendizagem 
de língua materna, configurando-se como grande veiculador de saberes e 
conhecimentos diversos. 

Sendo a sala de aula um lugar privilegiado de interação verbal em que 
aluno e professor aprendem e ensinam um ao outro por meio de textos, é de 
suma importância que o trabalho com a escrita supere “a prática de uma escrita 
artificial e inexpressiva”. Antunes (2003 p. 26) afirma que “é na escola que as 
pessoas ‘exercitam’ a linguagem ao contrário, ou seja, a linguagem que não 
diz nada”, pois as práticas de escrita não correspondem ao contexto social dos 
discentes. 

A questão acima abordada traz como consequência uma forte resistência 
por parte dos discentes para desenvolver atividades de natureza escrita e a 
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aversão ao papel em branco reforça a ideia de que os estudantes não acreditam 
em sua competência linguística como escritores de sua própria língua materna. 
Por vezes, eles se sentem pressionados a escrever contra sua própria vontade 
dentro temas sobre os quais não querem discorrer e por muitas vezes nem 
mesmo dominam. 

Essa situação gera inúmeros entraves para o ensino de produção textual 
e um deles está diretamente relacionado com o caráter unidirecional das 
redações escolares, pois, na prática, os estudantes escrevem para um único leitor 
cuja única função é atribuir-lhe um julgamento acerca do que foi lido. Tal 
contexto incidirá diretamente em todo o processo de composição dos textos e 
será determinante para o seu resultado final. 

É preciso então que a escola impulsione o desenvolvimento de atividades 
que reforcem a ideia de que “a escrita é um processo” e não apenas um objeto 
final passível de uma nota. Passarelli (2012) aponta que, ao conceber a escrita 
como atividade processual e não final, é preciso entender que:

para escrever, as pessoas precisam se dar conta de que somente com muita 
reflexão, rascunho, revisão, troca de ideias com outras pessoas e, ás vezes, 
mais reflexão ainda, é que a maioria dos escritores consegue elaborar um texto 
razoavelmente satisfatório. (PASSARELLI, 2012, p.43)

Então é preciso que o professor, ao avaliar o texto dos seus alunos, 
oportunize a eles, ricos momentos de troca de saberes em que através da 
interlocução desses possam emergir frutíferos trabalhos de produção escrita o 
que implica diretamente numa ressignificação do ensino da escrita por meio 
da ação mediadora do professor, a fim de favorecer a construção de sujeitos 
autônomos capazes de se constituírem plenamente como autênticos autores de 
textos. Sobre o papel do professor nesse limiar, discorreremos melhor a seguir.

3 O papel do professor nas aulas de produção textual

As aulas de produção textual quase sempre tendem a ser rejeitadas pela 
maior parte dos alunos pelo fato de estes apresentarem dificuldades na escrita, 
gerando uma apatia diante das atividades propostas na escola. Frente a esse 
contexto, o papel do professor nas aulas de Produção Textual vem ganhando 
novos posicionamentos a fim de minimizar os problemas da aprendizagem na 
área da linguagem escrita. 

É recorrente que na correção de textos produzidos pelos alunos a 
avaliação adquira um caráter punitivo, valorizando apenas os aspectos negativos 
da escrita, os erros, provocando nos alunos o medo de escrever. Costa Val 
(2009), ressalta que o professor não deve apontar apenas as falhas dos alunos, 
mas ter uma postura de valorização do trabalho textual produzido. Isso não 
implica desconsiderar totalmente os erros, mas reconhecer as habilidades já 
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adquiridas para que a partir delas sejam desenvolvidas condições para superar 
as dificuldades apresentadas. 

Para Conceição (2004), o professor precisa se deslocar da posição de 
avaliador, de juiz do texto do aluno para tornar-se interlocutor. Suassuna 
(2006) orienta como o professor deve atuar, na prática, como interlocutores 
dos alunos: 

Ser interlocutor de fato significa ultrapassar a fronteira do linguístico, 
incorporando à prática pedagógica novos componentes como o ético, o 
cultural e o afetivo. Inegavelmente, precisamos tematizar, nas aulas de 
português suas especificidades (afinal, somos professores de português e não de 
outra coisa). Mas precisamos, além disso, querer saber quem são nossos alunos, 
como pensam, o que desejam, como (re)constroem suas referências de mundo 
a partir daquilo que lhes ensinamos. (SUASSUNA, 2006, p. 93-94).

Na perspectiva de interlocutor, Conceição (2004) afirma que se espera 
do professor uma interação com o texto e o seu autor e que suas orientações e 
possíveis alterações não anulem o discurso do autor do texto, pelo contrário, 
nesse processo, como aponta Marinho (1997), o professor, como leitor, deve 
exercer a função de coautor apontando o caminho para o aluno dizer o que 
deseja na forma que escolheu. Do mesmo modo, Geraldi (1991) considera 
que o professor deve agir como um real parceiro, concordando, discordando, 
acrescentando, questionando, perguntando etc. Essa postura interativa do 
professor enquanto interlocutor do texto em vez de apenas avaliador, estabelece 
uma mudança de postura por parte dos alunos, de acordo com Conceição 
(2004), os alunos tornam-se mais questionadores e menos passivos.

É de suma importância que a interação e mediação entre professor-
aluno-texto promovam reflexões ao professor sobre o modo como suas ações 
didáticas podem contribuir ou podem interferir no desenvolvimento da escrita 
dos alunos. Enquanto orientador do processo de produção textual, o erro do 
aluno deve ser um ponto de partida para o professor planejar suas ações e 
sistematizar as situações de aprendizado. 

O diálogo que se estabelece nessa relação entre o professor interlocutor e 
aluno escritor precisa estar pautado na necessidade de determinar e hierarquizar 
critérios de correção, como e o que vai ser corrigido (CONCEIÇÃO, 2004). 
É essencial que esses acordos sejam estabelecidos, para tornar o processo de 
correção claro e eficiente com o propósito de resolver os problemas do texto, 
seja prioritariamente os aspectos discursivos ou formais, determinados de 
acordo com as necessidades observadas e consideradas nessa interação.

Outro aspecto relevante nas aulas de produção textual citada por 
Conceição (2004) refere-se à estratégia do professor negociar com os alunos 
as formas de publicação dos textos ainda na fase de elaboração, iniciando esse 
processo na sala de aula através da leitura oral desenvolvendo nos alunos a 
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responsabilidade de buscar adquirir o domínio da escrita, além de provocar 
reflexão e discussão para a necessidade de reescrita. Possibilitar a reescrita do texto 
de forma orientada segundo critérios estabelecidos e principalmente sendo uma 
necessidade reconhecida pelos próprios alunos, visando a qualidade da escrita, 
constitui-se um avanço significativo na situação de ensino e aprendizagem.

Em suma, o papel do professor é de mediador e avaliador, sua função é 
desenvolver meios para uma correção adequada a situações diversas, provendo 
recursos cognitivos acessíveis e adequados aos estudantes por meio de 
situações-problema a fim de refletirem sobre sua própria escrita, ativando suas 
potencialidades e superando suas dificuldades na escrita.

4 Os tipos de correção

O docente de Língua Portuguesa tem um papel sobremodo complexo 
em sua atuação profissional. Enquanto os demais professores, de forma geral, 
preocupam-se com o aprendizado discente de regras, fórmulas ou assimilação 
de fatos, cabe ao mestre das letras o papel de quebrar o mito de que escrever 
bem é uma atividade inata, sendo alcançada apenas por alguns indivíduos 
em um dado momento de inspiração. Para tanto, ele deve ensinar o aluno a 
desenvolver sua capacidade de se expressar coerentemente nos mais diversos 
gêneros orais e escritos.

Quanto à comunicação escrita, as redações escolares são o recurso 
mais comumente utilizado para o aprimoramento dessa prática. O professor, 
neste caso, torna-se o corretor dos textos. Papel que muitos assumem sem o 
devido preparo, já que grande parte dos cursos de Letras não possuem em suas 
grades curriculares disciplinas voltadas à prática de correção textual. O mesmo 
assunto também não é comumente trabalhado em formações continuadas 
das quais os professores, principalmente os de escolas públicas, participam no 
interior dessas instituições de ensino. A prática da correção de textos escolares 
é geralmente estudada e discutida em meios muito específicos como cursos de 
pós-graduação, mas ainda são poucos os professores que alcançam tal titulação 
no Brasil. Também é tratada por autores pouco conhecidos de quem não está 
integrado ao mundo acadêmico em cursos de mestrado ou doutorado. Assim, 
como afirma a autora italiana Maria Teresa Serafini (2000) na décima edição da 
versão em português de seu livro “Como escrever textos”, “[...] os professores 
criam uma metodologia própria de correção, como autodidatas”. Isso, para a 
mesma autora, não é uma missão fácil:

Corrigir uma redação é uma operação complexa que traz problemas certamente 
maiores que os da correção de um exercício de matemática [...] O professor 
deve basear-se na lógica e na estrutura interna da redação e assumir uma 
postura diferente para cada gênero textual. Ele deve ainda fazer observações 
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específicas que favoreçam o aprimoramento de cada estudante. (SERAFINI, 
2000, p. 107).

Serafini, na mesma obra, elenca seis princípios para correção de um 
texto, dos quais destacaremos dois que, em nossa visão, convergem para a 
solução de um mesmo erro cometido por muitos professores na ânsia de se 
fazerem entender e contribuírem para a escrita dos alunos: “Deve-se corrigir 
poucos erros em cada texto” e “A correção deve ser adequada à capacidade 
do aluno.” Ao contrário do que aponta a autora citada, a prática da correção 
ainda tradicionalmente se mostra como uma verdadeira “caça aos erros”. Tal 
fato, ao contrário de contribuir para o aperfeiçoamento da escrita, faz com que 
os alunos se sintam frustrados e desmotivados por julgarem-se incapazes de 
“escrever direito”. 

Além da frustração, o grande problema é que quando se faz correção por 
correção, isto é, sem oportunizar ou mesmo cobrar que o texto seja refeito, é 
possível que, depois de corrigido e devolvido ao aluno, este não aprenda nada 
com tal correção, tornando-se ela  uma atividade penosa ao professor e inútil 
ao aluno.

Sobre esse aspecto do diálogo entre o corretor e o aluno, que motiva ou 
não uma reescrita do texto, em sua tese publicada em 1998, Ruiz classifica os 
métodos de se corrigir em duas formas: correções monofônicas e polifônicas.

O trabalho da autora supracitada teve como principal suporte teórico o 
aqui já citado livro de Maria Teresa Serafini. Seu estudo usa a primeira edição 
da versão do livro em português, a qual data de 1989.

Passamos agora a elencar pormenorizadamente o que cada uma das 
autoras expõe como métodos de correção:

Começando por Serafini, que inicia dizendo que a maioria dos 
professores oscila entre duas tendências: a correção indicativa e a resolutiva.

- Correção indicativa: em que o professor faz marcações de palavras, 
frases ou até períodos inteiros que apresentam erros, geralmente de ordem 
ortográficos ou lexicais. 

Limitando-se a apontar os erros, sem categorizá-los ou propor alterações 
que melhorem a qualidade do texto, a correção indicativa, apesar de muito 
praticada, não contribui muito para levar o aluno a escrever melhor.

- Correção resolutiva: nela o professor detecta o que considera erro e 
corrige, isto é, ele mesmo reescreve trechos do texto a ser corrigido.

Nesse tipo de correção a opinião ou mesmo a versão do professor se 
sobressai em detrimento de qualquer que tenha sido a intenção de quem 
escreveu o texto original. Provavelmente esse procedimento só confirma uma 
informação que o aluno já supunha como certa: a de que o professor escreve 



  249
Escritos de Educação: Perspectivas e Tendências

Voltar ao Sumário

melhor que ele. 
O livro “Como escrever textos”, traz ainda um terceiro tipo, a correção 

classificatória. Segundo a autora, essa terceira correção é bem menos comum 
que as duas primeiras, apesar de ser mais adequada que aquelas.

- Correção classificatória: se diferencia da indicativa por não só apontar o 
erro, mas mostrá-lo de forma não ambígua por meio de uma classificação, como 
o próprio nome sugere. Para tanto, pode ser usada uma planilha de correção, 
a qual deve ser previamente apresentada ao aluno. Dessa forma, sabendo a que 
categoria pertence seu erro, a autora acredita que o aluno pode mais facilmente 
iniciar uma nova versão textual fazendo suas próprias escolhas textuais.

Segundo Serafini (2000), nas correções indicativas e resolutivas há uma 
atitude descritiva. Já na classificatória a atitude é operativa. Esta última atitude 
é defendida pela autora, como podemos comprovar na sua afirmação: “As 
correções operativas são aquelas que mais ajudam o aluno a melhorar, porque 
é muito mais útil fazê-lo ver como se constrói um produto que mostrá-lo já 
acabado, sem evidenciar seu processo de geração”. (SERAFINI, 2000, p. 115)

Embora sem categorizar como um quarto tipo de correção, Serafini 
(2000) ainda mostra uma forma de trabalhar esse assunto de uma maneira bem 
participativa: a correção entre colegas. A ideia é diferenciar as atividades de 
corrigir e de avaliar. O professor pode organizar a turma em pequenos grupos 
que vão ler os textos uns dos outros e criticá-los de forma a que os alunos se 
motivem a fazer outras versões de seu texto, por meio das opiniões dos colegas, 
até se sentirem à vontade para escrever uma versão final que finalmente será lida 
pelo professor para obtenção de uma nota. A autora defende que esta interação 
faz com que a escrita se torne menos mecanizada, pois agora eles escreverão 
para leitores e não especificamente para um corretor, além disso economiza o 
tão curto tempo do professor. A objeção à leitura dos textos por inibição ou 
qualquer outro motivo deve ser considerada pelo professor, que deve iniciar o 
trabalho com textos dos autores mais extrovertidos, sempre pedindo permissão 
antes de reproduzir os textos e distribuir para as análises em grupos.

Na tese de Ruiz (1998), previamente mencionada no presente artigo, 
a doutora em questão admite ter constatado em sua pesquisa os três tipos de 
correção citados por Serafini (2000). Afirma também que encontrou no corpus 
analisado um outro tipo de correção não previsto em seu referencial teórico, o 
qual ela resolve chamar de correção textual interativa.

- Correção textual-interativa: bilhetes escritos no espaço em branco, nas 
linhas não escritas (que a autora chama de pós-texto).

Essa correção é muito mais uma comunicação na qual o professor 
faz comentários elogiosos e/ou críticos sobre o texto, além de ser também 
uma comunicação metalinguística, já que os professores muitas vezes fazem 
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comentários sobre a ação de corrigir tal texto. Alguns desses bilhetes são muito 
longos, segundo a autora, chegam a se constituírem em verdadeiras cartas, dada 
sua extensão e organização. São usados, em geral, como forma de motivar os 
alunos à reescrita.

5 Experiências de correção

Cada um dos tipos de correção apresentados tem suas vantagens e 
desvantagens. Cabe ao professor fazer a escolha do que é mais adequado 
frente a algumas questões como a faixa etária dos alunos, a desenvoltura e até 
o compromisso dos mesmos, além de tantas outras questões que podem se 
apresentar, visto serem as salas de aula sempre muito heterogêneas. É comum, 
não só quando se trata de correção, mas de qualquer aspecto do ensino, que 
uma estratégia funcione em determinadas salas e em outras não haja resultados 
positivos como se esperava.

Além dos fatores relacionados aos discentes, hão de ser consideradas 
também as limitações dos próprios professores, dentre as quais a falta de tempo 
parece ser uma das mais graves. É muito comum que professores do Ensino 
Básico em nosso país precisem trabalhar em três turnos por questões financeiras 
ou outros fatores que não cabe serem discutidos aqui. O fato é que qualquer 
das correções apresentadas por ambas as autoras citadas requerem que os textos 
sejam lidos em um momento externo à aula, o que demanda tempo não só 
para a leitura mas também para a escrita dos “bilhetinhos” se consideramos a 
correção textual-interativa.

Esse conjunto de fatores nos levou a uma experiência que vamos aqui 
chamar de correção dialogada. O trabalho foi feito em uma turma de 3º ano do 
Ensino Médio noturno em uma escola da rede estadual.

Frente à cobrança da gestão para que a turma treinasse a produção textual 
específica para o Enem5 – o texto dissertativo-argumentativo ou simplesmente 
o gênero Redação do Enem, segundo Oliveira (2016) – nos deparamos com 
nossa própria falta de tempo para corrigir textos em casa e com a pouca 
disposição dos alunos para tal atividade, decorrência provavelmente da falta de 
hábito na escrita. Eles não queriam nem fazer a primeira versão, quanto mais 
uma segunda ou terceira a partir de qualquer que fosse o tipo de marcação ou 
comentário escrito pela professora na folha do próprio texto. Tratava-se de um 
público diferenciado, fora de faixa etária e que já estava inserido no mercado 
de trabalho. Não dispunha, por isso, de tempo e disposição para escrever textos 

5 O Exame Nacional do Ensino Médio é hoje em nosso país o principal meio de ingressar em um 
curso superior, tendo substituído, na maioria das instituições públicas e privadas a tradicional 
prova de vestibular.
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em casa.
Então resolvemos fazer a experiência de, após teorizar o suficiente 

sobre o gênero textual em questão, escolhermos uma proposta (Enem 2015: A 
persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira); depois disso, 
junto com a turma, interpretamos os textos motivadores e fizemos vasto debate 
sobre o tema; finalmente solicitamos que os alunos escrevessem o rascunho. A 
cada parágrafo, eles deveriam mostrar o texto e, através de um diálogo firmado 
no que Serafini (2000) prevê como o sexto princípio para a correção de um 
texto (A correção deve ser adequada à capacidade do aluno), professora e aluno, 
juntos, estabeleciam acordos orais do que deveria mudar na escrita do trecho. 
Sem dúvida foi um trabalho exaustivo, mas, acreditamos termos tido bons 
resultados, já que os alunos escreveram e reescreveram os rascunhos solicitados.

Na sequência, apresentamos dois exemplos do antes e depois de 
parágrafos escritos por alunos diferentes.

O primeiro, escrito pelo aluno A, trata-se do parágrafo introdutório de 
seu texto:

“Hojé no Brasil, se torna cada vez mais constante a violência contra a mulher podemos 
si citar vários de tipos de exemplos. Um deles que mais predominam talvez e o verbal, 
várias frases marxistas, outro tipo e a física sendo psicológico e físico dentre outras”.

Com todo o cuidado para não expor o aluno, fomos conversando. 
Procuramos mostrar-lhe que ele tinha feito um bom comentário geral sobre o 
tema, isto é, tinha atendido ao que se espera em uma introdução, mas algumas 
mudanças e adaptações se faziam necessárias. Pedimos que ele lesse o próprio 
texto, conversamos e, depois de duas reescritas, o aluno chegou ao seguinte 
resultado ao refazer seu texto:

“Hoje no Brasil é cada vez mais constante a violência contra a mulher. Podemos citar 
vários exemplos desses atos. Um dos tipos de violência que mais predominam é a física, 
além da psicológica”.Apesar de ainda não estar um parágrafo perfeito, para a pouca 
maturidade que o aluno tinha na escrita, acreditamos que foi dado um grande passo. É 
importante frisar que a professora apenas apontou o caminho, não ditou o texto para 
ser apenas copiado.

O próximo exemplo, escrito pelo aluno B, é um parágrafo de 
desenvolvimento. Vejamos a primeira versão:

“As agressões físicas ocorrem de várias maneiras, são espancamentos, abusos sexuais. As 
vítimas muitas vezes não denunciam, pois acabam acreditando no pedido de perdão e 
na promessa de mudança de seus agressores. Um dos principais motivos pelos quais as 
denúncias não acontecem é porque um dos principais motivos pelos quais as denúncias 
não acontecem é porque, na maioria das vezes, as mulheres agredidas tem medo, pois 
são ameaçadas. Em muitas situações elas também nutrem são apaixonadas pelos 
agressores e preferem não o fazem para manter suas família e não dar aos filhos a triste 
realidade de ver o pai preso.”
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Dois fatos são bastante nítidos neste texto: o aluno B já tem bem mais 
desenvoltura na escrita que o aluno A, mas o aluno B não tem o hábito de 
fazer rascunhos. Prova disso é que muitas modificações que fez em seu texto 
após lê-lo com a professora foi apenas o cancelamento de algumas expressões 
desnecessárias. Seu texto precisou ser refeito apenas uma vez e ficou assim:

“As agressões físicas ocorrem de várias maneiras, como espancamentos e até abusos 
sexuais. As vítimas muitas vezes não denunciam, pois acabam acreditando no pedido 
de perdão e na promessa de mudança de seus agressores. Outro motivo pelo qual as 
denúncias não acontecem é porque, na maioria das vezes, as mulheres agredidas têm 
medo, pois são ameaçadas. Em muitas situações elas também são apaixonadas pelos 
agressores e preferem manter suas famílias como estão e não darem aos filhos a triste 
realidade de ver o pai preso.”

Ainda há muito o que se pesquisar sobre o assunto. Com certeza há 
muitas outras formas de correção usadas pelos professores de língua portuguesa 
nas escolas de nosso país. É necessário que essas práticas sejam socializadas com 
o maior número possível de professores para que cada um possa adaptar à sua 
realidade o tipo de correção que for mais eficaz ao aprendizado dos alunos.

Uma segunda experiência de correção sobre a qual iremos discorrer será 
intitulada correção interativa por tópicos que foi desenvolvida com estudantes do 
2º ano do Ensino Médio e será aqui descrita.

Visando o trabalho com o tipo textual dissertativo-argumentativo 
elencamos o gênero Artigo de Opinião e estudamos toda a sua estrutura 
composicional e, através de sugestão dos próprios discentes, elegemos o tema 
“Gravidez na Adolescência” para produção de textos desse gênero. A partir 
de então, foi feito um estudo de textos jornalísticos que apresentavam casos 
dessa natureza, dados de pesquisa, dentre outras inúmeras informações sobre 
o assunto em questão. Vimos ainda um documentário intitulado “Meninas” 
produzido e dirigido por Sandra Werneck nos anos de 2004 e 2005 no Rio 
de Janeiro que fomentou ainda mais as discussões em torno do tema. Passada 
essa fase introdutória foi proposta a produção do texto visto que os estudantes 
estavam munidos de argumentos e informações necessárias à construção de um 
artigo de opinião.

A partir de então, iniciou-se um grande trabalho de correção desses 
textos e verificaram-se algumas inadequações recorrentes de natureza diversa que 
foram categorizadas à maneira do docente para empreender um trabalho mais 
pontual e efetivo em torno dos mesmos. As inadequações mais recorrentemente 
encontradas nessa atividade foram: erros de ortografia, inadequação vocabular 
e marcas de oralidade. A partir de então, dedicamos especial atenção a esses 
casos e decidimos levar os casos de inadequação para a sala de aula a fim de 
que os próprios discentes efetivassem a correção ou adequação dos mesmos 
antes que lhes fosse proposto um trabalho de reescrita dos mesmos. Procuramos 
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não identificar os estudantes cujos erros foram selecionados a fim de não os 
constranger, no entanto cada estudante tinha sua produção em mãos com 
algumas marcações feitas e poderia acompanhar a resolução das possíveis 
inadequações do seu texto. 

Cabe aqui ressaltar que outras inadequações foram encontradas, mas 
conforme dito anteriormente, foram elencadas apenas as mais recorrentes para 
esse trabalho de correção interativa. A partir de então os estudantes não só 
refletiram sobre seus erros e inadequações como também buscaram em conjunto 
soluções para corrigi-los.

Com relação ao primeiro tópico que diz respeito aos erros ortográficos 
foram comuns inadequações do tipo: 

TRECHO 1: “A adolecencia é uma fase de descobertas...”
TRECHO 2: “Muitos adolessentes não sabem como lidar...”

Aqui realizamos um trabalho voltado para a questão da co-ocorrência de 
várias letras para um mesmo fonema. Os estudantes participaram dessa correção, 
citando vários exemplos de vocábulos em que o mesmo fenômeno ocorre e 
alguns relataram erros ortográficos da mesma natureza em seus próprios textos. 

Outra discussão pertinente acerca das questões ortográficas foi acerca 
do plural da palavra “gravidez”. Muitos estudantes desconheciam a forma 
“gravidezes” para o plural dessa forma e comentaram que soava bastante 
entranho. No entanto, a partir de sugestão deles próprios acharam mais 
conveniente utilizar a palavra “gestações” no caso de incidência de plural para 
essa situação.

Outras discussões ricamente produtivas em torno da ortografia foram 
debatidas e geraram uma maior apropriação e reflexão acerca de algumas regras 
e fenômenos próprios da natureza ortográfica.

O segundo tópico que foi sugerido para discussão foram as inadequações 
vocabulares. E aqui é importante mencionar que essa discussão foi embasada em 
questões mais normativas, visto que os estudantes, de certo modo, precisariam 
fazer uso de uma linguagem mais formal em seus textos. Importante é, ainda 
dizer, que as adequações foram feitas isentas de qualquer preconceito de ordem 
linguística, visando sobretudo a ampliação do vocabulário dos estudantes. 
Dessa forma, encontramos trechos como:

TRECHO 3: “ O cara engravida a menina e sai fora...”
TRECHO 4: “As meninas não têm cabeça e fazem besteira...”
TRECHO 5: “ Os meninos não tão nem aí pro filho que vai nascer...”

Os alunos, mediante trechos como esse, notaram que os mesmos não 
se adequariam ao gênero em questão. Então, eles mesmos propuseram uma 
reescrita desses trechos a fim de aperfeiçoar e adequar à situação comunicativa 
proposta. Tivemos então como possíveis reformulações propostas pelos 
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estudantes, os seguintes trechos:
TRECHO 3 – “ A garota engravida e, muitas vezes, o seu parceiro a abandona...”
TRECHO 4 – “As meninas não têm maturidade e agem de maneira inconsequente...”
TRECHO 5 – “ Os pais dessas crianças que irão nascer não lhes dão a devida 
importância...”

É importante dizer que vários alunos propuseram reescritas possíveis 
para os mesmos trechos o que tornou bastante enriquecedora a produtividade 
linguística dos mesmos.

Com relação às marcas de oralidade, fizemos uma seleção dos trechos 
mais recorrentes e solicitamos que da mesma forma os estudantes apontassem 
possíveis adequações para a escrita de tais expressões.

TRECHO 6 : “ Aí a garota, muitas vezes tem que abandonar os estudos.”
TRECHO 7: “ A responsabilidade de criar esse filho fica pros avós da criança”

Aqui foi feito um trabalho com alguns conectivos e sua importância para 
a progressão textual. Os próprios estudantes elencaram uma série de conectivos 
possíveis para o trecho 6. Com relação ao trecho 7, os estudantes apontaram 
outras formas de contração da preposição que são próprias da oralidade e que 
naquele contexto de produção escrita deveriam ser evitadas.

Como pudemos perceber, essa atividade de correção tem, de certa forma, 
um caráter resolutivo, pois visava a adequação de algumas formas e a proposição 
de novas formas substitutivas. No entanto, esta se diferencia da abordagem 
tradicional do erro, pois contou com a reflexão e participação coletiva dos 
estudantes, a fim de juntos solucionarem as questões mais críticas do seu texto e 
dos demais colegas. A participação do professor aqui centrou-se no diagnóstico 
dos problemas mais recorrentes, na categorização dos mesmos e na abordagem 
mais construtiva e interativa no tratamento dos desvios encontrados. Notamos 
que trabalhos como esses dão conta de um universo de perspectivas diferentes e 
ampliam o conhecimento dos estudantes, impulsionando-os a uma reescrita de 
texto mais consciente e eficiente.

6 Considerações finais

Fazendo uma apreciação geral sobre o trabalho desenvolvido, podemos 
considerar que o trabalho com a escrita na sala de aula configura-se em uma 
atividade processual imprescindível para propiciar o desenvolvimento da 
competência linguística. Acreditamos que a escola tem ao longo dos anos 
superado o preconceito linguístico que caracterizava as relações intraescolares 
e que hoje seja possível tratar com mais maturidade, naturalidade e eficácia 
as inadequações da escrita nos textos que os alunos produzem sem haver 
necessidade de nenhum dos agentes desse processo se sentir constrangido ou 
limitado em sua atuação.
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Uma vez que o professor desempenha um papel fundamental para 
minimizar os problemas de aprendizagem na escrita, é preciso que assuma 
uma postura de interlocutor do texto do aluno, não se restringindo apenas 
à função de avaliador, mas buscando através do diálogo com o texto e autor 
(aluno), construir reflexões e mobilizar conhecimentos a fim de conquistar uma 
avaliação qualitativa do texto. Não há mais como sustentar em sala de aula a 
produção exclusiva de textos “enlatados” que não dizem quase nada por não 
serem fruto de uma profunda reflexão. O trabalho oral na produção de textos 
(o debate) precisa ir bem além de uma conversa prévia sobre o tema. Sempre 
há alunos que já se expressam melhor na escrita. Cabe ao professor desenvolver 
métodos de correção para que todos, não excluído obviamente ele próprio, 
cooperem no processo.

O professor exerce uma função determinante para desenvolver o trabalho 
com a produção de textos. Para isso, é preciso que haja uma preparação teórica 
e metodológica para trabalhar a escrita a partir da proposição de experiências 
significativas a serem vivenciadas pelos próprios alunos, possibilitando-os 
superar suas dificuldades. Também é preciso que os professores se disponham 
a procurar uma fundamentação teórica consistente, como a que foi citada 
ao longo desse artigo, embora recursos instintivos não deixem de ter sua 
validade. Também precisamos ter a prática da socialização de práticas existosas 
no trabalho com a escrita de textos escolares. Nesse sentido, deixamos aqui 
nossa contribuição e esperamos de alguma forma motivar colegas de profissão 
a também contribuirem nesse processo ininterrupto de aprendizado docente. 
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A EDUCAÇÃO E O PROCESSO DE AVALIACAO 
COMO UMA AÇÃO DE ENSINO APRENDIZAGEM 
E NÃO COMO UM JULGAMENTO OU PUNIÇÃO

Arlete Ramos dos Santos1

Dirlêi Andrade Bonfim2

1 Introdução

Ao se pensar na Avaliação dentro do processo de aprendizagem, como 
uma das práticas educativas e pedagógicas, demanda-se de reflexões 

mais profundas sobre o Ato de Educar. A Educação como instrumento de 
construção, crescimento e qualificação do ser humano. Quando se fala na ação 
de educar e buscar os mecanismos necessários para transformação das realidades 
seja do indivíduo enquanto sujeito de ativo do processo de aprendizado e 
conhecimento é necessário fazer com esse sujeito compreenda integralmente, 
sobre qual deverá ser o seu papel nesse processo. Assim, se faz necessário, 
que ele seja ao mesmo aprendiz e partícipe da construção de valores sociais, 
éticos e humanos. Há uma percepção de que no decorrer deste processo, que 
avaliar, vai exigir dos profissionais envolvidos com a Educação, especialmente 
dos Professores/docentes, uma qualificação e preparação técnica-pedagógica e 
mais do que um preparo humanístico de ampla consciência e responsabilidade 
com o outro e sobre o outro, no estabelecimento de relações amistosas, 
respeitosas, pautadas encima da verdade, na compreensão mais pura e simples 
da importância deste ato de ensino-aprendizagem, assim, há um conjunto 
de competências, técnicas e habilidades para que possa haver um excelente 
desempenho didático metodológico como forma de facilitar a compreensão 
de todos. Segundo Lukesi(2005), “ as práticas de avaliação da aprendizagem 
escolar, deve ser sempre um meio e não um fim em si mesma...”, o que nos 
remete a continuar a essa análise mais profunda sobre as práticas exercitadas 
num conjunto considerável de unidades escolares, em que predominam, 
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E-mail: dirleibonfim@gmail.com
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dentro de um modelo vigente de Educação, muito mais quantitativista e 
menos qualitativista, partindo do pressuposto em que a educação se pauta num 
mecanismo de conservação e reprodução arraigados em hábitos e costumes que 
nos remetem sempre a um passado distante, onde as regras de imposição e 
autoritarismo, sempre estiveram presentes como um dos elementos robustos 
nessa prática para uma espécie de garantia de um modelo social excludente, 
não democrático, do acesso e a oportunidade à Educação e a Escola para todos. 
Mas, a Escola e o processo de formação para alguns poucos privilegiados que 
terão acesso ao sistema educacional, onde muitos não terão as oportunidades 
necessárias à uma igualdade do processo. Sendo assim, os demais ficarão 
para trás, por diversas razões, porque são incapazes, ou ainda, porque não se 
adaptaram, ou mesmo não lhes foi facultado o acesso natural que em tese 
deveria ser a todos oferecido ao processo educacional. Conforme está previsto 
no “Art. 205 da Constituição Federal de 1988: “ 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”. A Educação está 
dentro de um processo contínuo que tem início com o nascimento com vida 
e automaticamente passamos ao estágio de sujeito/indivíduo de direito, sob 
a conduta ou mesmo, a responsabilidade da família e ao Estado o necessário 
arbítrio e dever do cuidar, de viabilizar e propiciar a realização plena do ser 
humano, como sujeito e ou um ator de direitos, deveres e obrigações e assim 
poder inserir-se com alguma educação e consciência no chamado Estado 
Democrático de Direito, em sintonia com o texto constitucional. É bem 
verdade que no decorrer desta caminhada, vão se criando e se formando uma 
série de distorções e anomalias que estão presentes, permeando todo o sistema 
educacional, no Estado Brasileiro. Segundo Teixeira(1956), em Educação não 
é Privilégio... E assim, sobre o “processo educacional, que vem desde 1549, 
com o início da história da Educação no Brasil , na chegada dos primeiros 
padres jesuítas”, inaugurando assim, uma fase que haveria de deixar marcas 
profundas na cultura e civilização do país. Vamos partir da reflexão de que o 
vocábulo Avaliação está dentro da chamada polissemia, ou seja, a propriedade 
de uma palavra ou expressão que apresenta vários sentidos além de seu sentido 
original. As palavras polissêmicas guardam uma relação de sentido entre si, 
o que as diferencia das palavras homônimas. Nesse aspecto, vai nos afirmar 
Freire(1991, p.16 ): “...Não devemos chamar o povo à escola para receber 
instruções, postulados, receitas, ameaças, repreensões e punições, mas para 
participar coletivamente da construção de um saber, que vai além do saber 
de pura experiência feito, que leve em conta as suas necessidades e o torne 
instrumento de luta, possibilitando-lhe transformar-se em sujeito de sua 
própria história...” Assim, deveríamos pensar numa educação em princípio, 
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como uma das formas de intervenção na caminhada rumo ao aprendizado e, 
que é infinita e que por isso também, deveria exigir do educador, um olhar e 
ao mesmo tempo uma conduta mais ética, cuidadosa e humana, onde não se 
permita repetir os erros de reprodução de modelos e ideologias dominantes, 
que venha de alguma forma impor como sendo verdades irrefutáveis e 
absolutas, mas, ao contrário, possa aprofundar, desconstruir e questionar 
os modelos e discursos impostos, como prontos e definitivos. Desta forma, 
este artigo científico tem como objetivo geral, analisar a Educação e ainda, os 
processos de avaliação, como uma ação de aprendizagem, e ou as relações de 
ensino-aprendizagem, como virtude e não como julgamento ou punição, sendo 
os objetivos específicos, discutir o papel da avaliação, no decorrer do processo 
educacional, na multiplicidade das relações escola/avaliação/docente/discente, 
avaliar o contexto dos procedimentos e as dicotomias existentes dentro do 
processo, levando em consideração o que está descrito na CF.1988, bem como, 
nas Leis e a Legislação vigente. Os desdobramentos junto a todos os envolvidos 
no processo avaliativo. O texto científico, se justifica, pela necessidade de 
trazer a tona, uma discussão importante e aprofundada sobre como se dá o 
processo de avaliação no ensino-aprendizagem. Trata-se de uma pesquisa 
exploratório-descritiva com abordagem voltada para a pesquisa bibliográfica 
a partir dos compêndios, dos livros e artigos científicos. Dentro da pesquisa 
bibliográfica, desenvolvida a partir de um levantamento de informações e 
dados para em seguida desenvolver leitura atenuada e crítica, discussão e 
interpretação oral coletiva e produção escrita. A partir de Lakatos (2010), uma 
pesquisa bibliográfica caracteriza-se pela utilização de uma grande parte do 
trabalho desenvolvido em livros, artigos científicos para análise de um tema ou 
problema fundamentando-se pela literatura, ou seja, com embasamento teórico 
sob um material já elaborado. Desta forma, a pesquisa não apenas engloba a 
união de diversos conceitos mas também possui a finalidade de acrescentar 
e aprofundar novos conhecimentos com a ligação ou relação entre conceitos 
até então distintos, acerca dos processos Avaliativos. Conforme Lakatos (2010, 
p.58). “Uma pesquisa sobre problemas práticos pode conduzir à descoberta 
de princípios científicos. Da mesma forma, uma pesquisa pura pode fornecer 
conhecimentos passíveis de aplicação prática imediata.” A estrutura de uma 
pesquisa bibliográfica consiste em analisar um material com o impacto direto na 
reavaliação do tema sob uma nova perspectiva. Quanto a estrutura, o presente 
texto científico está dividido em três capítulos, sendo o primeiro a introdução 
apresentando os principais conceitos do tema abordado, a problemática a ser 
discutida, sua justificativa e a metodologia da pesquisa utilizada na realização 
do presente trabalho. O segundo capítulo tem como objetivo fundamentar, 
referenciar, analisar, aprofundar e discutir o Processo de Avaliação no ensino-
aprendizagem, permeado de peculiaridades. Finalmente, no terceiro capítulo 
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são apresentadas as considerações finais deste trabalho científico.

2 Alguns conceitos de Avaliação com as suas funções e objetivos 

O que se pode entender como Avaliação, o ato de Avaliar, oriundo do 
“latim a valere”, que significa atribuir valor e mérito, objetivo e função ao objeto 
de estudo. Segundo Luckesi (2005), a avaliação é normalmente compreendida 
como um processo de julgamento e objeto de classificação de valor para medir 
o conhecimento de um determinado grupo de educandos, não importa, qual a 
série ou o nível desse acadêmico, com objetivo muito determinado de averiguar 
o domínio sobre um conjunto de dados/informações/conhecimento, esse valor 
atribuído à Prova, Teste, ou Atividade Avaliativa, vai direcionar na maioria das 
vezes o resultado os estudantes, se de êxito ou fracasso, dentro do componente 
curricular do curso, da série/turma, e ou disciplina a que estiver matriculado. 
Os dados demonstram para às várias e ou diversas manifestações das situações 
didáticas, em que, professores e alunos, devem está empenhados para consegui 
atingir os seus objetivos do processo do ensino-aprendizagem. A verificação 
desses dados nos instrumentos de valor sobre os conteúdos trabalhados, passam 
por análises de verificação da aprendizagem pré-estabelecida, sempre numa 
perspectiva impositiva, ou seja de cima para baixo, sem que os educandos/
alunos possam de fato participar(em), na construção dos Planos de Cursos e das 
Matrizes Curriculares, assim vão de forma concomitante ou a posteriore para 
as avaliações conhecidas, como exercícios, testes e provas. A partir das respostas 
dos alunos, na realização das atividades etc., permite-se uma tomada de decisão 
para o que deve ser feito em seguida. Através da tomada de decisão, poderá ser 
usada das mais variadas formas, inclusive de forma arbitrária, o pode causar 
problemas ao processo avaliativo. Através desta forma ou maneira de avaliar e 
apresentar os resultados muitas vezes se reduz a avaliação a um ato de sentença 
ou punição e ou ainda num processo de classificação ou desclassificação do 
aluno/educando. Assim, nos permitimos a compreender que esse modelo de 
avaliação, não é justo, especialmente com o alunado que enfrentar todas as 
adversidades sociais dentro do espaço público da Escola para submeter-se a 
uma espécie de padrão definitivo de seleção dos capazes/aprovados, incapazes/
reprovados, sem maiores questionamentos. Para Luckesi (2005, p.35), “com 
a função classificatória, a avaliação constitui-se num instrumento estático 
e enfreador dentro do processo de crescimento e construção do saber e do 
conhecimento”. Portanto, a avaliação, deveria ao contrário, deve ter pelos 
menos três funções básicas a saber: uma função diagnóstica, que vai se referir 
ao conhecimento da realidade através/pela olhar da observação, a do diálogo e 
do desenvolvimento de estratégias que possam possibilitar a caracterização dos 
espaços, dos indivíduos e ou sujeitos da educação, das condições a priori; uma 
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função formativa, que se caracteriza por ações avaliativas/de averiguação que 
vão propiciar numa formação contínua e sistemática no decorrer do processo; 
e a função somativa, uma análise conclusiva, por onde devem ser somados os 
principais elementos fundamentais/constitutivos da avaliação.

2.1 A problematização do processo de Avaliação no Ensino aprendizagem

Ao pensarmos sobre o processo educativo e, nas possibilidades em que a 
Educação pode nos oferecer enquanto seres pensantes, ao extrapola quaisquer 
convicções, que possam está presas a determinados modelos ideológicos, ou 
mesmo pré-estabelecidos como potentes e verdadeiros o suficiente para atender 
a todas as demandas e satisfazer a todas as considerações da sociedade, sem que 
se faça no mínimo uma série de questionamentos dos porquês de sua adoção, 
enquanto modelo vigente e para atender, a que demandas... de quais Senhores, 
ou mesmo está a serviço de que...? Ou de quem... ? E porquê... ? A educação 
como parte das especificidades humanas, num despertar de cidadania para os 
atos de intervir na sociedade, no cotidiano, no mundo. Essa construção cidadã, 
no emissário de consciência e espírito de criticidade, vai fazer toda a diferença. 
Segundo Freire (2009), “a educação não é transferência de conhecimentos, 
mas criação de possibilidades para a sua própria produção ou construção”. 
É preciso, portanto ir muito além, das reais possibilidades de superar os 
limites, que ampliando sistematicamente o desenvolvimento de habilidades e 
autonomia para que os cidadãos possam refletir de forma livre e consciente 
sobre as reais condições que lhes são oferecidas. Vislumbra ainda a investigação, 
a compreensão, análise e reflexão crítica do processo educativo e da prática 
docente, no seu empenho e dedicação na construção desse ser aluno/educando/
cidadão. Assim, na busca incessante de uma prática educativa que seja capaz de 
trabalhar contra a exclusão, superando os obstáculos do processo de conhecer e 
que permite o sonho esperançoso de: Segundo Freire (1991, p. 24).

 Uma escola democrática em que se pratique uma pedagogia da pergunta, em 
que se ensine e se aprenda com seriedade, mas em que a seriedade jamais vire 
sisudez. Uma escola em que, ao se ensinarem necessariamente os conteúdos, se 
ensine também a pensar certo (FREIRE, 1991, p. 24).

Para além da vida na educação, o que o pensador vai nos trazer pelo 
exemplo prático e por toda a sua obra, é a capacidade que todos nós temos de 
está sempre a questionar sobre os caminhos, descaminhos e desdobramentos 
do processo educativo, como estamos inseridos nele, como nos despertamos, 
como nos angustiamos, como nos envolvemos, como nos preocupamos, como 
nos indignamos, como nos propomos a empenhar, doar, o melhor de cada 
um de nós para a Educação transformadora, para a Educação encantadora, da 
“boniteza, da meiguice e da beleza”, como estamos dispostos todos nós, a não 
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ser apenas mais um dentro do processo, mas, aqueles e aquelas que de fato vão 
fazer a diferença, vão somar e contribuir na construção de algo maior, de algo 
soberano, de algo humano, de algo de fato relevante. Avaliar por avaliar, não se 
traduz necessariamente na aprovação e ou reprovação do educando. Portanto, 
a avaliação de forma qualitativa e consciente, certamente terá uma função e 
um desdobrar muito mais eficaz, para as investidas futuras deste hoje estudante 
cidadão... Amanhã desse futuro profissional cidadão, no lidar com todas as 
questões do cotidiano. Como Freire (1991, p. 39), afirmava que “é pensando 
criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima 
prática”. De maneira simples e sapiente, num olhar e numa atitude afinada com 
os bons propósitos da Educação, vai mais uma vez, nos advertir para algo tão 
simples, mas de fundamental importância quando vai dizer: 

Não podemos alimentar a ilusão de que o fato de saber ler e escrever, por 
si só, vá contribuir para alterar as condições de moradia, comida e mesmo 
de trabalho [...] essas condições só vão ser alteradas pelas lutas coletivas dos 
trabalhadores por mudanças estruturais da sociedade. (FREIRE, 1991, p. 70).

 Evidente que isso não quer dizer que tenhamos que nos manter de forma 
estática e desiludida acerca do processo educacional, muito pelo contrário, 
devemos ter uma consciência plena sobre a real importância da educação, 
como um dos elementos de mobilização e transformação social. Assim 
mesmo, é que vai propor uma busca de uma Educação libertária, que possa 
conscientizar e denunciar todas as formas de opressão e tiranias, ao se indignar 
e se manifestar através da construção de uma pedagogia autônoma, que pode 
fazer toda a diferença, na construção da formação cultural e educacional dos 
alunos, quando da valorização do conhecimento, que o discente vai adquirir de 
se colocar na articulação do conhecimento pessoal e coletivo, no desempenho 
de saberes populares científicos, críticos, analíticos e conscientes na sua relação 
com a sociedade. A sociedade, ao longo do tempo, vai se organizando e se 
reorganizando, a partir de mudanças e transformações na realidade social, 
histórica, política e econômica. Sendo assim, podemos perceber que, atualmente, 
é praticamente impossível compreender a educação escolar (e a avaliação/ou o 
processo avaliativo sem atentarmos para a globalização e a ideologia de livre 
mercado (neoliberalismo), que imperam na sociedade contemporânea. As 
políticas educacionais brasileiras demonstram sua centralidade na hegemonia 
das ideias neoliberais sobre a sociedade. Prova disso são as mudanças que, aos 
poucos, vão sendo percebidas na educação. Vejamos algumas: formação cada vez 
menos abrangente e mais profissionalizante; aumento de matrículas como jogo 
de marketing (são feitas cada vez mais inscrições sem que haja uma estrutura 
efetiva para novas vagas); produtividade e eficiência empresarial (máximo 
resultado com o menor custo, não interessando o conhecimento crítico). A partir 
de Libâneo (2006, p.55), o governo brasileiro vem implementando, ao longo 
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dos anos, suas políticas públicas, educacionais, econômicas e sociais, de forma 
descontinuada, com certos ajustes, quase sempre obedecendo a uma ordem 
internacional, através da imposição de modelos econômicos e educacionais 
de ajuste, ou seja, diretrizes e medidas pelas quais o país para se modernizar, 
deve obedecer aos ditames das políticas internacionais de interesses avessos 
muitas vezes, a natureza e às reais necessidades do nosso processo educacional 
moderniza, adquire as condições de inserção nesse mundo globalizado e, claro 
assim, vai se ajustando às demandas e as exigências do processo da globalização 
da economia estabelecidas pelas instituições financeiras e pelas grandes 
corporações e organismos internacionais. Na maioria das políticas, o que se 
observa, claro além dos discursos, sempre voltado para a “modernização” dos 
processos educacionais, muito voltados para atender aos processos produtivos, 
da competitividade, da eficiência e da necessidade de transformação do aluno/
educando em apenas mais um funcionário útil ao sistema produtivo, sem muitos 
questionamentos, quase que num processo de formação de adestramento e 
treinamento técnico pessoal, para que os alunos/estudantes, estejam preparados 
apenas para o mundo do trabalho e ser mais na engrenagem do sistema. Dentro 
da ótica mercadológica das reformas neoliberais de adequação/re-adequação/
re-invenção das técnicas para treinar aqueles que servirão ao mercado, ou 
melhor às exigências do mercado. Assim, Luckesi (2005), afirma que a prática 
escolar predominante, que hoje se realiza dentro desse modelo de educação 
que se impõe, através de mecanismos de manutenção e reprodução deste 
contexto social. É um modelo conservador, excludente que se manifesta através 
da sociedade, a produzir três pedagogias diferentes; a pedagogia tradicional, 
centrada na transmissão de conteúdo e na pessoa do professor; a pedagogia 
escolanovista, centrada na espontaneidade da produção do conhecimento e 
no educando; e a pedagogia tecnicista, centrada nas técnicas de mercado e na 
transmissão e apreensão de determinados conteúdos, reforçados pelo princípio 
do rendimento. Todavia, com objetivo muito distinto: manter e conservar a 
sociedade na sua configuração. Sem que a mesma consiga sair ou se libertar das 
amarras do sistema dominante. Essas três pedagogias, por estarem dentro desse 
modelo social conservador, não poderiam propor nem exercitar tentativas de 
transcendê-lo, superando-o. A avaliação da aprendizagem escolar está inserida 
nesse contexto, no qual, se faz necessário o autoritarismo como modo de 
reprodução desse modelo. A partir de Luckesi (2005, p.28), é claro que esse 
atual exercício da avaliação escolar, não está aí de forma gratuita. Mas sim a 
serviço de um processo pedagógico, ou ainda de uma pedagogia pautada numa 
concepção/percepção teórica da educação, que, por sua vez, está a traduzir novas 
formas de uma concepção teórica da sociedade. Assim, a avaliação educacional 
ainda vem sendo utilizada como um instrumento disciplinador de condutas 
cognitivas e sociais, no contexto escolar, sem que haja um enfrentamento, ou 
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mesmo maiores manifestações de propostas e sugestões de alteração e mudanças 
substanciais do modelo predominante.

2.2 Certos conceitos de Avaliação com objetivos e funções nada democráticos 

Ao se questionar o processo de avaliação, ou mesmo o ato de avaliar, 
oriundo do “latim a valere”, que vai no sentido de atribuir mérito e valor, 
com objetivos determinados e função peculiar ao objeto de estudo. Nesse 
sentido, Luckesi (1999 p.33), vai dizer que no “processo e percurso escolar, 
sempre estivemos sendo mais examinados e cobrados a gerar resultados do 
que verdadeiramente avaliados de forma humana e condizente”. Portanto, 
necessário se faz que o corpo docente esteja mais preparado e qualificado 
para entender sobre o processo do ensino-aprendizagem da avaliação em 
que os discentes de fato, possam ser estimulados e motivados a buscar a sua 
qualificação no processo avaliativo, entendendo como se dá esse processo, 
num despertar consciente e necessário para as grandes conquistas. Todavia, 
quase sempre acontece que os educadores/formadores acabam por perenizar e 
conservar o mesmo que aconteceu no seu processo de aprendizado, trazendo 
à tona todos os percalços enfrentados no passado, enquanto alunos, para 
serem reproduzidos no presente agora enquanto docentes. Em outras palavras 
se utilizam dos velhos métodos arcaicos opressores e impositivos, com quais 
conviveram na sua formação, utilizando de métodos e práticas conservadores 
e ortodoxos nada democráticos. Estamos a viver num modelo de sociedade, de 
poder hierarquizado, centralizado e profundamente conservador, onde as provas 
e exames são oferecidos como sistema de classificação/categorização, em que os 
educandos/discentes, são aprovados e ou reprovados, processando um processo 
de exclusão dos discentes/e ou educandos, quando são estabelecidos as escalas 
de ordenamento de (0 – zero, a 10 – dez), compondo assim, a classificação 
excludente e seletiva, transformando os discentes/alunos em vitoriosos ou 
fracassados. Quando na verdade, essa metodologia, anti-didática, não avalia, 
não constrói, não motiva, não inclui, muito pelo contrário, desconstrói, 
desmotiva, desestimula e passa a criar um outro processo de embotamento e 
rejeição ao processo do conhecimento pelo educando, num efeito contrário, na 
medida em que, ele educando se percebe, como um nada, como um estorvo, 
dentro do sistema avaliativo/educacional. Classificações e desclassificações, 
subjetivas, as avessas e retrógradas, como vai afirmar (Luckesi, 1999, p. 34). O 
sistema de avaliação, poderá deixar de ser autoritário e impositivo, quando o 
modelo social, compreenderem e deixarem de proceder, as concepções teórico-
práticas, de forma insistentemente autoritária. Assim, é de fundamental que 
se possa assumir posições didático-pedagógicas, de forma clara e inequívoca, 
implementando formas de orientar, planejamentos abertos e participativos 
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buscando contemplar e valorizar o esforço dos educandos, para um processo 
de construção de uma avaliação constitutiva, sempre com um olhar voltado 
para as funções quando o modelo-social apenas deixará de ser autoritária se 
o modelo social e a concepção teórico-prática da educação deixarem de ser 
autoritários. Então o primeiro passo a redirecionar os caminhos da prática 
da avaliação é assumir um posicionamento pedagógico claro e explícito para 
que se possa orientar a prática pedagógica no planejamento, na execução e na 
avaliação. Isso implica no resgate da avaliação em sua essência constitutiva, 
ou seja, uma avaliação educacional voltada para a transformação. Para não ser 
autoritária e conservadora, deverá ter a função de análise, para auxiliar cada 
o estudante/educando no seu processo de habilidades e competências, para o 
seu desenvolvimento e autonomia. Para Luckesi (1999 p.168), vai definir o 
processo de exame/avaliação da aprendizagem e do conhecimento como um 
ato amoroso e humano no sentido de que se possa proceder as avaliações não 
por si só, mas essencialmente se deve ser transformado num ato de acolhimento 
e inclusão, que possa integrar, diferentes formas de julgamentos, não apenas 
uma forma pura e simples, que não ofereça oportunidades iguais a quantos 
diferentes, que não trate apenas como um certo e errado de forma contumaz e 
eliminatória. Assim, pode se dizer que o verdadeiro papel da avaliação, deverá 
oportunizar o processo de inclusão, e não de exclusão, com tem sido a prática 
efetiva a anos e anos. Podemos assim entender a avaliação da aprendizagem 
do conhecimento até como um ato de afeto e reconhecimento pelo esforço 
desenvolvido pelos educandos valorizando o processo de troca, na construção 
do conhecimento através das diversas etapas do ensino-aprendizagem.

2.3 A avaliação enquanto domínio e prisão dos corpos a serviço do sistema 

Por meio de uma análise histórica inovadora, o filósofo francês viu na 
educação moderna atitudes de vigilância e adestramento do corpo e da mente, 
no sentido da construção de um processo de averiguação e avaliação constante e 
permanente dentro das Instituições de Ensino, a Escola no formato das prisões, 
distantes, da liberdade de pensar o conhecimento e refletir sobre às ciências de 
forma livre colaborativa. Assim, a partir da reflexão teórica sobre a disciplina, 
uma dos várias questões que permeiam o cotidiano escolar, e entendê-la 
como um conjunto de relações pertencentes às esferas sociais, a análise de 
Michel Focault presente, fundamentalmente, em “Vigiar e punir” constitui-
se certamente numa das na principais referências, acerca da disciplina como 
mola propulsora do mundo corporativo, das instituições militares às grandes 
multinacionais, portanto a mão de obra dos futuros colaboradores, hoje 
estudantes, já devem ser adestrados com a formação mercadológica para não 
dá trabalho nas empresas e instituições, assim, há de se treinar, vigiar e punir, 
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para que aprendam o ofício e o labor/foco sem maiores problemas para os seus 
futuros chefes. Segundo vai afirmar Foucault, (2003), “...Quero dizer que em 
uma sociedade como a nossa, mas no fundo em qualquer sociedade, existem 
relações de poder múltiplas que atravessam, caracterizam e constituem o corpo 
social e que estas relações de poder não podem se dissociar, se estabelecer 
nem funcionar sem uma produção, uma acumulação, uma circulação e um 
funcionamento do discurso”. (FOUCAULT, 2003, p. 179). Há um espaço 
dedicado a uma espécie de Unidade Escolar do concurso e da Avaliação/
Prova, como se estabelecesse uma espécie de Unidade Educacional, pautada na 
prova e no exame constante averiguação/examinatória, marca o início de uma 
pedagogia que funciona como ciência, para a qual, segundo Foucault (2009), a 
escola torna-se o local de elaboração da pedagogia. Fato esse que contribui para 
estruturação de critérios e métodos bem definidos que incidirão futuramente 
na própria didática pedagógica. Assim, a escola Normal se difunde a partir do 
século XIX e, por meio do estado educador, a escola pública adota a perspectiva 
disciplinar, faz suas intenções mais específicas e dissemina a nível nacional. E lá 
se vão os diversos sistemas nacionais de ensino, que se projetam e se manifestam 
em diversas práticas educativas tão seletiva, e tão vazias quanto os próprios 
valores e exames, a que submetem o segmento mais fragilizado da Unidade 
Escolar o Corpo discente. Segundo Luckesi (2005), a prática da avaliação 
impetrou espaços tão amplos nos processos de ensino que a prática educativa 
passou a ser direcionada por uma “pedagogia do exame”. Desde a Educação 
básica, do ensino fundamental – 1, ao fundamental, 2, passando pelo Ensino 
Médio até a universidade, o trabalho pedagógico de alguma forma, copiando 
diversos modelos importados/impostos vai centrar em suma sempre nas Provas e 
Avaliações como forma e Averiguar/Examinar o indivíduo/sujeito da Educação 
os alunos, de forma automática e impositiva, sem que esses sujeitos possam 
sequer questionar o sistema, pois na medida em que se rebelam, naturalmente, 
serão suspensos, expulsos, ou convidados a se retirar do processo. A partir de 
Foucault (2009, p. 179), “o exame supõe um mecanismo que liga um certo tipo 
de formação de saber a uma certa forma de exercícios do poder”. Enquanto se 
“percebe-se aí alguma faísca de semelhança? Ao exercer uma avaliação como 
função estritamente classificatória e burocrática”, persegue-se um princípio claro 
de descontinuidade, de fragmentação, de segmentação, ou seja, um processo de 
divisão/impositiva do conhecimento. De acordo com os estudos de Hoffmann 
(1996), “os registros dos resultados bimestrais, trimestrais ou semestrais só 
estabelecem uma rotina de tarefas e provas periódicas totalmente desvinculadas 
“de sua razão de ser no processo de construção do conhecimento”. Foucault 
(2009), vai apontar que os exames são acompanhados por procedimentos de 
um registro “intenso”. 
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2.4 A avaliação enquanto processo de exclusão através dos índices, metas e 
resultados

Assim, parte-se sempre do pressuposto de que estão todos a serviço 
de uma Escola de qualidade de um Ensino bem avaliado, pois é necessário se 
prestar contas através dos índices, a que todos estão submetidos, para dar uma 
resposta positiva ao sistema através de resultados satisfatórios ou não junto, aos 
sistemas de Avaliação e abastecer o sistema com dados, resultados e informações, 
sejam, do IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, como esses 
índices são calculados a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos 
no Censo Escolar, e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da 
Educação Básica (Saeb). Esse índice também é importante condutor de política 
pública em prol da qualidade da educação. Ideb é o Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade 
do aprendizado nacional e estabelecer metas para a tão esperada melhoria do 
ensino e satisfazer aos padrões estabelecidos, pela ordem internacional a que 
estão submetidos todos os índices e padrões de avaliação. Quando os índices, 
como o do Ideb funcionam como uma espécie de indicador nacional que vão 
possibilitar, o reconhecimento e o monitoramento da “qualidade da Educação” 
pela população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode 
se “mobilizar” na busca de melhorias. Para tanto, o Ideb é calculado a partir 
de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias 
de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são 
obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente. Assim, todos esses 
índices se estendem para além das Unidades Educacionais, todavia, há um 
grande hiato, entre a forma, como os resultados foram alcançados, bem como, 
qual é a real compreensão da comunidade estudantil e educacional sobre a sua 
participação dentro desse processo avaliativo, o que vai gerar constantemente 
uma total dispersão dos alunos, quanto a aferição/monitoramento e medição dos 
conhecimentos. Pois, claro, quando o segmento estudantil passar a conhecer as 
regras de forma detalhada e clara e naturalmente poder participar efetivamente 
da construção do processo, é perfeitamente natural que os estudantes se sentirão 
mais próximos e defensores do processo, uma vez, que conhecem e se orgulham 
até por participar(es) desta construção dentro do processo criativo/educativo. 
Todavia, se o planejamento enseja a imposição das regras, de cara o corpo 
discente, terá grandes dificuldades no entendimento, participação e resultados 
promissores. No entanto, segundo o Professor Chico Soares(2020), “... O Brasil 
tem uma coisa muito boa que é a diversidade, só que essa diversidade vem 
acompanhada por uma desigualdade estrutural que se reflete na escola”. Assim, 
todos nós estamos a conviver com problemas históricos, que nos remetem a um 
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passado não tão distante, como o nosso passado da senzala. A escravidão que 
tivemos por longos anos foi radicalmente excludente. E que reflete até hoje, 
no nosso processo de profunda desigualdade, social, que nos acompanha desde 
sempre... E evidente, que isso vai repercutir dentro das unidades educacionais, 
dentro das salas de aula, do ensino infantil à universidade. Ainda que com todos 
os programas de inclusão, ainda assim, alguma coisa já foi feita, mas, temos 
muito e muito ainda a construir. Essa desigualdade estrutural perdura até hoje. 
Para piorar, nossa República começou sem escolas. A Constituição de 1891 
não garantia escola pública e gratuita. Uma República deveria se preocupar em 
formar o cidadão. Para isso, ela teria de colocar a criança na escola. Mas não 
foi isso o que aconteceu. Coube às províncias decidir se a escola seria pública 
e gratuita. Ainda vai afirmar o Professor Soares(2020),“... Numa democracia, 
precisamos de evidências de que o direito está sendo atendido. Não basta dizer 
que a escola é boa, é preciso ter formas de evidenciar que o aprendizado dos 
alunos está em nível adequado. O primeiro objetivo da avaliação, portanto, é 
obter evidências concretas para sabermos se o direito de aprender está sendo 
atendido”. 

3 Considerações finais

Quase sempre o que se tem observados nas nossas Unidades Educacionais/
Escolas, na maioria das vezes, uma super valorização das Avaliações, como 
se fosse a essencial finalidade do ensino/aprendizagem. Num processo bem 
profundo de inversão de valores, como se a Avaliação fosse a única finalidade 
do processo educacional na esfera do ensino/aprendizagem. E assim, há 
de se questionar, qual deverá ser o valor real da Educação e do Ensino, na 
medida, em que, não se permite que o corpo discente das Unidades Escolares, 
possa participar efetivamente dos processos de construção, não apenas da 
Avaliação, mas da elaboração dos Planos de Cursos, as Matrizes Curriculares 
e todos os demais conteúdos que já chegam para a Escola com os sujeitos da 
Educação, através de pacotes prontos, com todas as regras pré-estabelecidas 
e determinadas, sem espaço para a discussão e contribuição do alunado em 
plataformas mais próximas da realidade de cada discente/educando dentro das 
realidades humanas, econômicas e sociais. O que naturalmente vai gerando 
um desânimo, uma desmotivação e até uma desilusão por parte dos educandos 
dentro do processo educativo. Assim, a avaliação da aprendizagem deveria 
ser benéfica para o trabalho do docente/dos professores, de alguma forma no 
sentido de promover o processo de ensino e aprendizagem potencializando suas 
habilidades para orientar os alunos a tornarem-se aprendizes mais eficientes. O 
ensino/aprendizagem, por sua vez, poderia ter como foco principal o fato de 
não classificar os mais aptos, mas sim, verificar a possibilidade de oferecer aos 
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alunos em geral, as oportunidades de desenvolver suas habilidades, no maior 
grau que se pode alcançar, visto que todos possuem habilidades e estas, muitas 
vezes, são distintas e não melhores ou piores. A avaliação do processo de ensino 
e aprendizagem é indispensável em ambientes de educação, pois considera-se 
fator importante para a credibilidade e seriedade dos mesmos. É através da 
avaliação que verificamos o desempenho do aluno e podemos contribuir para 
o aperfeiçoamento do ambiente de estudo com base nas informações obtidas 
com tal procedimento. A autonomia do discente ao participar das propostas 
de atividades de ensino, no ambiente online ou presencial, seja ela de forma 
individual ou coletiva, bem como o diálogo entre eles e o docente e uma 
estrutura de curso que possibilite esse tipo de vivência educativa, podem servir 
de fundamentação para todos.

É como se o ensino servisse apenas para avaliar, sem nenhuma 
preocupação de fato com os estudantes e toda a sua bagagem, já adquirida 
durante o decorrer do processo, assim avaliar, examinar, averiguar, produzir 
corpos e mentes, a serviço do sistema sem maiores questionamentos. O processo 
do Ensino aprendizado, naturalmente ficará comprometido. É importante 
estudar-se não para aprender, ou decorar para passar apenas pela avaliação e ao 
final obter uma nota, um resultado, mas, certamente não para entender de fato, 
de como está sendo conduzido, adestrado e treinado com o objetivo de servir ao 
sistema. Assim, passa-se a ser avaliado, poder ser classificado (ou não) para a série 
seguinte. Assim, a avaliação tem sido vista e utilizada como o fim da educação. 
Avalia-se para saber se deve promover ou excluir o aluno. Se o aluno obtiver 
o resultado esperado pelo professor (ou seja, notas acima da média), então se 
promove o aluno; caso contrário, ele será condenado a repetir a série, pois não 
obteve o resultado desejado e, por isso, será castigado com uma reprovação. 
Esse tipo de avaliação, ao invés de auxiliar o processo de ensino-aprendizagem, 
serve somente para classificar os alunos em aptos e inaptos; reduzindo, assim, a 
avaliação a uma prova. É necessário salientar, que este texto científico, procura 
oferecer alguma contribuição, através da pesquisa desenvolvida na compreensão 
sobre a educação e o processo de avaliação enquanto instrumento de punição e 
não como uma construção no ensino aprendizagem, como forma de incentivo e 
estímulos aos educandos para que se descubram dentro do processo educativo, 
valorizando a consciência e o espírito crítico na abrangência da formação 
humana. Por ser um tema vasto e amplo, fica a proposta e sugestão que outros 
pesquisadores, possam retomar a pesquisa a partir de algumas concepções 
apresentadas pelo artigo científico e possa continuar a aprofundar e alargar o 
tema em foco. Ao refletirmos profundamente sobre a Educação/Avaliação e 
todos os processos e procedimentos que envolvem o sistema educacional como 
um todo, percebemos o quanto se avalia, se examina, se determina, se impõe 
metas e a serem atingidas o tempo todo, sem que os indivíduos e ou sujeitos 
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da Educação possam sequer questionar de fato o que está a acontecer e mais 
ainda, como eles estão inseridos dentro do processo. Quando a construção do 
conhecimento deve ser dimensionada de forma aberta, clara e participativa 
com todos os membros participantes de maneira integral, consciente reflexiva 
e humana, como aliás deve ser quaisquer processos educativos, sempre na 
perspectiva da humanização do sujeito e na possibilidade da construção de uma 
sociedade livre, cidadã e soberana.
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1 Introdução

Os estudos migratórios dos últimos anos têm dado destaque à chamada 
“migração queer”, isto é, ao campo interdisciplinar surgido no 

início dos anos 2000 que ressalta a presença cada vez mais marcante de pessoas 
LGBTs nos processos migratórios contemporâneos. A migração queer propõe 
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o cruzamento entre as abordagens centradas na sexualidade e na migração, 
e, por isso mesmo, ela pode conduzir a profundas reformulações nessas duas 
áreas. Embora represente um campo ainda difuso – um “corpo indisciplinado 
de estudiosos” (Unruly Body of Scholarship), nas palavras de Eithne Luibhéid 
(2008) –, já é reconhecido como capaz de “desafiar a essencialização de gênero, 
sexualidade e cultura” (LEWIS; NAPLES, 2014) em matérias relacionadas à 
política de mobilidade e fronteiras. 

A abordagem queer do fenômeno migratório não apenas confronta a 
noção da família migrante como uma “família tradicional” (necessariamente 
constituída a partir de padrões heteronormativos), como também permite que 
as pessoas LGBTs sejam percebidas como sujeitos que, muitas vezes, lutam por 
cidadania em espaços nos quais não são nacionais (o espaço transnacional). 

A migração queer representa um avanço significativo em uma área de 
estudos marcados por equívocos em relação ao tema da sexualidade e do gênero. 
Um dos primeiros teóricos da migração, o demógrafo Ernst Ravenstein, dizia 
em seu livro Laws on migration, de 1889, que “As mulheres certamente são mais 
migrantes do que os homens [...] muito mais mulheres do que homens devem 
ter deixado sua terra natal para buscar fortuna em outro lugar” (RAVENSTEIN, 
1889, p. 261). Esse texto, cheio de preconceitos pseudocientíficos, atravessou o 
século XX e é considerado ainda hoje um clássico influente.

Inicialmente, convém destacar o curioso fato de que o Brasil, país 
marcado pela LGBTfobia e pela violência contra grupos vulneráveis (GRUPO 
GAY DA BAHIA, 2020), marcado por ausências legislativas e políticas de 
proteção da comunidade LGBT, é o destino de muitos fluxos de migrantes e 
refugiados que são compostos por pessoas LGBTs.

Há dificuldades para se levantar dados estatísticos sobre LGBTs que 
chegam Brasil como migrantes ou refugiadas. Muitas delas assim não declaram 
sua identidade de gênero nos sistemas de controle migratório, seja porque isso 
não lhes é perguntado, seja porque têm medo ou vergonha de sua identidade, 
ou mesmo ignorem seus direitos identitários. 

O Alto Comissariado das Nações Unidas, buscando produzir dados 
sobre a realidade de refugiados LGBT no Brasil, realizou um “levantamento 
que busca traçar o perfil das solicitações de refúgio no Brasil cujo motivo 
do fundado temor de perseguição está relacionado à orientação sexual e/ou 
identidade de gênero (ACNUR, 2018). O levantamento cobre as solicitações 
encaminhadas ao Conselho Nacional para Refugiados (CONARE) no período 
de 2010-2018. É um primeiro esforço para preencher uma lacuna nas estatísticas 
sobre migrantes, mas ainda há muito a ser levantado. Não há, por exemplo, 
números sobre os LGBTs que migram para o Brasil por motivos alheios a suas 
identidades de gênero ou orientações sexuais.
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No presente artigo, a migração transfronteiriça de venezuelanos para o 
Brasil, mais especificamente para o Estado de Roraima, é apresentada como um 
caso ilustrativo para os desafios e as potencialidades da abordagem da migração 
queer. Antes, contudo, é necessário recordar o processo histórico marcado por 
vulnerabilização e afirmação das pessoas LGBTs, para então se compreender 
porque esse segmento deve receber especial atenção nos estudos sobre migração 
e mobilidade transnacional.

2 Cruzando vulnerabilidades: os LGBTs e os migrantes/refugiados

Em muitas partes do globo, pessoas LGBTs (lésbicas, gays, bissexuais 
e transgêneros) tiveram que conviver, historicamente, com fortes preceitos 
discriminatórios, que muitas vezes as caracterizavam como personagens 
perigosos (VERBICARO SOARES, 2019, p. 23-4), dotados de uma moral 
duvidosa e promíscua, de índole pecaminosa e antinatural, doentes, degenerados 
e muitos outros atributos negativos associados às suas sexualidades.

A despeito disso, é possível notar nas últimas décadas que os fatores 
socioculturais associados à identidade de gênero mudam ao longo dos tempos 
e, nesse contexto, surgem práticas que passam a permitir a integração de pessoas 
não enquadradas no padrão heteronormativo (VERBICARO SOARES, 2015, 
p. 43). As mulheres, por exemplo, vêm lutando há muitas gerações pela 
emancipação social da sua condição de ser mulher, reivindicando tratamento 
igualitário em relação aos homens (D´ARAUJO, 2003, p. 71). Do mesmo 
modo, os movimentos reivindicatórios vão ampliando e alcançando outros 
grupos socialmente excluídos (VERBICARO SOARES; CRUZ, 2018, p. 292), 
como os LGBTs, que também passam a pedir proteção e tratamento igualitário 
sem discriminações (VERBICARO SOARES, 2019, p. 126).

A condição dos migrantes e refugiados, de deslocados de seu lugar 
de origem, pelos mais diversos motivos, também impôs a eles cenários de 
adversidades e de provações, e a necessidade de uma constante luta por 
afirmação, respeito e inclusão. Tal como as pessoas do coletivo LGBT, os 
migrantes (enquanto corpo coletivo) enfrentam muitos obstáculos em sua 
marcha por condições de vida mais justas. As conquistas nessa jornada tendem 
a ser muito mais dificultadas quando essas duas seccionalidades se entrecruzam: 
o gênero e a nacionalidade. A luta política por cidadania se confunde então com 
um processo pessoal de afirmação da própria identidade perante a sociedade: 
cisgêneros e transgêneros, nacionais e estrangeiros, todos dever ter assegurados 
os seus direitos humanos, e iguais oportunidades de conduzir suas vidas em 
busca da felicidade. A realidade, contudo, revela que ainda há muitas barreiras 
a serem removidas em situações de vulnerabilidades cruzadas:

Igualmente indiscutível é que devemos considerar as experiências de imigrantes 
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lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros de modo distinto, 
já que recaem sobre cada um deles vulnerabilidades e discriminações específicas, 
acrescidas de variáveis como a “cultura de origem”, a religiosidade, o racismo, 
etc., intersecções que sempre vão compor formas individualizadas de relações 
de precariedade, por mais que haja uma forte ligação com macrocontextos 
sociais (THEODORO; COGO, 2019, p. 62).

O Brasil lidera rankings internacionais como um dos mais perigosos 
países para os LGBTs (PONTES, 2018), com altos índices de violências físicas 
e psicológicas registrados contra essa população, com pouca visibilidade e muita 
impunidade para os crimes movidos por LGBTfobia, além de um preocupante 
déficit de políticas para a identificação, controle e formulação de propostas para 
a solução desse quadro de desigualdade de gênero (VERBICARO SOARES, 
2019, p. 125-6). Em certas regiões brasileiras, a discussão sobre esses problemas 
sociais é quase inexistente, como por exemplo em Roraima.

Entre os assassinatos ocorridos em Roraima nos últimos anos, estão o de Hiago 
Nunes Trindade, jovem de 18 anos encontrado morto em novembro de 2017 e 
que era homossexual assumido (ASSOCIAÇÃO PARADA DO ORGULHO 
LGBT DE SÃO PAULO, 2017), e mais recentemente em maio de 2019 o 
crime com requintes de crueldade de Sandrielly Vasconcelos, travesti de 
24 anos que foi encontrada morta, com seu corpo queimado e mãos e pés 
amarrados. (SANTOS, 2019, p. 41).

Embora práticas homoafetivas ou relacionadas à identidade de gênero 
não sejam criminalizadas no Brasil, o quadro sócio-histórico é extremamente 
hostil à população LGBT. Segundo relatório divulgado em 2020, pelo Grupo 
Gay da Bahia, ocorreu 329 mortes violentas de LGBTs no ano de 2019 no Brasil, 
sendo 32 por suicídio e 297 homicídios, enquanto em Roraima ocorreram 4 
mortes violentas, sendo um Estado com pouco mais de 600.000 habitantes à 
época (GRUPO GAY DA BAHIA, 2020). Ademais, a expectativa de vida de 
uma pessoa transgênero na América Latina é de apenas 35 anos (ONU, 2017). 
Em 2018, Roraima ocupou o quarto lugar no ranking dos Estados brasileiros 
mais violentos para LGBTs, com o cálculo sendo feito com 1 denúncia de 
homofobia a cada 100.000 habitantes (MINISTÉRIO DA MULHER, DA 
FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS, 2018).

Não bastassem os índices alarmantes de LGBTfobia, o Estado de Roraima 
tem enfrentado, nos últimos anos, o crescimento acelerado de casos de violência 
contra migrantes venezuelanos, alguns marcados por explícita xenofobia. Isso 
deixa entrever um panorama de riscos aumentados para os migrantes LGBTs: 
“Tendo em conta o contexto de violência a LGBTs em Roraima, estado que 
passa por grande fluxo migratório forçado, consequentemente estes migrantes e 
solicitantes de refúgio seriam afetados” (SANTOS, 2019, p. 42).
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3 Os migrantes LGBTs venezuelanos em Roraima

Não há dados sobre a quantidade de migrantes/refugiados LGBTs em 
Roraima. No painel de indicadores sobre o Perfil das Solicitações de Refúgio 
relacionados à Orientação Sexual e à Identidade de Gênero, elaborada pelo 
ACNUR, com dados relativos ao período 2010-2018, constam apenas oito 
solicitações de refúgio cujo motivo do temor de perseguição se refere a questões 
relacionada à orientação sexual e/ou identidade de gênero (OSIG). Destas, 
apenas duas foram reconhecidas, seis ainda seguem pendentes (atualizado até 
09 de setembro de 2020). Seis solicitações são de gays, uma de lésbica e outra 
“sem informação”. Apenas uma solicitação teria sido feita na região Norte, 
porém sem menção ao Estado da federação (ACNUR, 2018, a).

A despeito disso, podem ser identificados muitas pessoas trans entre 
as populações que se encontram em abrigos de refugiados, principalmente na 
capital Boa Vista. Existem em Roraima, ao todo, treze abrigos oficiais, dois na 
fronteira (no município de Pacaraima) e onze na capital Boa Vista (OPERAÇÃO 
ACOLHIDA, 2020). Os órgãos que gerem esses abrigos oficiais de refugiados 
(organizações internacionais em cooperação com o Exército Brasileiro e ONGs) 
convencionaram que a população LGBT, principalmente transgêneros, deveria 
estar concentrada em abrigos específicos: o abrigo Latife Salomão, um antigo 
ginásio próximo ao centro de Boa Vista, e o abrigo Rondon 2, um grande 
abrigo destinado a pessoas que serão interiorizadas. 

Esses abrigos funcionaram como laboratórios para boas-práticas em 
relação à população LGBT. A partir deles, passou a ser assegurado o direito ao 
nome social nas carteirinhas de identificação de migrantes abrigados. E nos seus 
espaços de convivência, continua sendo incentivada a formação de coletivos 
para pessoas LGBTs em geral, bem como a realização de atividades culturais, 
eventos e rodas de conscientização sobre diversidade sexual e de gênero para 
o público em geral (FRANÇA; FONTGALAND, 2020). Essas rodas de 
conversas realizadas nos abrigos, juntamente com sessões informativas, teriam 
conseguido atingir um público aproximado de 36 mil pessoas, de acordo com o 
Fundo das Nações Unidas para as Populações (UNFPA, 2020).

Segundo narrativas colhidas pela antropóloga Nathália Fonseca, algumas 
mulheres trans estiveram diretamente ligadas à instalação e organização do 
abrigo Latife Salomão durante o ano de 2018 (FONSECA, 2020). Em parte, 
a decisão de concentrar pessoas LGBTs em abrigos específicos foi motivada 
por situações de preconceitos e violência sofridos por elas em outros abrigos 
anteriormente. 

Vale mencionar também a iniciativa, na cidade de Manaus, no Estado 
do Amazonas, de se criar um abrigo exclusivo para os migrantes LGBTs. 
Batizado de “Casa Miga”, esse abrigo de Manaus foi inaugurado em 2018, sob 
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a coordenação da ONG Manifesta LGBTI+, e com o apoio do ACNUR. As 
primeiras seis abrigadas eram mulheres transgêneros que chegaram da Venezuela 
pela fronteira em Roraima. 

Abrigos como esses são de extrema importância para se garantir a 
segurança e a adaptação da comunidade LGBT, expondo a necessidade de se 
fazer uma gestão assistencial pró-migrantes atenta a vulnerabilidades conjugadas, 
tornando as políticas migratórias de acolhimento mais eficientes. No entanto, 
ainda não há um modelo que conte com uma completa adequação dos abrigos 
para receberem com segurança a comunidade LGBT, que possui demandas 
específicas que nem sempre podem ser atendidas no abrigamento regular.

Destaca-se que há também uma parcela de migrantes que vive em 
ocupações espontâneas pela cidade de Boa Vista, totalizando, aproximadamente, 
3,4 mil refugiados, de acordo com o relatório de Monitoramento de Proteção 
de Ocupações Espontâneas, divulgado pelo ACNUR em junho de 2020 
(ACNUR, 2020, b).

É provável que haja também muitos migrantes venezuelanos LGBTs 
vivendo em Roraima em moradias próprias, isto é, fora dos abrigos, ocupações 
e das ruas. É necessário que as medidas de incentivo à organização política e 
formação de coletivos e entidades representativas sejam levadas a essas pessoas, 
que também compõem a comunidade migrantes local e, também, estão 
suscetíveis à xenofobia e à LGBTfobia, embora estejam em situação social 
menos precarizada. 

Para isso, é preciso que as campanhas adotadas pelas agências 
internacionais nos abrigos e ocupações sejam assumidas por órgãos como 
o Ministério Público e as secretarias estadual e municipal envolvidas com a 
assistência social e a promoção da diversidade. É preciso sensibilizar os LGBTs 
sobre seus direitos civis (direitos de família e de personalidade), e, inclusive, 
informá-los sobre a interpretação dos tribunais nacionais que considera a 
LGBTfobia um crime.

A inclusão de pautas relacionadas a gênero e sexualidade persiste como 
uma necessidade não apenas para as políticas migratórias atuais, mas também 
para os trabalhos acadêmicos que são feitos sobre elas (LEWIS, 2019). Nesse 
sentido, o campo de estudos da migração queer recorda que experiências 
de ativismos de migrantes transgêneros, ou a atuação de migrantes não-
heteronormativos no mercado de trabalho receptor, servem não apenas que 
se compreender como a sexualidade organiza as relações de poder em uma 
comunidade, mas também os próprios processos de migração.
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4 Considerações finais

Como se pode notar, ainda há muito a ser trilhado pelo Brasil para 
se chegar a uma sociedade mais igualitária nos direitos de pessoas LGBTs e 
migrantes. Dessa maneira, os migrantes LGBTs sofrem duplamente com os 
preconceitos e dificuldades para acessar as oportunidades no novo país ao qual 
chegam.

Conforme traçado em linhas pretéritas, o Brasil ainda é um dos países 
que mais mata pessoas LGBTs, com especial destaque às pessoas transgênero, 
que são as com menor expectativa de vida, como dito anteriormente (ONU, 
2017). Assim, enfocando-se a temática das migrações venezuelanas, ao chegarem 
ao país, os migrantes LGBTs acabam passando pelas mesmas dificuldades que 
passavam por serem LGBTs na Venezuela, mas agora com o obstáculo extra de 
ser um imigrante explorando o desconhecido.

Nesse contexto, pode-se notar que o Brasil ainda falha muito com suas 
políticas públicas para imigrantes e LGBTs, pois, como dito em partes anteriores 
do texto, os migrantes da comunidade LGBT sofrem com a LGBTfobia até 
mesmo dentro dos abrigos onde são inseridos. Ademais, para aqueles que não 
conseguem vagas nos abrigos e precisam realizar as ocupações espontâneas, há 
também as preocupações quanto à xenofobia e preconceitos por serem LGBTs, 
não havendo uma certeza sobre a sua segurança e bem-estar.

O que se pode inferir, portanto, é que o Brasil ainda é um país 
construído sobre alicerces patriarcais e sexistas, no qual o diferente é tido como 
problemático, e todo aquele que não segue o padrão cis e heteronormativo é 
colocado à margem da sociedade e enxergado como algo a ser temido e não 
respeitado, por conta do imaginário popular que leva a crer que essas pessoas 
tidas como diferentes irão corromper as estruturas da sociedade tradicional.

Por fim, espera-se que o Brasil avance com suas políticas públicas para 
essas populações vulneráveis e foque cada vez mais em suas particularidades, 
como, por exemplo, a necessidade de abrigos específicos para os migrantes 
LGBTs, a fim de garantir sua segurança e dignidade enquanto grupo duplamente 
minoritário. 
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ENSINO EFICIENTE, APRENDIZAGEM EFICAZ

Andreson Côrte Ferreira da Silva1

1 Introdução

O capitalismo tem influenciado a humanidade desde os anos finais 
do feudalismo. E no decorrer dos séculos o sistema capitalista 

sofreu alterações históricas e socioeconômicas. É notório que o capitalismo tem 
passado por quatro etapas influenciadoras: a comercial, a industrial, a financeira 
e a informacional. Na última etapa, o capitalismo salienta na sua forma e tanto 
na sua estrutura o valor do ser e do ter das pessoas, sendo que o ser e o ter, ao 
serem analisados enfatizam o valor do conhecimento. 

Na abordagem da ciência administrativa o conhecimento é apresentado 
como competência descritiva para a obtenção do saber, que ao mesmo tempo 
proporciona o saber fazer, isto é, originando as habilidades, e por fim, se resulta 
no saber fazer acontecer. O saber fazer acontecer é descrito pela palavra atitude. 
Logo, atitude é a necessidade visível da execução educacional, pois se não há 
atitude dos docentes para desenvolverem com eficiência o ensino, o êxito na 
aprendizagem não será prática. A atitude reflexiva conduz o professor a estudar 
o seu próprio ensino. Percebe-se que o conhecimento é necessário em todas 
as facetas da ciência, por isso, o saber é a provisão, assim como também é a 
aplicação, a manutenção, o desenvolvimento e a monitoração.

Os resultados contidos nos anais institucionais são diferentes dos tidos 
na prática. Não basta ter papéis que comprovem a aprendizagem, necessário é 
ter profissionais que demonstrem na prática o real conhecimento, as habilidades 
existenciais e as atitudes transformativas. Quando o conhecimento prover, isto 
é, quando o saber outorga informações o desenvolvimento passa a ser o preparo 
de pessoas para a realidade global. Para Gramigna (2007, p.26) o “conhecimento 
é o saber. Aprende-se em diversos lugares, porém é pouco colocado em prática”. 
Para Dutra (2004, p.76) habilidade é definida como arte de saber fazer, e é 
obtida pelo treinamento e pela prática, incluindo a capacidade de comunicar. A 
atitude é definida pelas palavras saber fazer acontecer. Sendo que a atitude como 

1 Especialista em Docência Universitária (FACITE). Especialista em Gestão de Recursos 
Humanos (FACITE). Especialista em História Social (Faculdade João Calvino). Bacharel em 
Teologia (Faculdade Real de Brasília e Faculdade João Calvino). Licenciado em Sociologia 
(UNIP). Professor da rede particular em Santa Maria da Vitória – Ba. Professor da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Bahia (FACITE). E-mail: evangelistacorte@gmail.com Lattes: http://
lattes.cnpq.br/0419618132601954
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estímulo se concretiza mediante a soma do conhecimento com as habilidades.
Portanto, para que os resultados existam, o docente deverá exercer com 

atitude o seu ofício. O ofício do professor requer planejamento, sendo que o 
planejar direciona o ensino e facilita a aprendizagem. Pois, conhecer o estilo 
de aprendizagem facilitará ao docente conhecer o acadêmico, assim como, 
conhecer a vereda que outorgará sucesso ao ensino, proporcionando um ensino 
eficiente e uma aprendizagem eficaz.

Ensinar requer dedicação, pois as competências necessárias para que a 
educação seja bem sucedida, abrangem conhecimento da disciplina e também 
conhecimento do discente. Entretanto o ensino eficaz outorga aos docentes 
um olhar específico para com os discentes, ou seja, não há ensino eficaz e nem 
eficiente se não houver conhecimento do estilo de aprendizagem do acadêmico.

Porém, não é suficiente saber que cada indivíduo possui um estilo de 
aprendizagem. O diferenciado é aplicar o estilo de ensino correspondente ao 
discente, assim sendo, o educador proporcionará êxito em suas aulas e conduzirá 
outros ao palmilhar da educação (LEFEVER, 2002).

Ao associar o ensino ao estilo de aprendizagem se percebe que o ensino 
torna-se individualizado, pois o professor passa a compreender o meio que 
conduz a cada aprendiz. Ensinar com estilo capacita o docente a alcançar a 
cada aluno. Os estilos a serem identificados serão: interativos, para aprendizes 
interativos; analíticos, para aprendizes analíticos; pragmáticos, para alunos 
pragmáticos; e, dinâmicos, para alunos dinâmicos. Para Lefever (2002), os 
estilos de aprendizagem buscam a seguinte máxima: ver, ouvir e fazer.

O presente capítulo tem como objetivo proporcionar interação entre 
a teoria e a prática, outorgando aos docentes informações sobre o estilo de 
aprendizagem e o tipo de inteligência dos discentes para o bom desempenho 
na prática educacional. Logo, o presente tema é didático e categórico por 
proporcionar conhecimento dos meios necessários para que o ensino seja 
eficiente e para que os resultados da didática desenvolvida pelos professore 
seja bem-sucedida. Espera-se que o estudo também contribua para ampliar o 
conhecimento na área da Docência Universitária.

2 Averiguação dos tipos de inteligência e dos estilos de aprendizagem

A aprendizagem envolve o ser do indivíduo, logo para que haja 
assimilação é necessário que o docente proponha atividades desafiadoras que 
provoquem desequilíbrios que proporcione o reequilíbrio sucessivo. Pois, no 
palmilhar do ensino o acadêmico desenvolve habilidades necessárias para obter 
o conhecimento. Assim sendo, o desenvolvimento da inteligência na atividade 
acadêmica é percebida pelo processo de ensino-aprendizagem. A educação no 
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seu desenvolver define dois agentes: o docente e o discente. 
Para Piletti (2003, p.9), o professor precisa se perguntar: Para que ensino? 

Para que serve o que estou fazendo? Ambas as perguntas demonstram como 
resposta que o professor precisa desenvolver suas atividades com propósito. Pois, 
a educação em sua raiz etimológica, significa o mesmo que a palavra criação, 
sendo assim as atividades do ensino-aprendizagem deverá focar nas metas do 
ato de educar. As metas se caracterizam em criar, cultivar, exercitar, desenvolver, 
fortalecer, amadurecer e formar (CHAVES, 2012, p. 12).

Para que as metas sejam concretizadas os tipos de inteligência passam 
a serem fundamentais, tanto no que corresponde o conhecimento prático e 
teórico. No histórico da educação percebe se que a inteligência linguística e 
lógica, foram e são as mais requeridas para a avaliação do discente. Porém, nota-
se que estas não são as únicas maneiras definitivas da inteligência.

3 Os tipos de inteligência

Inteligência é o conjunto que forma todas as capacidades do intelecto 
do indivíduo. Portanto, por ser a inteligência definida como um conjunto de 
capacidades, Ferraz descreve oito tipos de inteligência que são notáveis em cada 
indivíduo. Estes tipos se manifestam na criança entre os 3 e os 6 anos de idade, 
já o indivíduo na fase adulta, “o sucesso pessoal e profissional  dependerá do 
grau de dedicação e esforço para desenvolver essas inteligências e o modelo 
como o indivíduo as utiliza” (2012, p. 98).

Todo indivíduo utiliza o corpo para desenvolver atividades, logo cada 
pessoa que possui a capacidade de utilizar o corpo tem a inteligência corporal. 
Também chamada de inteligência motora. O médico cirurgião para realizar 
com eficácia uma cirurgia necessitará da coordenação motora. Isto é, todo 
profissional, desde o esportista ao operário, desenvolverá a inteligência corporal 
ou a capacidade de utilizar o copo para expressar atividades.

Há também a inteligência espacial que para Ferraz, “é encontrada em 
pessoas que pensam de maneira tridimensional, como pintores, desenhistas e 
arquitetos. Também são dotados dessa inteligência os pilotos e os navegadores 
com grande senso de orientação” (2012, p. 99). Percebe-se que esse tipo de 
capacidade do intelecto humano se destaca pela habilidade para a interpretação 
do posicionamento de determinados objetos.

Já o terceiro tipo de inteligência é a linguística que se divide em dois 
grupos: verbais e escritos. Os de inteligência linguística verbal são aqueles que 
desenvolveram bem a arte da fala, como exemplo os oradores, vendedores e 
professores. Já os de inteligência linguística escrita são aqueles que desenvolveram 
a arte da escrita, como exemplo os grandes poetas e escritores.
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O quarto tipo é a inteligência naturalista que se define pela capacidade 
do indivíduo em observar, classificar e compreender os sistemas da natureza. 
Graças a este talento o ensino é recheado de curiosidades que desperta e motiva 
o discente a querer saber. Exemplo deste grupo está inserido os agrônomos, os 
veterinários, os técnicos de laboratório, os físicos e os químicos.

Em quinto há aqueles que possuem habilidade para interpretar notas 
musicais no tocante ao cântico e ao solar dos instrumentos. Há também aqueles 
que se destacam na composição musical. Portanto, este tipo de inteligência é 
musical, ou habilidade para reproduzir música.

Em sexto, os matemáticos, os engenheiros e os economistas são 
respeitados pela habilidade em chegar a conclusões por meio dos números 
e da razão. Aqui está a inteligência conhecida por lógico-matemática. Além 
da facilidade com os números estes se destacam pela habilidade em lidar com 
decisões complexas em um pequeno espaço de tempo.

Por fim, os dois últimos tipos de inteligência são a intrapessoal e 
interpessoal. Esta se difere por ser a inteligência intrapessoal a capacidade do 
indivíduo autoconhecer, assim sendo estes possuem a habilidade em levar outros 
a se conhecerem. Já a inteligência interpessoal é a capacidade do indivíduo em 
analisar e motivar os desejos e intenções das outras pessoas. O que há em comum 
entre estas últimas inteligências é relação destas com pessoas que se destacam 
pela habilidade em liderar outras. A capacidade intrapessoal será notável nos 
psicólogos, nos analistas e nos teólogos. Já a capacidade interpessoal será visível 
nos gestores carismáticos, nos técnicos e nos negociadores empáticos.

Para Garder apud Ferraz (2012, p. 101), “essas oito inteligências sempre 
funcionam combinadas, e qualquer papel adulto sofisticado envolverá uma fusão 
de várias delas”. Logo, o professor de metodologia da matemática conhecido por 
ser brilhante no ensino, terá que reunir além da inteligência lógico-matemática 
a inteligência linguística para conduzir o ensino aprendizagem e também à 
inteligência intrapessoal para conduzir outros a se conhecerem.

Quadro 1 - Comparativo dos oito tipos de inteligência

Tipo de 
Inteligência

Habilidade Exemplo profissional

Corporal Utiliza com facilidade o corpo para a 
execução de tarefas

Artesãos, cirurgiões e 
esportistas.

Espacial Interpreta com facilidade o 
posicionamento de objetos.

Atletas e desenhistas e 
arquitetos.

Linguística Com facilidade expressam. Oradores, poetas, escritores 
e professores.
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Naturalista Analisa com precisão os fenômenos 
naturais.

Ecologistas, físicos e 
astrônomo.

Musical Interpreta com facilidade os diferentes 
tipos de sons.

Compositores e músicos.

Lógico-
matemática

Consegue tomar decisões complexas com 
rapidez.

Matemáticos e 
engenheiros.

Intrapessoal Compreende e respeita os anseios e 
desejos do outro.

Psicólogos e teólogos.

Interpessoal Chama a responsabilidade para si. Técnicos esportivos e 
políticos.

Fonte: FERRAZ (2012).

O educador Jean Piaget (apud PILETTI, 2003, p. 121) afirma que “a 
inteligência é um fenômeno biológico, condicionado pela base neurônica do 
cérebro e do corpo inteiro, e sujeito ao processo de maturação do organismo” 

4 Os estilos de aprendizagem

Não há forma única da aprendizagem. Pois, a aprendizagem é “um 
processo de aquisição e assimilação, mais ou menos consciente, de novos 
padrões e novas formas de perceber, ser, pensar e agir” (SCHMITZ apud 
PILETTI, 2003, p. 31).

A palavra aprendizagem deriva do latim, apreendere, e significa 
apreender, tomar posse e reter. O que é ensinado pelo professor, que se limita nas 
palavras ditas e não na fixação do acadêmico, não se torna uma aprendizagem. 
Porque, conforme a definição da palavra, aprendizagem é apreender uma 
informação, transformando-a em conhecimento e a utilizando no dia a dia, 
isto é, aprendizagem conduz à sabedoria. Portanto, aprendizagem é quando o 
discípulo toma posse do que foi instruído pelo mestre. Por isso, aprendizagem 
também é definida quando o ensino foi retido por aquele que é instruído. 

A aprendizagem por ser um processo, torna-se notória que não se 
aprende apenas uma coisa de cada vez e que a aprendizagem se define nas 
habilidades motriz, cognitiva e afetiva. Portanto, os estilos de aprendizagem a 
serem observados são: analítico, pragmático, interativo e dinâmico. 
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Quadro 2 - Ver, ouvir e fazer

Para os dinâmicos O que isto pode transformar?
Para os interativos Por que preciso saber isto?
Para os pragmáticos Como isto funciona?
Para os analíticos O que preciso saber?

Fonte: LEFEVER (2002).

Docentes e acadêmicos analíticos são movidos pela aprendizagem 
condicionada pelo o que se fala. Logo, são conduzidos pelo compartilhamento 
de ideias por estarem focados no conteúdo. Três palavras descrevem os mestres 
analíticos: racional, analítico e talentoso.

Já os que aprendem analisando o que ouviram, são os dinâmicos, que 
desenvolvem suas atividades formando formas, distribuído ideias e realizando 
coisas que muitos não arriscariam. De fato estes se preocupam com a aplicação. 
As três palavras que o mestre dinâmico se encaixa são: curioso, líder e criativo.

Os que aprendem testando teorias são os pragmáticos. Estilo de 
aprendizagem focado nas experiências. O professor pragmático é descrito pela 
comunidade acadêmica como um trabalhador eficiente, ou seja, profissional 
produtivo. A eficiência do mesmo é notada pela desenvoltura ativa, realista e 
prática.

Por fim, no que corresponde ao estilo de aprendizagem, há o mestre e o 
acadêmico, que ensinam e aprendem sintetizando conteúdo e contexto. São os 
que buscam o significado em tudo que fazem. É eficiente quando desenvolve o 
seu trabalho com outras pessoas. As três palavras que descrevem o profissional 
interativo são: amável, participativo e carinhoso.

Para Chaves, a eficiência do ensino é confirmada na aprendizagem (p. 
52). Pois, aprendizagem proporciona mudança na vida daquele que apreende 
alguma coisa.

Conforme Amorm (apud CHAVES, 2012, p. 53), a aprendizagem de 
desenvolve nos seguintes níveis: aquisição do conhecimento, armazenamento 
do conhecimento e na recuperação e evocação do conhecimento.

Portanto, “a aprendizagem é um processo global, contínuo e cumulativo, 
que enriquece o educador não apenas na área intelectual, mas nas diferentes 
áreas de sua personalidade” (CHAVES, 2012, p. 54).

5 Planejamento: meio necessário para que o ensino seja eficiente

Há professores que folheiam os livros didáticos não outorgando 
prioridade ao ensino e como resultado fracassam pela falta de estudo e falta 
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de planejamento. Além da falta de prioridade, os obstáculos que seguem e 
contribuem para o fracasso são: improvisação, falta de organização, falta de 
preparo, falta de planejamento da aula, falta de salas e equipamentos adequados 
e falta de divulgação do programa educacional.

Portanto, mesmo que haja o suprimento no espaço institucional com 
todas as ferramentas necessárias, é indispensável que haja o cuidado com e para 
com o professor, sistema humano essencial e primordial para a educação.

Logo, o planejamento corresponde com a organização, pois o 
planejamento é a direção do docente no processo de ensino, enquanto para o 
discente o planejamento torna-se possível na facilidade para com a aprendizagem 
do ensino. O planejamento para o professor torna-se necessário, pois com o 
desenrolar das atividades planejadas o docente sabe aonde quer chegar e como 
chegar, ou seja, a rota está definida. Porém, o planejamento proporciona a 
criação de meios e recursos a serem utilizados caso haja empecilhos. Em suma, 
sem planejamento não alcança a eficiência (CHAVES, 2012 p. 116).

Portanto, o planejamento de ensino, corresponde com as ações, 
processos ou comportamentos do professor que tem como objetivo conduzir o 
acadêmico a obter contato direto com os saberes científicos. Pois, “sem atividade 
de criação, o professor se torna um mero repetidor de conteúdos sem revitalizar 
seus conhecimentos e, portanto, transmitindo, na maior parte das vezes, um 
saber cristalizado e defasado” (ABRAMOWICZ, 1996, p. 71).

Para Piletti (2003, p. 75) um bom planejamento enumera as seguintes 
características:

Ser elaborado em função das necessidades e das realidades apresentadas pelos 
alunos.
Ser flexível, isto é, deve dar margem a possíveis reajustamentos sem quebrar sua 
unidade e continuidade. O plano pode ser alterado quando se fizer necessário.
Ser claro e preciso, isto é, os enunciados devem apresentar indicações bem 
exatas e sugestões bem concretas para o trabalho a ser realizado.
Ser elaborado em íntima correlação com os objetivos visados.
Ser elaborado tendo em vista as condições reais e imediatas de local, tempo e 
recursos disponíveis.

Em suma, quando o docente planeja suas aulas, o discente encontrará a 
direção que o conduz a aprendizagem necessária. 

6 Didática: meio necessário para que o ensino seja eficiente

A didática contribui para a eficiência no ensino, pois a palavra tem 
origem no grego, didaktiké, e significa a arte de ensinar. Para Vera Maria Ferrão 
Candau (apud, CHAVES), a didática é “como reflexão sistemática e busca de 
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alternativas para os problemas da prática pedagógica” (2012, p. 31). A reflexão 
de Vera proporciona as seguintes ponderações:

- Como o acadêmico aprende.
- Como é desenvolvida a atividade do docente na sala de aula.
- Como os acadêmicos se relacionam, isto é, como os alunos desenvolvem 

a inteligência interpessoal e intrapessoal.
- Como os docentes proporcionam a aprendizagem dos acadêmicos.
- Como motivar docentes e discentes à interação educacional.
Portanto, o educador com o bom uso dos conhecimentos didáticos 

contribuirá para a formação intelectual dos discentes. Pois, a didática abrange 
três elementos: arte, ciência e técnica. Os três elementos estão diretamente 
associados no que corresponde com a definição da didática, pois esta é a arte, a 
ciência e a técnica de ensinar.

7 Autoavaliação: meio necessário para que o ensino seja eficiente

O terceiro meio para que a educação seja eficiente, cabe ao professor 
autoavaliar. A avaliação a ser desenvolvida pelo professor poderá ser de forma 
direta e indireta. Direta quando se dá pelo contato com os demais agentes da 
educação. E poderá ser desenvolvida por meio de questionários. Não apenas os 
acadêmicos deveram ser instigados, mas também os demais que estão envolvidos 
no processo de ensino. Já a forma indireta poderá ser desenvolvida por meio 
de observações de resultados. Em suma, o professor deverá se autoavaliar, para 
conquistar resultados que traga benefícios para a comunidade educacional. Para 
Rubem Alves o professor:

Aquele que mostra a vida a quem ainda não a viu. O educador diz: veja! E, 
ao falar, aponta. O aluno olha na direção apontada e vê o que nunca viu. 
Seu mundo se expande. Ele fica mais rico interiormente, e ficando mais rico 
interiormente, ele pode sentir alegria – que é a razão pela qual vivemos. A 
primeira tarefa de quem educa é ensinar a ver. É através dos olhos que as 
crianças tomar contato com a beleza e o fascínio do mundo. Os olhos têm 
que ser educados para que a nossa alegria aumente (apud, CHAVES, 2012, 
p.94,95).

O professor compõe a linha de frente, quando se trata dos resultados 
do ensino, por ser mediador entre os objetivos educacionais e o educando. O 
professor por ser detentor dos objetivos estabelecidos e executados, deverá se 
autoavaliar. 

8 Metodologia: meio necessário para que o ensino seja eficiente

A metodologia é o quarto meio para que a educação seja eficiente. 
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Metodologia é o meio, ou o caminho a seguir tendo como objetivo, o resultado. 
Podendo ser também chamado de roteiro, estratégia, técnica ou procedimento. 

No processo de ensino aprendizagem é notável a utilização do método 
expositivo. Técnica que consiste na exposição de um determinado tema. No 
decorrer da exposição perceberá na prática um dos dois caminhos pertencente a 
este tipo de metodologia: o dogmático ou o dialógico. O dogmático corresponde 
com “a posição em que a mensagem transmitida não pode ser contestada, 
devendo ser aceita sem discussões e com obrigação de repeti-la” (PILETTI, 
2003, p. 106). Já o método dialógico, “é simples pretexto para desencadear a 
participação dos alunos, pendo haver contestação, pesquisa e discussão, sempre 
que oportuno e necessário” (PILETTI, 2003, p.106).

Além de aulas expositivas, há também o método de perguntas e 
respostas. Metodologia desenvolvida por Sócrates, historicamente conhecida de 
maiêutica. Porém, cabe ao professor diversificar os métodos a serem utilizados 
para não ser tido de limitado em suas técnicas e por não aumentar o número de 
pessoas desinteressadas em suas aulas.

Dentre outros, há o método psicogenético, metodologia desenvolvida 
por Jean Piaget. Estratégia educacional que descreve o aluno como agente e 
o professor como orientador. Logo, o acadêmico descobre novas formas de 
resolver os problemas (PILETTI, 2003, p. 126).

9 Competências do professor: meio necessário para que o ensino seja 
eficiente

 Por fim, o quinto meio para que a educação seja eficiente, corresponde 
com as competências pertencentes ao professor. O professor é o mediador 
entre os objetos educacionais e o educando, é aberto a ser mudado pelo 
relacionamento, é educador de si mesmo, é um provocador de talentos e de 
habilidades, é um provocador de entusiasmo e por fim, é um eterno aprendiz 
(CHAVES, 2002).

Portanto, conforme as descrições acima a respeito do educador percebe-
se que as competências correspondidas com o mestre do ensino permitirá 
melhor desempenho dos acadêmicos. O professor universitário, assim como 
os profissionais da educação dos demais níveis, deverá ser: aberto às perguntas, 
dinâmico, preparado, comprometido, inovador e entusiasta para com as novas 
tecnologias.

Quando o profissional da educação é cobrado no que corresponde à 
tolerância para com as perguntas, indica que o mesmo não está habituado a 
ouvir. A boa comunicação se inicia com a audição. O mestre do ensino só se 
tornará eficiente e eficaz na sua prática educacional quando souber ouvir as 
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necessidades da aprendizagem de seus alunos.
O ensino que tem efeito transmite sabor, e para que haja sabor é 

necessário que a aula seja dinâmica. Existe um equivoco no que corresponde a 
uma aula dinâmica, pois para grande grupo de pessoas, a aula dinâmica é o tipo 
de aula em que há brincadeiras, porém, o dinamismo não está nas brincadeiras, 
mas na forma em que a aula é ministrada. Portanto, o professor dinâmico saberá 
conduzir o conteúdo ao sabor necessário, tendo como objetivo a aprendizagem.

Ser dinâmico se associa com a preparação do professor. Para Chaves 
(2012), o preparo passa a ser intelectual e também emocional. O preparo 
intelectual corresponde com a leitura e com a atualização por meio de palestras 
e de novos cursos. Já a preparação emocional se refere com a coerência e 
equilíbrio nas ações e nas reações.

A educação requer pessoas comprometidas. Professores comprometidos 
fazem a diferença na forma em que desenvolve a sua missão. O comprometimento 
com o ensino se define com o mestre que busca a melhoria para com a efetivação 
do ensino-aprendizagem. 

A inovação é a exploração de novas ideias. A inovação em ordem 
cronológica seria posterior ao feedback ou autoavaliação, ou seja, o que deu 
certo e o que deu errado.

Por fim, o professor deverá ser entusiasta de novas tecnologias. As 
tecnologias sociais são ferramentas para facilitarem o ensino aprendizagem. 
Sabendo usar as ferramentas o professor terá aulas dinâmicas, e com eficiência 
e eficácia será o resultado do seu trabalho.

10 Os resultados da eficiência e da eficácia na aprendizagem

A eficiência e a eficácia na educação correspondem ao orientar os 
acadêmicos a desenvolverem as atividades em grupo, tendo como foco os 
resultados. Logo, eficiência é o trabalho bem executado do professor, enquanto 
a eficácia é a atividade proveitosa e bem-sucedida do docente.

Docentes eficientes e eficazes desenvolvem e mantem boas relações 
humanas, pois conseguem avaliar a capacidade dos que estão a sua volta, 
“demonstrando grande habilidade em obter o máximo das pessoas que 
trabalham para eles” (BITTEL, 1982). Abramowicz cita um relato interessante 
de um docente universitário:

Nossos alunos andam cansados, tensos, mal alimentados e isso se agrava se há 
perigo de interferência no emprego. Por outro lado, a última jornada do dia – a 
Faculdade – surpreende muitos alunos com o sono em plena aula, a dispersão, 
a dificuldade de anotar e compreender o conteúdo das aulas, o rendimento 
desigual nos trabalhos de grupo (1996, p. 71).



  293
Escritos de Educação: Perspectivas e Tendências

Voltar ao Sumário

Quando o aluno consegue obter o conhecimento em meio a todos os 
obstáculos ao ensino eficiente, o docente terá alcançado o objetivo que é a 
apreensão do saber. O principal legado do docente eficaz é formar sucessores 
que irão ampliar o conhecimento de outros tantos, sendo ou não, por meio da 
educação. A formação de novos docentes requer alto investimento de tempo, 
porém produz vantagens essenciais para a educação. Para Piletti (2003, p. 45).

Um professor que ministra uma aula utilizando as melhores técnicas de ensino, 
cumprindo rigorosamente o horário e utilizando um bom material didático, 
pode ser eficiente sem ser eficaz. Ele será apenas eficiente se, apesar de tudo o 
que faz, não obtiver resultados. Mas será eficiente e eficaz quando os alunos 
aprenderem o que ele ensinou. A eficácia, portanto, é a ação que alcança 
resultados. Eficiência é apenas a ação realizada de acordo com as normas 
estabelecidas, mas sem resultados.

Por fim, o professor eficaz por mais que exerça a missão do ensino por 
um período excessivo de tempo não adquire maus hábitos, sabe delegar, possui 
bom senso, compreende as fraquezas dos discentes, possui uma vida equilibrada 
e é reflexivo. A importância da reflexão para o docente corresponde com o 
autoconhecimento, o autocontrole e o com os bons hábitos. Desenvolvendo 
assim o professor tornará reconhecido pelo seu desempenho e notabilizado pela 
eficiência e pela eficácia.

11 Considerações finais

Ensinar é proporcionar o saber. É orientar pessoas ao palmilhar da 
vida. Educadores eficientes e eficazes são conhecedores de seus limites e de seu 
potencial, pois é impossível ajudar, ensinar e orientar pessoas se o professor 
não ajuda a si mesmo. O potencial do educador se associa com a competência, 
isto é, o professor é detentor de conhecimento, possuidor de habilidades e um 
indivíduo com atitude.

Eficiência e eficácia são elementos fáceis de serem observados nos 
educadores. A eficiência permite a utilização satisfatória dos recursos disponíveis. 
Já a eficácia permite a conquista dos resultados. Inegável é a contribuição do 
conhecimento para com os tipos de inteligência, assim como, para com os 
estilos de aprendizagem. 

O presente capítulo busca proporcionar aos docentes e discentes, 
informações no que corresponde aos tipos de inteligência e os estilos de 
aprendizagem, assim como os meios necessários para que a educação encontre 
o caminho necessário para a mudança. O planejamento é a fase da previsão e da 
programação, entre indivíduos, recursos e objetivos. A didática é a forma técnica, 
artística e científica da educação. Já metodologia se define como, o meio para se 
chegar ao resultado. Logo, se percebe que estas servem para o aprimoramento 
e informação. Sendo que na atualidade o indivíduo é apresentado como 
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receptor e condutor de oito tipos de inteligência: corporal, espacial, linguística, 
naturalista, musical, lógica-matemática, intrapessoal e interpessoal.

A autoavaliação é essencial, pois soma a esta as competências do 
educador, este meio quando bem explorado por parte do agente educacional 
permite o averiguar das necessidades e da interação social desenvolvida entre a 
sociedade e a escola, comunidade escolar e o professor, e principalmente, entre 
os alunos e os educadores. 

Por fim, diante de tal exposição espera-se que haja uma contribuição 
eficiente e eficaz para com todos aqueles que estão relacionados no cenário 
da educação, lembrando que na formação dos saberes há a socialização. A 
socialização e a comunicação são fundamentais para o ensino eficiente, e para 
com a aprendizagem eficaz.
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1 Introdução

Existe uma problemática evidente que envolve as aulas de oficina de 
redação no âmbito escolar no que diz respeito ao pouco tempo em 

relação a sua grande demanda. Pautado em uma visão de ensino de língua 
voltada para o desenvolvimento da competência comunicativa5 (HYMES, 
2000), ao professor de Língua Portuguesa compete desenvolver no aluno o 
conhecimento sobre a estrutura e o funcionamento da língua atrelado, de 
forma indissociável, à capacidade ler, ouvir, falar e escrever diferentes gêneros 
nos diversos campos de atuação da vida social argumentativamente, já que todo 
gênero tem uma dimensão argumentativa (AMOSSY, 2018). Essa competência 
é desenvolvida através de discussões que possibilitem aos estudantes a 
compreensão sobre o tema abordado em determinada leitura ou produção 
textual, da disponibilização de tempo para a escrita das redações pelos alunos, 
disposição de tempo para a correção de cada uma delas pelo docente e ainda 

1 Mestra em Letras (Profletras) Universidade Federal do Ceará – UFC; Professora na EEFM Poeta 
Patativa do Assaré. E-mail: anapaula.wpw@gmail.com ;
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3 Mestre  em Ciências da Computação pelo Instituto Federal do Ceará- IFCE; Professor do Eixo 
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4 Mestra em Letras (Profletras) Universidade Federal do Ceará – UFC; Professora na EEEP 
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5  A concepção de competência comunicativa proposta por Hymes (2000) inclui o conhecimento 
a respeito do sistema de um idioma e a capacidade de usá-lo. Com base nessa concepção, 
acreditamos que um dos objetivos do ensino de língua materna é desenvolver no aluno o 
conhecimento sobre a estrutura e o funcionamento da língua atrelado, de forma indissociável, a 
capacidade ler, ouvir, falar e escrever diferentes gêneros nos diversos campos de atuação da vida 
social argumentativamente, já que todo gênero tem uma dimensão argumentativa (AMOSSY, 
2018). 
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o fornecimento do seu feedback. Somado a isso, o tempo de planejamento em 
meio às aulas de gramática e literatura fez com que se pensasse numa maneira 
de compilar todas as ações voltadas à redação em uma única ferramenta 
pedagógica. Surge assim, em 2017, o Rapi10, uma plataforma web de correção 
de redações que contemplasse várias funções. 

Pode-se destacar alguns objetivos quanto ao uso da plataforma no dia a 
dia do professor de Língua Portuguesa, tais como facilitar o acompanhamento 
pedagógico acerca do trabalho e evolução das produções  textuais, de maneira 
a contribuir para um apoio pedagógico mais eficaz e para uma melhoria da 
qualidade das aulas dos professores, contribuindo pedagogicamente para a 
otimização do tempo de planejamento dos educadores. Da mesma forma como 
a plataforma traz beneficios para os professores, visa aos estudantes usuários, 
um feedback em menor tempo possível com vistas a melhorar a produção 
textual a partir da observação dos erros mais recorrentes nas produções. 
Em suma, dar maior visibilidade aos estudantes quanto à estrutura do texto 
dissertativo-argumentativo, bem como sobre as cinco competências que são 
cobradas no Enem, possibilitando uma nota satisfatória no processo e desta 
forma, pleitear uma vaga nas universidades, fazendo com que o estudante possa 
dar continuidade aos seus estudos após a conclusão da educação básica. 

Levando-se em consideração as diretrizes de documentos que norteiam 
a política educacional, sobretudo a Base Nacional Comum Curricular – BNCC 
(2018) que preconiza um trabalho direcionado à educação básica com vistas à 
educação integral, sugerindo que se leve em consideração 10 (dez) competências 
gerais5 descritas no documento, sendo que uma delas está diretamente ligada 
ao uso das tecnologias digitais a serviço da educação: a competência geral 5. 
Ela diz respeito a “compreender, utilizar e criar tecnologias digitais, de forma 
crítica, significativa e ética para comunicar-se, acessar e produzir informações e 
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria”. (BNCC, 
2018, p.15).

Assim, surgiu em 2017 a plataforma web Rapi10 a partir de discussões 
provenientes de uma professora de Língua Portuguesa e um professor do eixo 
tecnológico da EEEP José Vidal Alves, situada no município de Canindé/CE. 
Uma plataforma de correção de redações do gênero dissertativo-argumentativo 
pelo fato de ser este cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, 
e por entendermos ser o principal acesso às universidades. À medida que a 
plataforma foi sendo utilizada, foi percebida a necessidade de agregar novas 

5 Segundo a BNCC (2018), são 10 (dez) objetivos gerais a serem levados em consideração: 
1-Conhecimento; 2- Pensamento científico, crítico e criativo; 3- Repertório Cultural; 
4- Comunicação; 5- Cultura digital; 6- Trabalho e projeto de vida; 7- Argumentação; 8- 
Autoconhecimento e autocuidado; 9- Empatia e cooperação e 10- Responsabilidade e cidadania.
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funcionalidades. Desta forma, no ano de 2018, foi acrescentada a ela o 
gráfico de acompanhamento e relatórios em PDF. Esta foi uma estratégia 
muito importante porque trouxe visibilidade quanto à realidade em relação às 
notas, sejam por turmas, por séries, por ano, por competências ou até mesmo 
individual, trazendo-nos a importância sobre a curadoria tecnológica no que 
diz respeito à visibilidade dos dados e do seu efetivo trabalho em função do 
sucesso da prática pedagógica. (CECHINEL, 2017)

A partir destes dados, tivemos o diagnóstico preciso sobre a realidade 
institucional e foi evidenciada a necessidade de um trabalho paralelo, haja 
vista termos indicadores muito baixos em competências cobradas nas redações 
em função da preparação para o Enem. Notadamente, faz-se necessário que o 
educador tenha não somente o acesso às informações através de dados precisos, 
mas que saiba interpretá-los e principalmente, redirecionar a sua prática 
pedagógica, visando a efetividade do processo ensino e aprendizagem. Partindo 
dessa premissa, resolvemos desenvolver no ano de 2019, uma extensão intitulada 
Retoricamente visando perceber se a tecnologia poderia também contribuir 
no processo de argumentação e se  conseguiria dar suporte ao trabalho com 
as redações, haja vista que observamos que, das 5 competências6 cobradas na 
redação do Enem, a 2, 3 e 4 apresentaram índices menores. Percebeu-se que 
estas eram justamente as que estão diretamente relacionadas à argumentação,  
o que contribui para a função principal do referido gênero textual: a defesa do 
ponto de vista. 

Percebemos, assim, a necessidade de levarmos em consideração a 
competência geral 7 explicitada na BNCC (2018, p.11) que diz que a escola 
deve auxiliar no trabalho com a argumentação, visando contribuir para que o 
estudante seja capaz de argumentar sabendo fazer uma seleção de fatos, dados 
e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de 
vista e decisões comuns, apresentando um posicionamento ético em relação ao 
cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Notamos o tanto quanto esta 
orientação vai ao encontro das competências da redação do Enem com menor 
índice: 2, 3 e 4, percebidas a partir dos gráficos da plataforma web Rapi10. 

No âmbito da argumentação, utilizamos como aporte teórico autores 
que tratassem do aspecto argumentativo, sobretudo Perelman e Tyteca (2005) 

6 Conforme a Cartilha do Participante do Enem (2019), existem 5 competências a serem 
aferidas nas redações: Competência 1. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da 
língua portuguesa; Competência 2- Compreender a proposta de redação a aplicar conceitos 
das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do 
texto dissertativo-argumentativo; Competência 3-  Selecionar, relacionar, organizar e interpretar 
informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista; Competência 
4- Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da 
argumentação; Competência 5- Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, 
respeitando os direitos humanos. 
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e Fiorin (2015), que tratam das bases da argumentação à luz da retórica de 
Aristóteles; Amossy (2018), que trata da argumentação no discurso; e Koch 
(2017) que contribui com processos didáticos importantes à Linguística Textual 
e que estão implicados no processo de argumentação, como a coesão textual, 
por exemplo. Por fim, Doz, Noverraz e Schnewly (2004) que contribuíram 
com o entendimento quanto às sequências didáticas. 

Desta forma, estes estudo tem como objetivo, a partir das duas 
competências gerais preconizadas na BNCC (2018), a competência geral 5, que 
trata das tecnologias, e a competência geral 7, que lida com a argumentação, 
analisar a possível proximidade entre essas duas competências a partir da 
aplicação de uma sequência didática. 

2 Metodologia

Dada a necessidade do trabalho que contribuísse com a argumentação, 
e pelo fato de termos na escola desde 2017 uma plataforma web que contribui 
pedagogicamente no trabalho com as correções de textos e aulas de redação 
através de material didático,  resolvemos criar uma extensão que desse conta do 
assunto argumentação. Paralelo a esse trabalho, resolvemos desenvolver uma 
sequência didática com um trabalho estruturado para as aulas de oficina de 
redação que desse conta de trabalhar com os estudantes temas que contribuíssem 
para a melhoria da argumentação, objetivo do trabalho com os alunos. 

Assim, desenvolvemos ao longo de três meses, uma sequência didática 
com duas turmas do segundo ano do Ensino Médio. Tal metodologia foi escolhida 
por ser uma prática que se fundamenta no trabalho organizado estrategicamente 
com vistas à construção do conhecimento e ao desenvolvimento de um trabalho 
pedagógico em sala de aula, conforme Dolz, Noverraz e Schenewly (2004). 
Duas das turmas receberam as aulas convencionais de Língua Portuguesa, sem 
o uso da plataforma web Rapi10 e, por consequência, sem o uso da extensão 
Retoricamente. As outras duas turmas, que tinham o rendimento mais baixo, 
receberam, durante duas aulas semanais de 50 minutos cada, ao longo de três 
meses, orientações quanto ao uso de argumentos válidos em defesa de um ponto 
de vista. O corpus da pesquisa foram turmas do segundo ano do Ensino Médio 
pelo fato de estarem próximas de irem para o terceiro ano e, notadamente, haver 
uma defasagem muito grande quanto às notas, apresentando uma necessidade 
de intensificar o trabalho. 

O trabalho com as sequências didáticas envolveram o propósito de 
fazer com que os estudantes percebessem que dentro dos discursos existem 
interesses voltados à venda de um produto ou de uma ideia. Existem diversos 
recursos utilizados nas mais diferentes esferas, como a política, o marketing, o 
discurso jurídico, entre outras que visam defender a um interesse. Desta forma, 
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foram feitas sequências didáticas à luz da Retórica de Aristóteles. As atividades 
giravam em torno da tríade aristotélica: o pathos – o apelo emocional do 
argumento, o ethos – diz respeito à credibilidade do orador e por fim, o logos – o 
argumento racional e válido. Se contrapondo aos argumentos válidos, tratamos 
dos diferentes tipos de falácias que são muito comuns em diferentes discursos 
e que muitas vezes são explicitados em textos escolares. Assim, o propósito 
das sequências foi apresentar para o público investigado (2 turmas do segundo 
ano do Ensino Médio), usando diferentes recursos e metodologias, a diferença 
entre os elementos da tríade aristotélica e os diferentes tipos de falácias, visando 
combatê-las dentro do texto escolar, bem como a identificação para uma futura 
não reprodução de argumentos falaciosos, chamados fake news quando usados 
nas redes sociais. 

Os trabalhos desenvolvidos se dividiram em quatro etapas: a primeira 
foi a escolha do tema e redação diagnóstica sem intervenção, em todas as quatro 
turmas; em segundo lugar, foram feitas as sequências didáticas fazendo uso de 
vários recursos; na terceira fase, foi utilizada a plataforma de correção Rapi10 e 
sobretudo, a sua extensão chamada Retoricamente; na quarta e última etapa, a 
redação com o mesmo tema foi reescrito. 

Num primeiro momento, explicamos às quatro turmas que participariam 
do processo investigativo, como se daria a proposta de intervenção e qual seria a 
sua finalidade, a partir da problemática que se apresentava. Salientamos também 
que teríamos dois grupos: o grupo controle (que não receberia a intervenção) 
e o grupo focal (que iria ser submetido às sequências didáticas). Foi ressaltado 
que, dependendo do resultado, iríamos adotar a referida metodologia como 
prática pedagógica, na escola. Posteriormente, pedimos que os estudantes 
citassem temas nos quais eles gostariam de desenvolver as discussões ao longo 
das sequências. De vários temas, o mais votado foi  “Os empecilhos enfrentados 
pelo Brasil no atual cenário das questões ambientais”.  Assim, as quatro turmas 
fizeram a escrita da redação, sem nenhuma intervenção. 

No segundo momento, foram aplicadas sequências didáticas elaboradas 
de forma a contemplar estratégias diferenciadas, que iam desde a escolha do 
ambiente, como o auditório da escola, a biblioteca e o pátio, além de dispor 
as cadeiras em organizações variadas (em círculos, semicírculos ou filas). Os 
trabalhos sempre se pautaram na observação do ethos, pathos e logos, bem como 
exemplos de falácias. Os recursos utilizados foram variados, tais como o uso de 
data-show, jogos impressos (baralho da argumentação e baralho das falácias), 
slides e vídeos com diferentes temas e propósitos (tais como identificar discursos 
falaciosos em debates políticos, em marketing e discursos religiosos). Foram 
utilizados recursos imagéticos presentes em capas de revistas, cartazes e mídias 
que visualizassem a presença de um apelo emocional e por vezes falacioso, 
em temas que tratassem do meio ambiente: assunto escolhido para a redação.  
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Foram feitas pesquisas de campo também, com visita ao Fórum da cidade para 
observar a dinâmica e tipos de discursos presentes no Júri Popular, fazendo 
o reconhecimento dos elementos retóricos no discurso jurídico. Tivemos a 
oportunidade de fazer uma visita à Câmara Municipal de Vereadores, durante 
sessão aberta, com a finalidade de observação do discurso e os elementos de 
retórica e/ou as falácias. Na escola, foram feitos debates sobre temas diversos, 
sempre com duas equipes debatedoras. Ao final, os alunos poderiam dar a 
opinião quanto aos argumentos apresentados no debate. 

Figura 1- Estrutura de alguns recursos da extensão Retoricamante

Fonte: Plataforma web Rapi10.

No terceiro momento, tratamos de conteúdos associados às competências 
propriamente ditas, sobretudo às competências 2, 3 e 4, foco do trabalho 
de pesquisa. Para tanto, passamos a fazer uso da plataforma web Rapi10 e, 
por consequência, a sua extensão: Retoricamente. Como já citado, existe na 
plataforma Rapi10 várias aulas já estruturadas visando a melhoria da redação. 
Foi dado maior ênfase às aulas relacionadas as três competências. 

Dentre as aulas que se encontram na plataforma, muitas dela são 
baseadas em Koch (2017), a exemplo de como introduzir, desenvolver e 
concluir uma argumentação, bem contribuindo para os mecanismos coesivos 
do texto, cobrado na C4. 

Os estudantes postaram as redações diagnósticas na plataforma e, 
posteriormente, a redação final para que a professora pudesse fazer a correção 
e, a partir de gráficos de acompanhamento presente na própria plataforma, 
verificasse se a sequência didática com o uso de tecnologia e baseada na tríade 
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aristotélica e no trabalho de identificação de falácias nos discursos forma 
positivas para o trabalho de verificação da melhoria da qualidade argumentativa 
em textos, através das competências 2, 3 e 4, cobradas nas redações do Enem. 

Paralelamente ao trabalho com as aulas do Rapi10, foi feito um trabalho 
muito efetivo com Retoricamente, uma vez que esta extensão está estruturada 
na retórica aristotélica, contendo sugestões de vídeos, slides prontos para o 
professor, jogos interativos para alunos, com a presença de quiz sobre ethos, 
pathos e logos, e o reconhecimento de falácias, além de apresentar um ranking 
de desenvolvimento quanto às atividades interativas. 

3 Resultados e discussão

Em 2018, 85 (oitenta e cinco) estudantes que terminaram o Ensino 
Médio em nossa escola e ingressaram no nível superior, por meio do SISU 
(instituições federais) e PROUNI (bolsa nas universidades privadas), 
representando uma média de 70% do total dos 120 alunos que tínhamos 
nos terceiros anos naquele ano. Esse resultado nos mostrou como  o trabalho 
pedagógico com o uso colaborativo da ferramenta web Rapi10 estruturada 
para o trabalho com o texto dissertativo-argumentativo foi e é importante no 
processo e na conquista de bons resultados. 

Porém, apesar dos resultados positivos, ao identificar os gráficos por 
competência constantes na plataforma e gerados a partir das correções, percebeu-
se que tínhamos defasagem quanto a três delas, diretamente relacionadas ao 
processo de argumentação. 

Gráfico 1- Média geral da escola por competência

Fonte: Plataforma web Rapi10 (2019).
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Esses resultados levou-nos a hipotetizar que um trabalho focado na 
argumentação a partir de uma sequência didática que levasse em considerações 
várias estratégias argumentativas, mas que sobretudo fizesse uso cada vez de 
ferramentas tecnológicas nos fez desenvolver uma proposta de intervenção nas 
quatro turmas no segundo ano, série escolhida por serem estas que estão na 
responsabilidade de quem desenvolveu a pesquisa. Analisamos os resultados das 
turmas e observamos que duas delas requeriam maior atenção, as turmas A e B, 
haja vista terem a média geral mais baixa, 537 e 509, respectivamente. 

Gráfico 2 - Índice geral das quatro turmas de 2º ano

Fonte: Plataforma web Rapi10 (2019).

Após três meses de aplicação de uma sequência didática, em duas turmas 
de segundo ano (68 alunos) com duas hora/aulas por cada semana, em 12 
semanas, perfazendo um total de 24 aulas, os resultados foram considerados 
satisfatórios, pois da 3 competências observadas, a 2, 3 e 4, todas tiveram um 
crescimento significativo, levando em consideração a pouca familiaridade com 
o gênero dissertativo-argumentativo, haja vista este ser trabalhado com mais 
intensidade no terceiro ano. Na competência 2, a média subiu de 114 pontos 
para 153 pontos. Na competência 3, a média subiu de 106 pontos para 144 
pontos e, por fim, na competência 4, a média foi de 93 a 144 pontos. 
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Gráfico 3 - Média geral do grupo pesquisado após a aplicação das sequências didáticas

 

Fonte: Plataforma web Rapi10 (2019).

Tendo em vista os resultados terem se apresentado satisfatórios 
quanto ao trabalho com a argumentação em textos, o trabalho passou a ser 
intensificado, principalmente nas turmas de terceiros anos, tendo vista que 
todos os professores da escola faizeram uso da plataforma web Rapi10 e, por 
extensão, do Retoricamente. Dessa forma, os resultados apresentados no Enem 
2019, em relação às turmas de terceiro ano, foram uma média de 804,2 média 
da escola (dados coletados a partir dos boletins do Enem), em comparação à 
média nacional do mesmo ano, que foi de 592,9 pontos, segundo dados do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. 

Por entendermos que não existe efetivamente uma cultura argumentativa 
dentro das escolas e isso reflete diretamente no trabalho com as redações. O 
gênero dissertativo-argumentativo tratado no Enem visa fazer uma apreciação 
quanto à qualidade dos argumentos dos estudantes que concluem a educação 
básica e de que forma este consegue articular o repertório sociocultural 
adquirido ao longo da sua jornada estudantil. No entanto, como afirma Teixeira 
(2019), infelizmente o trabalho sistematizado com a argumentação começa de 
uma forma muito tardia nas escolas, devendo ser pensada cada vez mais cedo, 
já no Ensino Fundamental, pois conforme Sousa (2020), argumentar é uma 
habilidade da natureza humana. Isso iria tanto contribuir para o seu papel 
social, quanto ao fato de estar melhor preparado na vertente argumentativa, 
vindo a ter no Ensino Médio, a competência necessária para escrever de forma 
coerente e coesa, articulando bem os argumentos em defesa de um ponto de 
vista.
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4 Considerações finais

Por entendermos a relevância das competências gerais 5 e 7 da 
BNNC (2018), partimos nesse trabalho de duas necessidades institucionais e 
referenciadas por ela que dizem respeito à utilizar recursos tecnológicos à favor 
das ações pedagógicas e trabalhar a perspectiva argumentativa de maneira a 
fazer com que o estudante se torne crítico e uma pessoa atuante na sociedade, 
a partir do momento em que saiba fazer uso produtivo de um argumento, 
selecionando-o e hierarquizando-o para a construção de argumentos válidos 
em defesa de um ponto de vista, em detrimento a argumentos falaciosos que 
são bastante presentes na sociedade contemporânea, sobretudo com o uso em 
massa das mídias, e que carecem de um argumento arrazoado. 

Percebemos que, apesar de uma forte indicação sobre o trabalho quanto 
à argumentação – o que preconiza a Base Nacional Comum Curricular na 
competência geral 07 – o trabalho pedagógico das escolas não favorece o uso 
social das informações. Por esse motivo, nos debruçamos sobre os estudos 
quanto à argumentação, respaldando-nos em alguns conceitos da Retórica 
aristotélica. 

Consideramos, a partir deste trabalho, que atividades com a produção 
textual devem levar em conta a competência discursiva do indivíduo, pois 
o processo educativo, na sua totalidade, é perpassado pela construção e 
pelo fortalecimento desta. Importante frisar que, vários são os elementos 
que se interligam para que o estudante se torne um indivíduo competente 
linguisticamente, em especial como escritor. Fatores externos e internos 
à instituição de ensino e a constante interação prática e ideológica entre os 
sujeitos que formam a escola. 

Os resultados satisfatórios deste estudo apontam para a necessidade de 
trabalhos com foco na perspectiva argumentativa.  Refletir sobre as funções 
sociais do texto devem levar em consideração que não se aprende a argumentar 
para escrever, dado ao fato de que este princípio permeia a nossa vida em 
sociedade. No entanto, faz-se necessário inserir mais atividades na vertente 
argumentativa no currículo escolar, desde o ensino fundamental com vistas 
a preparar melhor o estudante que chegará no ensino médio e, por fim, às 
universidades. 
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AS MEDITAÇÕES DO IMPERADOR FILÓSOFO 
MARCO AURÉLIO

 Crislaine Aparecida Pita1

1 Introdução

O presente estudo possui como objetivo analisar a obra “Meditações” 
(170-180) de autoria de Marco Aurélio (121-180), o qual 

personificou o sonho de Platão ao se tornar um imperador filósofo. Nesse 
sentido, buscaremos compreender a obra como parte de uma literatura não 
apenas histórica como também atual para compreensão e convivência com 
os conflitos internos do homem. Por meio da filosofia estoica de vida, as 
meditações de Marco Aurélio são escrita para si mesmo e ora são interpretadas 
como pretensões e desejos de ações, ora como uma prática já oficializada em 
seu dia a dia.

Um material produzido para uso próprio e sem intenções de 
publicação, exerce nos leitores contemporâneos a validação da autoconsolação, 
autoconsciência e auto análise que o autor empregava nas mais diferentes 
situações da época em que vivia. E, deixando de lado sua posição de poder, no 
interior de sua escrita se reconhecia assim como os outros, como um homem em 
busca de virtudes e valores morais para vida.

Convicto e fiel à filosofia que pretendia compactuar dali em diante, 
atualmente seu nome é facilmente relacionado como um dos filósofos que 
compõem a chamada terceira geração do estoicismo, juntamente com Senêca 
e Epicteto, os quais dedicaram a atenção à moral do homem “[...] pela qual se 
escolhe o que é bom e rechaça aquilo que é mal” (ONESKO, 2017).

Nesse sentido, levando em consideração tais fatos, o presente artigo 
procurará compreender Marco Aurélio dentro do contexto social que estava 
inserido, lidando com seus pensamentos e influências para a escrita das 
meditações. Para tanto, na primeira parte será abordada a vida do autor e a 
posteriori a análise dos pensamentos presentes na obra “Meditações”.

2 Marco Aurélio: o início de uma vida dedicada à filosofia

Marco Aurélio nasceu em Ucubi no dia 26 de abril de 121 d.C e 
faleceu no dia 17 de março de 180 d.C. Logo após o nascimento, ficou órfão 

1 Mestranda em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual 
de Maringá (UEM) e-mail: crislainepita00@gmail.com
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de pais e seu avô, Antonino Pio (138-161 d.C), homem de cargo político na 
época, o adotou. Este esbanjava admiração de Marco Aurélio, que não limitava 
homenagens a Antonino, uma vez que seguia seus exemplos e sua inspiração de 
homem romano estava na figura de seu pai adotivo.

De meu pai: a mansidão e a precisão no que tange às decisões profundamente 
examinadas, em não se vangloriar com honras aparentes, a afeição ao trabalho, 
a perseverança, a disponibilidade em escutar os que podiam se mostrar úteis 
aos interesses de toda comunidade, em dar à cada pessoa conforme o mérito, o 
conhecimento adquirido com a experiência para saber a hora de agir e a hora 
de esperar [...]. Não haver tido segredos próprios, mas só sobre assuntos de 
Estado. A repreensão às aclamações e à toda adulação dirigida à suapessoa. 
O velar constantemente pelas necessidades do império. A administração dos 
recursos públicos e a tolerância diante das críticas em qualquer destas matérias 
[...] Seu vigor físico e sua resistência, sua serenidade, e a sobriedade de um 
homem que tem uma alma equilibrada e invencível, que até no momento da 
morte não se abateu (MARCO AURÉLIO, liv. I, 1977, p. 53-56).

Para além das influências familiares, Marco Aurélio também aprendeu 
e se moldou por meio dos ensinamentos de seus professores no decorrer de 
seus estudos. O conhecimento e a paixão pela filosofia surgiu por meio deste 
vínculo. O estoicismo adentrou na vida do futuro imperador filósofo também 
por intermédio de seus professores, e digamos que essa filosofia tornou-se 
um divisor de águas em sua trajetória, uma vez que ainda na adolescência, 
abandonou todos os hábitos cotidianos para dedicar-se aos estudos da doutrina 
estoica.  De acordo com Onesko (2017):

A origem do estoicismo romano se encontra na segunda geração denominada 
estoicismo médio. No século II a.C., Roma estabeleceu relações políticas 
estreitas com dois Estados da Ásia Menor, Pérgamo e Rhodes; e, por meio 
dos homens de saber, vinculados à filosofia estoica, ocorreu a introdução das 
ideias da doutrina na aristocracia romana, à qual muitos dos pertencentes 
desta última aderiram. O estoicismo, por mais de duzentos anos, foi a crença 
ou a filosofia de pessoas socialmente reconhecidas em Roma, uma vez que 
possibilitava a elas a apreensão de elementos que favoreciam a ética e a 
jurisprudência (ONESKO, 2017, p. 49). 

Há estudos que acreditam que a maior influência para Marco Aurélio, 
no âmbito do estoicismo, foi Apolônio de Calcedonia. Essa inspiração pode 
ser observada por meio dos escritos do próprio Marco Aurélio ao relatar que 
aprendeu com esse filósofo:

[...] a liberdade de julgamento e decisão firme sem hesitação ou recursos 
incidentais; não dirigir o olhar para nenhuma outra coisa que não a razão, nem 
que for por pouco tempo; estar com o ser sempre inalterável, nas dores agudas, 
na perda de um filho, nas doenças prolongadas; em ter visto claramente um 
modelo de vida na qual a mesma pessoa pode ser  muito rigorosa e, ao mesmo 
tempo alegre; não mostrar um caráter irrascível em explicações; em ter visto 
um homem que claramente considerava com a mais ínfima experiência 
de qualidades e diligência para transmitir explicações teóricas (MARCO 
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AURÉLIO, liv. I, 1977, p. 50).

Muitos outros homens se tornaram exemplos a serem seguidos por Marco 
Aurélio, um deles também é professor e filósofo Junio Rústico (século II). Nas 
meditações escritas por Marco Aurélio, em suas palavras diz que veio de Rústico 
“[...] a ideia da necessidade de endireitar e cuidar do meu caráter” (MARCO 
AURÉLIO, liv. I, 1977, p. 49).

Todas essas influências foram moldando o homem íntegro e fiel à filosofia 
estoica de vida. Os valores morais foram concebidos a partir do conhecimento 
e convivências com muitos desses professores, os quais apresentaram leituras, 
nomes e ensinamentos, que transformaram gradativamente seu modo de agir 
e pensar.

Voltando aos laços familiares de Marco Aurélio, de acordo com Onesko 
(2017), aos dezessete anos, Antônio Pio, seu pai adotivo assumiu o trono e o 
nomeou como seu sucessor. Assim, Marco Aurélio terminou sua formação e 
trabalhou como cônsul por três vezes no governo e:

Dos dezessete aos quarenta anos, Marco Aurélio tornou-se o companheiro 
de seu pai adotivo e entregou-se à aprendizagem das artes da governança e à 
preparação para os seus futuros deveres como imperador. Durante boa parte 
de sua vida, ele observou a extensão do Império Romano, que perpassava 
o território de toda a Europa Ocidental e do Sul, ao Norte da África, à Ásia 
Menor, à Arménia e à Síria. O domínio de todo esse território centrava-se na 
figura do próprio imperador e, quando Antonino morreu, em 161 d.C., Marco 
Aurélio fez o possível para assegurar nas fronteiras o território que compreendia 
todo o império (ONESKO, 2017, p. 22).

Ao assumir o poder, o Império Romano vivenciou pela primeira vez o 
poder compartilhado, pois Marco Aurélio nomeou seu irmão adotivo, Lucio 
Vero também ao trono de Roma. Entretanto, seu inicio de governo, que 
durou duas décadas (finalizando com sua morte em uma campanha militar), 
não foi o que ele esperava. A guerra, as pestes e o caos se instalaram na região 
governada por eles, e “[...] Marco Aurélio deixou Roma em 167 d.C. para 
assumir pessoalmente o comando das guerras, dedicando-se de maneira integral 
a esta função após a morte de seu irmão Lúcio Vero em 169 d.C” (ONESKO, 
2017, 22). Entretanto, apesar das diversas batalhas enfrentadas, até os dias 
atuais  Marco Aurélio é reconhecido como um exemplo de imperador, uma 
vez que  seu legado revela a humanização, generosidade e justiça frente à uma 
função de poder.

Para além dos conflitos vivenciados em seu governo, Marco Aurélio 
também suportou a perda de sua esposa Faustina. E, com perdas desde a 
infância, guerras instaladas, se viu então na obrigação de buscar alento na 
filosofia, nos escritos e em sua solidão, pois só assim conseguiria compreender 
seus sentimentos, pensamentos e o que estava acontecendo em seu entorno.
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Desse modo, escreveu pra si e de si mesmo. De acordo com Foucault 
(1992) este modo de escrita acompanhava a antiguidade romana e com o apoio 
de leituras de outros, contribuía para o individuo olhar para dentro, meditar, 
dialogar e buscar o autoconhecimento. Foi partindo desse entendimento, que 
Marco Aurélio escreveu “Meditações”, uma obra que se transformaria em um 
patrimônio para humanidade, contendo reflexões valiosas que certamente ainda 
se aplicam aos dias atuais.

3 Meditações ou pensamentos pra mim próprio

Os escritos filosóficos de Marco Aurélio foram elaborados em um 
turbulento momento que o imperador filósofo vivenciava. Sem pretensões 
de publicar seus pensamentos, Marco Aurélio escrevia para si próprio afim 
de se auto consolar diante das adversidades da vida. Após seu falecimento, 
um discípulo reuniu todas as soltas reflexões e conferiu-as no livro intitulado 
“Meditações”.

[...] As Meditações possui uma intensidade e uma eleição peculiar de imagens 
cuja responsabilidade recai nos conflitos bélicos. Na realidade, as guerras foram 
o motivo de sua escrita. Estão cheias de pensamentos de morte. É provável que 
Marco Aurélio desejasse viver tranquilo, feliz, em Roma ou no campo, com 
sua família e seus livros, que talvez tivesse vivido uma velhice como a de Pio 
(BIRLEY, 2009, p. 306). 

A cada linha, o leitor pode observar a escrita íntima que Marco 
Aurélio observava a vida. Sellars (2010) descarta a identificação da obra como 
algo cronológico, mas sim como escritos valiosos sobre as considerações do 
imperador, anotação de provérbios e passagens filosóficas. O livro pode ser 
encarado como um manual de conduta com ensinamentos filosóficos e reflexões 
importantes sobre a moral do homem, constituídos a partir das leituras de 
diversos filósofos estoicos que influenciaram na formação de Marco Aurélio.

Quando lemos Marco Aurélio, sobressai a capacidade da escrita para pôr 
cada um de nós na actividade solitária do monólogo interior; sobressai, 
além disso, que a escrita se distingue dos restantes modos de reflexão pela 
sua maior exigência de rigor e pela maior precisão dos seus enunciados. [...] 
no caso de Marco Aurélio, porém, encontramos essa maior exigência e essa 
maior precisão num contexto de definição de si mesmo. [...] Chegamos, pois, 
ao carácter “rememorativo” da escrita - o qual não tem que ver só com a leitura 
(ou releitura) do que já foi fixado, mas também com a escrita como atividade 
(LIMA, s/d, p. 10-11).

Long (2006) afirma que mesmo tendo sido um nome de destaque e de 
poder político em sua época, Marco Aurélio não escreveu as meditações voltadas 
para essa esfera de sua vida, escrevia de modo particular, a fim de reafirmar para 
si mesmo seus princípios morais, pois como já reforçamos anteriormente, não 
havia pretensão nenhuma do autor em divulgar seus pensamentos filosóficos. 
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Esse modo de escrita, de Acordo com Onesko (2017) apud Silva (2008) pode 
ser considerado como hypomnemata.

No espaço da vida privada, o hypomnemata remetia a um exercício de 
meditação ulterior que pretendia empreender relatos pessoais; os quais 
poderiam ser identificados como um sistema fragmentado de anotações, 
cujas marcas principais seriam as de salientar as memórias e as reminiscências 
particulares. Na esfera pública, outro tipo de autobiografia fazia- se presente, 
as chamadas ephemerides, que eram diários com anotações sobre a vida 
pública ou burocrática do autor. Entretanto, ambos modelos de registro não 
se preocupavam com regras formais elaboradas e sistematizadas, pois não se 
destinavam à publicação e se constituíam muito mais em exercícios pontuais 
de escrita (ONESKO, 2017 apud SILVA, 2008, p. 75). 

Em linhas gerais, o modo de escrita hypomnemata procurava dizer o 
já dito, porém com finalidade de reafirmar o conteúdo para si mesmo. Muito 
se assemelha ao que hoje conhecemos como autobiografia, pois os escritos 
“[...] podem assumir a forma de um diálogo-filosófico com um interlocutor 
imaginário ou a de um autor focado em estabelecer uma relação consigo 
mesmo, a fim de exercer sua filosofia” (ONESKO, 2017, p. 26). Adentrando 
no conteúdo das meditações, podemos afirmar que o livro possui um vasto 
número de reflexões, destacaremos portanto algumas delas.

De acordo com Marco Aurélio a realidade é moldada pela opinião, ou 
seja, a maneira como enxergamos as coisas não é uma maneira universal, somos 
diferentes, portanto, as opiniões também. É a percepção de realidade de cada 
um que dá significado à tudo. Diante disso, precisamos colocar as percepções 
a nosso favor, pois segundo ele, a vida é apenas o que julgamos, em outras 
palavras, a vida é opinião.

Quando somos criticados por outras pessoas, Marco Aurélio corrobora 
que se não enxergarmos como um mal ato, não devemos nos importar, logo se 
interpretamos as críticas como algo irrelevante, tão pouco nos afetaremos com 
ela. Ou seja, tudo depende de como o homem interpreta cada situação.

Seus ensinamentos são valiosos para a construção e reflexão da vida 
cotidiana. Marco Aurélio meditava sobre o tempo e como ele o direcionava, 
diante disso, afirmava a si mesmo que deveria ignorar o que os outros estavam 
fazendo, em suas palavras:

Não desperdice o que resta da sua vida especulando sobre seus vizinhos. 
Qualquer coisa que o distraia da fidelidade ao governante dentro de você, 
significa uma perda de oportunidade para alguma tarefa (AURÉLIO, 2002, p. 
42). 

Essa meditação nos leva a refletir sobre o tempo limitado que o homem 
possui na terra. Marco Aurélio se preocupava com isso e direcionava sua energia 
para coisas úteis e não para preocupações sobre os outros o que pensavam sobre 
ele. Afirmava que era preciso abafar os ruídos externos e se concentrar na própria 
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vocação, seja ela qual for. Para se sentir mais realizado e feliz é necessário colocar 
o foco em si mesmo sem se comparar com os outros.

Marco Aurélio também medita sobre fazer poucas coisas, porém bem 
feitas, ele destaca a importância de cortar as coisas que não importam e focar 
somente naquilo que de fato tem real importância, segundo ele

Se queres conhecer o contentamento, deixa que os teus feitos sejam poucos. 
Melhor ainda, limite-os estritamente aos que são essenciais, isso traz o 
contentamento que vem de fazer poucas coisas, mas fazê-las bem [...] A maior 
parte do que dizemos e fazemos não é necessária e sua omissão economizaria 
tempo e problemas. Se a cada passo um homem perguntasse a si mesmo: ‘ essa 
é uma das coisas que são supérfluas?’ então não haveriam ações desnecessárias 
(AURÉLIO, 2002, p. 51-52).

Marco Aurélio acreditava que se cortarmos as posses, as ações, as palavras, 
os pensamentos e as emoções supérfluas teríamos mais tempo para focar nas 
coisas que mais importam na vida. Em paralelo a isso, o filósofo também reflete 
sobre a morte “[...] muito em breve vais morrer; mas tu ainda hoje não és puro, 
nem és superior à inquietação; nem imune ao mal exterior; nem caridoso para 
todos os homens, nem estás persuadido de que proceder com justiça é a única 
sabedoria (AURÉLIO, 2002, p. 52), medita que a morte está batendo na porta 
e quando nos damos conta que nosso tempo é limitado, aguçamos nosso senso 
de urgência e começamos a focar naquilo que no fundo é importante para nós.

Por lidar com muitas diversas adversidades durante sua vida, Marco 
Aurélio afirmava para si mesmo que era forte para se auto consolar: “[...] 
que sorte eu tenho que isso tenha me deixado sem amargura, inabalável pelo 
presente e entusiasmado pelo futuro. Isso poderia ter acontecido com qualquer 
um, mas nem todos aguentariam firme sem ficarem angustiados” (AURÉLIO, 
2002, p. 53). Ou seja, ao buscar encarar os problemas da vida, a motivação era 
um dos pilares para lidar com os problemas e buscar uma vida mais feliz.

Há dias que o homem não tem motivação de fazer qualquer coisa e é 
mesmo Marco Aurélio se sentia assim e uma outra meditação que ele escreveu 
para encorajar a si mesmo dizia que

Na primeira luz do dia tenho a disposição, contra a falta de vontade de deixar 
a cama, o pensamento de que estou me levantando para o trabalho do homem. 
Devo resmungar quando saio para fazer o que eu nasci para fazer e para o 
qual eu fui trazido ao mundo? Esse é o propósito de minhas criações, ficar 
aqui debaixo dos cobertores e me manter aquecido? “Ah, mas é muito mais 
agradável”. Foi por prazer, então, que você nasceu e não para o trabalho, não 
para o esforço? (AURÉLIO, 2002, p. 57).

De acordo com essa meditação, é conclusivo que Marco Aurélio 
acreditava que não fomos colocados na terra apenas para sentir prazer. A maior 
parte da vida é composta por esforços e lutas. Então, devemos, segundo ele, 
viver para fazer as coisas nas quais nascemos para fazer, pois o verdadeiro prazer 
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de um homem é fazer as coisas para as quais ele foi feito.
Marco Aurélio se limitava de viver apenas para se satisfazer, em 

contrapartida buscava satisfazer e ajudar o próximo também . Nós só chegamos 
onde estamos como espécie porque soubemos muito bem como ajudar uns aos 
outros. Ele acreditava que precisaria colaborar com os demais e isso não é só 
seria um gesto de bondade mas sim de uma necessidade humana. De acordo 
com ele, o homem precisa dessa sensação de utilidade, pois um homem que não 
ajuda alguém, naturalmente se sente inútil e infeliz.

O fato de reclamar também foi pensado por Marco Aurélio. Muitas 
vezes não podemos mudar as circunstâncias que nos rodeiam, mas sempre 
podemos mudar nossa atitude em relação à elas. Marco Aurélio nos faz pensar 
com o seguinte questionamento: “Qual é o melhor que pode ser dito ou feito 
com os materiais que estão à sua disposição”? Ao invés de reclamarmos que as 
coisas estão ruins, simplesmente devemos começar a partir dos ensinamentos 
de Marco Aurélio a agirmos diante daquilo que já possuímos.

E por fim, dentre as diversas meditações, a que podemos ser feliz em 
qualquer lugar também é uma importante frase, pois segundo ele: “Que fique 
claro para você que o ritmo dos campos verdes sempre pode ser seu, neste, 
naquele ou em qualquer outro lugar, e que nada é diferente aqui do que seria 
nas colinas, no mar, ou em qualquer outro lugar que você quiser” (AURÉLIO, 
2002, p. 54).     Diante dessa simples análise, 
conseguimos enxergar a grandeza de ensinamentos que Marco Aurélio tem a 
nos repassar diante de seus escritos. Mesmo não sendo sua intenção de tornar 
a obra pública, as reflexões pessoais do imperador muito tem a nos esninar 
enquanto humanidade.

4 Considerações finais

O presente artigo teve como objetivo analisar a vida do Imperador 
Filósofo Marco Aurélio e seus pensamentos e reflexões acerca da vida e morte 
encontrados na obra “Meditações”.

Toda a obra e filosofia de vida de Marco Aurélio foram moldadas por 
meio do estoicismo e grandes influências estoicas. Desde novo, enfrentou 
batalhas e nesse sentido, as meditações foram escritas para si mesmo como 
forma de corrigir e se policiar quanto a sua própria conduta de homem. Sua 
preocupação em se tornar sábio foi um dos grandes pontos da sua vida, uma vez 
que estava em constante busca de evolução.

Podemos estudar o filósofo e aprender com suas meditações, pois ainda 
nos dias atuais são válidas para lidar com os conflitos internos do homem. Marco 
Aurélio foi um exemplo de administrador público e de indivíduo, sua fidelidade 
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a filosofia estoica o tornou um dos grandes nomes ligados ao estoicismo e 
claramente a cada leitura podemos nos surpreender e refletir junto com esse 
grande intelectual.
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