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PREFÁCIO

O ano de 2020 será marcado nos livros de história com múltiplas 
cicatrizes. Mais de 1,5 bilhão de alunos foram afetados diretamente 

com o fechamento das escolas e mais de 60 milhões de professores estão 
sem respostas às múltiplas indagações que surgem diariamente com os 
novos desafios. Desde que a pandemia da Covid-19 se instalou no mundo, 
inúmeros países adotaram o fechamento total das escolas e iniciaram medidas 
emergenciais para tentar conter a proliferação de um vírus desconhecido. 
Em meio a uma crise sem precedentes, com proporções globais, educadores, 
educandos e suas famílias passaram a lidar cotidianamente com as múltiplas 
implicações da palavra imprevisibilidade e, em prol da manutenção da vida, 
estamos (re)aprendendo formas de ensinar, conviver em sociedade.

No Brasil, após o Ministério da Saúde ter confirmado, em 26 de fevereiro, 
o primeiro caso de Covid-19, os governos estaduais e municipais optaram 
pelo fechamento total das escolas na expectativa de reduzir a proliferação do 
vírus. Inúmeros organismos internacionais estão publicando estudos sobre 
as experiências internacionais de medidas para conter a pandemia e o seu 
efeito na educação. Há diversas indagações que se colocam: quais os riscos do 
fechamento das escolas? Como as escolas podem promover o aprendizado para 
todos, diante da multiplicidade de contextos socioeconômicos da população? 
Quais ações podem ser realizadas em curto prazo? A educação a distância 
consegue suprir as necessidades de todos os educandos?

A partir de março, mais de 48 milhões de estudantes pararam de 
frequentar as atividades presenciais nas mais de 180 mil escolas de ensino 
básico espalhadas por todos os estados. O percurso da educação no país sofreu 
uma modificação drástica e, na busca de responder de forma rápida aos efeitos 
negativos da crise, inúmeras ferramentas passaram a ser instaladas. Educadores 
e educadoras viram-se, de um momento para outro, tendo que atuar em um 
contexto de excepcionalidade e de uma enorme exigência laboral. Alternativas 
passaram a ser adotadas com a intenção de redução do prejuízo educacional e 
a preservação do direito à educação.

A enorme diversidade de realidades educacionais, sociais e econômicas 
dentro do Brasil é, por si só, um grande desafio à educação mesmo em períodos 
não emergenciais. A pandemia trouxe um panorama ainda mais desafiador e 
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que precisa ser compreendido de maneira mais global. O desmatamento, as 
queimadas, os conflitos armados, a falta de diálogo entre governo e educadores 
e a descrença do atual governo no conhecimento científico impactam 
diretamente na condução de medidas para minimizar os efeitos da pandemia 
na educação. As portas das escolas estão fechadas e a instauração de um “novo 
normal” no processo de ensino e aprendizagem passa pela implantação de 
novas tecnologias, metodologias ativas e os desafios de gestores imersos na 
falta de recursos.

Nessa direção, urge uma revisão e adequação ao atual modelo de 
educação mediada por tecnologia por meio de múltiplos formatos que 
garantam a aprendizagem significativa dos educandos. Há de se construir 
uma ação integrada entre diferentes mídias como rádio, televisão e as redes 
sociais que, conjuntamente, possam ser acessíveis aos alunos em um país com 
dimensões continentais. Além disso, é preciso rever a formação dos nossos 
educadores e outros profissionais da educação. A lógica da educação da 
maioria das escolas públicas no país, que hoje se encontram sucateadas, precisa 
ser repensada para os enfrentamentos pós-Covid. Precisamos de uma geração 
mais compromissada com a sociedade, com a justiça, com a responsabilidade 
social e ambiental, com mais empatia e alteridade.

 É nesse contexto que esta obra se localiza. “Um olhar sobre a 
educação contemporânea: abrindo horizontes, construindo caminhos” busca 
realizar a interlocução entre educação, mídias, Covid-19 e novas questões que 
estimulem reflexões éticas e morais em meio a uma nova realidade educacional. 
Novos desafios impõem um replanejamento de ações políticas que impactam 
diretamente na qualidade da educação brasileira. Resiliência, colaboração 
e capacitação profissional. Uma nova realidade está colocada. Sigamos em 
Frente!!! Uma excelente leitura e reflexão.

Marco Antônio Franco do Amaral



Voltar ao Sumário

Capítulo 1

HANNAH ARENDT E EDGAR MORIN: DIÁLOGOS 
EM TORNO DO COMPROMISSO DA EDUCAÇÃO 

ESCOLAR 

 Jenerton Arlan Schütz1

1 Notas introdutórias

O âmbito escolar é o espaço onde os recém-chegados desenvolvem 
comportamentos sociais que contribuem para a formação de uma 

sociedade mais justa, humanizada e fraterna. Por isso, o ato de educar é, acima 
de tudo, possibilitar novos caminhos para a construção de conhecimentos 
transdisciplinares que desvendam os segredos de uma nova visão acerca do 
mundo e suas constantes mudanças.

Tal movimento exige comprometimento e responsabilidade por 
todos aqueles que se ocupam com a tarefa de educar as novas gerações. 
Porém, indagamo-nos se pode haver um compromisso da educação escolar 
com o mundo comum no momento em que assistimos e experenciamos ao 
desmantelamento desse espaço comum e o descaso (quase total) para com a 
educação?

Nessa direção, mesmo que este lugar esteja “fora dos eixos”, é 
imprescindível apostarmos nele, para que as gerações vindouras possam 
estabelecer seu vínculo, de modo singular, com esse espaço comum e seu 
legado cultural e historicamente produzido, pelo qual, no futuro, serão os 
responsáveis. Essa aposta, entretanto, exige novos modos de encarar a realidade, 
o que demanda uma profunda reforma de pensamento, pois, numa sociedade 
em que informação e tecnologia se tornam cada vez mais importantes, deve 
haver uma preocupação por parte da escola em buscar acompanhar o que 
denominamos de progresso científico e tecnológico, sem, contudo, prescindir 
do ato de pensar e repensar suas práticas e processos educativos. 

A entrada maciça dos símbolos midiáticos nas mais diversas sociedades 
espalhadas pelo globo atinge diretamente seu status quo e os lança nos 

1 Doutorando em Educação nas Ciências (Unijuí). E-mail: jenerton.xitz@hotmail.com
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turbilhões fluídos das incertezas contemporâneas. E a educação escolar? A 
educação tem se preocupado com competências e em transmitir certos 
conhecimentos, mas deixou de se preocupar com a compreensão do mundo. 
Um modo de pensar que não tem como finalidade resolver os problemas 
transversais. Estaria, nessa direção, a educação exercendo apenas um exercício 
de pensar passivamente, e desconsiderando a complexidade do mundo? Num 
momento em que partilhamos cada vez menos valores universais, parece não 
fazer sentido ensinar aos recém-chegados princípios que poderão vir a orientá-
los em seus julgamentos e decisões futuras. 

Ademais, sabemos que conhecer e pensar o mundo na sua complexidade, 
é fundamental para a tarefa da educação. Neste entendimento, buscamos em 
Hannah Arendt2 e Edgar Morin3 os suportes teóricos encarar a realidade, ou 
seja, a necessidade de sairmos da fragmentação, do pensamento passivo, da 
especialização e da redução do saber. Somos mais do que engrenagens no 
processo tecnológico e econômico, fizemos parte de um mundo que não pode 
se restringir a isso.

2 Hannah Arendt: pensar a crise na educação e sua relação com o 
mundo comum

A crise na educação é reflexo das influências do rompimento do projeto 
da modernidade com a tradição, bem como do surgimento e fenômeno 
totalitário contemporâneo. Essa crise, para Arendt (2010), está relacionada 
ainda, às características que perderam importância, como as relações entre as 
pessoas, as formas de convivência e o sentido que elas dão à existência. Essas 
atividades especificamente humanas teriam cedido lugar a critérios utilitaristas 
e à preocupação exagerada com a satisfação de necessidades reais ou ainda 
inventadas. Para Arendt (2013, p. 222), “[...] certamente, há aqui mais que 
a enigmática questão de saber por que Joãozinho não sabe ler”. Portanto, os 
problemas educacionais são problemas e expressões de uma crise complexa 
que acomete o mundo moderno4 e, por isso, a autora usa a expressão “crise na 
educação”, ao invés de “crise da educação”. 

Todo momento de crise é um desafio para se buscar novas orientações, 
pois “perdemos as respostas em que nos apoiávamos de ordinário sem 
querer perceber que originariamente elas constituíam respostas a questões.” 
(ARENDT, 2013, p. 223). Enquanto para Almeida (2011), toda e qualquer 
crise faz com que o homem seja provocado a fazer novamente as perguntas 
primeiras, e a crise, apesar de tudo, oferece uma nova oportunidade de reflexão 
sobre a própria essência das coisas. Não obstante, 
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Uma crise nos obriga a voltar às questões mesmas e exige respostas novas ou 
velhas, mas de qualquer modo julgamentos diretos. Uma crise só se torna 
um desastre quando respondemos a ela com juízos pré-formados, isto é, com 
preconceitos. Uma atitude dessas não apenas aguça a crise como nos priva da 
experiência da realidade e da oportunidade por ela proporcionada à reflexão. 
(ARENDT, 2013, p. 223).

A pergunta que resume a questão fundamental em torno da educação 
é: Por que educamos? E ela mesma passa a responder: “Porque a essência 
da educação é a natalidade, o fato de que seres nascem para o mundo.” 
(ARENDT, 2013, p. 233). A autora percebe que um conjunto de teorias 
educacionais conhecidas como educação progressista alterou completamente as 
tradições, abandonando métodos de aprendizagens tradicionais que estavam 
baseados nas questões da própria vida dos alunos a fim de dar respostas aos 
problemas que ocorrem no mundo comum. 

Ao voltar os olhares para a América5, logo se percebe o fato de que a 
crise educacional no país está ligada à política. Este fato se dá em virtude de 
a América ser um país de imigrantes, que desejam instaurar um Novo Mundo 
por meio da consciência política. Estes povos se estabeleceram com as suas 
singularidades e diversidades, buscando a superação da pobreza e também da 
opressão do Velho Mundo.

Esse desejo pelo novo concede uma singular importância política à 
educação, entretanto, não se deve usar a educação como instrumento da 
política, como ocorreu na Europa. No continente europeu, sob uma forte 
influência de Rousseau, a modernidade assumiu a noção de que as crianças 
devem ser a esperança para realizar os ideais políticos de uma sociedade e, 
desse modo, a educação recebeu caráter de instrumento político. O problema 
presente na crise educacional americana, contudo, não é ser inferior ao Velho 
Mundo, mas sim, estar muito à frente, ter introduzido tão bem as pedagogias 
modernas que se afastou da tradição, perdendo a competência de perceber e 
avaliar a crise presente.

Assim, o papel desempenhado pela educação em todas as utopias 
políticas, a partir dos tempos antigos, mostra o quanto se torna natural iniciar 
um novo mundo com aqueles que são por nascimento e por natureza novos. 
Referindo-se à política, Arendt (2013) considera ser um grande equívoco: ao 
invés de juntar-se aos seus iguais, assumindo o esforço de persuasão e podendo 
resultar no fracasso, há uma intervenção ditatorial, baseada na absoluta 
superioridade do adulto, e a tentativa de produzir o novo como se este já 
existisse.

5 A autora utiliza o termo América referindo-se aos Estado Unidos da América.
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Por esse motivo, a crença de que se deve começar pelos novos se se 
quer produzir novas condições permaneceu sendo o principal monopólio dos 
movimentos revolucionários de feitio tirânico que, ao assumirem o poder, 
subtraem as crianças a seus pais6 e simplesmente as doutrinam. Este é o ponto-
chave das reflexões de Arendt, uma vez que as passagens anteriores levam a 
autora a afirmar que: “A educação não pode desempenhar papel nenhuma 
na política, pois na política lidamos com aqueles que já estão educação” 
(ARENDT, 2013, p. 225), a passagem é paradigmática para se compreender 
a distinção entre educação e política7 elaborada pela autora8.

Não obstante, para Arendt (2013), a política é o campo onde os homens 
estão entre iguais, com diferentes opiniões e ausência de hierarquias, e tomam 
decisões coletivas diante dos problemas públicos. É a esfera da liberdade 
pública, isto é, da isonomia, onde a princípio, todos possuem direitos iguais 
à atividade política, além de partilharem as mesmas responsabilidades pelo 
mundo comum, preservando-o ou fazendo as mudanças necessárias. Não 
perceber essa relação pode impedir os adultos da atividade política, uma vez 
que quem tem essa pretensão quer privá-los de agirem “livremente” no espaço 
de iguais, no espaço de discussão em que os humanos se reúnem para lidar 
com assuntos de interesse comum. (GARCIA; FENSTERSEIFER, 2011).

Por essa razão, Arendt (2013, p. 225) afirma que “a palavra educação 
soa mal em política” e educar na política só pode significar a pretensão de 
“agir como guardião na tentativa de impedir a atividade política”. A educação, 
embora tenha um compromisso com o mundo, e ainda que busque a 
possibilidade de uma futura participação nos assuntos públicos, “não é o 
espaço da própria ação política.” (ALMEIDA, 2011, p. 93). A educação escolar 
transmite conhecimentos e cultiva princípios e capacidades que favorecem a 
futura participação dos alunos na esfera pública. Enquanto na política estamos 
entre iguais, a relação pedagógica se caracteriza por uma desigualdade entre os 
alunos e professores – baseada não somente nos conhecimentos desiguais, mas 
também na responsabilidade assumida por cada um, seja frente ao próprio 
processo educativo, seja em relação ao mundo (ALMEIDA, 2011). 

6 A crítica se dirigia principalmente à proposta de educação soviética, porém, atualmente as 
crianças estão sendo tiradas dos pais pela dinâmica competitiva do mercado de trabalho, e desde 
os seus primeiros meses de vida são colocadas em escolas de turno integral. Caberia aqui a 
mesma crítica?

7 Reconhecer a distinção entre educação e política leva a reconhecer, também, que esses âmbitos 
“jamais foram totalmente indiferentes entre si; que a extensão maior ou menor das liberdades 
exercidas na esfera dos assuntos mais específicos da educação sempre dependeu da boa vontade 
e do consentimento do corpo político.” (GARCIA; FENSTERSEIFER, 2011, pp. 20-21).

8 Sobre a relação mais aprofundada entre educação e política, ver a pesquisa de Benvenuti (2010).
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O fato de Arendt propor a separação entre os dois âmbitos, 
evidentemente, justifica-se para evitar que as crianças se envolvam com/em 
questões que ainda não lhes dizem respeito, além de querer evitar também 
qualquer possibilidade de doutrinação e eliminação da possibilidade de pensar 
e, logicamente, no futuro, de agir. Desse modo, se do ponto de vista do adulto 
(já educado), a educação antecede necessariamente sua participação política, 
do ponto de vista da educação, a política também passa a anteceder a educação 
de forma necessária. Logo, é preciso cuidar para não fazer da escola o palco 
político para a resolução dos problemas que nós adultos não fomos capazes 
de resolver. Sendo ainda, uma forma de lhes negar o futuro papel no corpo 
político, pois, querer preparar uma geração – alunos –, para um amanhã 
utópico, é recusar a própria possibilidade de inovação que está contida em 
cada aluno, em cada geração. 

Assim, a educação9 deve apresentar aos alunos o mundo como ele é10 e 
não como deveria ser, o que supõe que os educadores saibam como ele é, não 
do ponto de vista individual, mas da objetividade construída nas comunidades 
de saber, do qual são representantes. Apesar de representar o mundo em certo 
sentido, a escola não é o mundo e nem pode ter pretensões de sê-lo. Ela é 
uma ponte entre o passado e o futuro das novas gerações, “que é o presente 
dos adultos, e pelo qual estes são responsáveis.” (FENSTERSEIFER, 2005, 
p. 157).

Pois, “[...] do ponto de vista dos mais novos, o que quer que o mundo 
adulto possa propor de novo é necessariamente mais velho do que eles mesmos” 
(ARENDT, 2013, p. 226), é pertencente à própria condição humana o fato 
de que cada geração se transforma em um mundo antigo, de tal modo que 
instrumentalizar uma nova geração para um mundo novo só pode significar o 
desejo de arrancar das mãos dos recém-chegados a possibilidade face ao novo 
(ARENDT, 2013). Por esse modo, o mundo no qual as novas gerações são 
introduzidas, é um mundo velho, isto é, um mundo preexistente, povoado 
por outros seres humanos, construído pelos vivos e pelas gerações anteriores, 
e só é novo para os que acabaram de adentrar nele.

Com respeito à própria educação, a ilusão emergente pelo pathos do 
novo11, produziu consequências sérias, possibilitou, antes de mais nada, àquele 

9 Em A crise na educação, Arendt explica que a esfera educacional não é parte nem da vida privada, 
nem da vida pública, mas constitui uma espécie de esfera intermediária. A escola é “a instituição 
que interpomos entre o domínio privado do lar e o mundo, com o fito de fazer com que seja 
possível a transição, de alguma forma, da família para o mundo.” (ARENDT, 2013, p. 238).

10 Com todas as potencialidades, mesmo que virtuais, mas já deslumbradas pelos adultos e suas 
legislações.

11 Pathos do novo é um conceito utilizado por Arendt para denominar o afã das sociedades 
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complexo de modernas teorias educacionais que consistem na impressionante 
miscelânea de bom senso e absurdo levar a cabo, sob a divisa da educação 
progressista, uma radical revolução em todo o sistema educacional. Derrubou, 
“como de um dia para o outro, todas as tradições e metodologias estabelecidas 
de ensino e de aprendizagem” (ARENDT, 2013, p. 226), grosso modo, “o 
fato importante é que, por causa de determinadas teorias, boas ou más, todas 
as regras de juízo humano moral foram postas de parte.” (ARENDT, 2013, 
p. 227).

Não obstante, para Arendt (2013, p. 227),
[...] essa crise tem seu sinal mais seguro no desaparecimento do senso comum. 
Grosso modo, em toda crise, é destruída uma parte do mundo, alguma coisa 
comum a todos nós e, a falência do bom senso aponta, como uma vara mágica, 
o lugar em que ocorreu esse desmoronamento.

Nessa direção, a autora considera que em parte alguma os problemas 
educacionais de uma sociedade de massas se tornaram tão agudos, e em 
nenhum outro lugar as teorias mais modernas no campo da Pedagogia foram 
aceitas tão servil e indiscriminadamente. Assim, “[...] a crise na educação 
[...], de um lado, anuncia a bancarrota da educação progressiva e, de outro, 
apresenta um problema imensamente difícil por ter surgido sob as condições 
de uma sociedade de massas e em resposta às suas exigências.” (ARENDT, 
2013, p. 228).

Portanto, o que torna a crise educacional tão particularmente aguda é 
o temperamento político do país (neste caso, nas reflexões de Arendt (2013), 
os Estados Unidos da América), que espontaneamente peleja para igualar ou 
apagar tanto quando possível as diferenças entre jovens e velhos, entre dotados 
e pouco dotados, entre crianças e adultos e, particularmente, entre alunos e 
professores. Porém, esses fatores gerais, aqui apresentados, não podem explicar 
a crise em que nos encontramos presentemente, e tampouco justificam as 
medidas que a precipitaram.

Nesse contexto, faz-se necessário apresentar os três pressupostos básicos 
(todos mais que familiares) em que essas desastrosas medidas podem ser 
remontadas. De acordo com a análise da autora, a crise na realidade educacional 
americana, com caráter progressista, se assenta em três pilares: o primeiro se 
refere à relação entre os adultos e as crianças, isto é, “[...] o de que existe 
um mundo da criança e uma sociedade formada entre crianças, autônomos e 
que se deve, na medida do possível, permitir que elas governem.” (ARENDT, 

modernas pelo novo e o consequente rechaço ao que é velho (tradicional). Nessa direção, o novo 
e sua novidade são revestidos de positividade e entendidos como avanço, enquanto os saberes da 
tradição são considerados como ultrapassados e sem utilidade. 
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2013, p. 230); o segundo tem a ver com o ensino, isto é, “sob a influência da 
Psicologia moderna e [...] do Pragmatismo, a Pedagogia transformou-se em 
uma ciência de ensino geral a ponto de se emancipar inteiramente da matéria 
efetiva a ser ensinada.” (ARENDT, 2013, p. 231); e o terceiro foi defendido 
durante séculos e encontrou expressão conceitual sistemática no Pragmatismo, 
ou seja, “[...] só é possível conhecer e compreender aquilo que nós mesmos 
fizemos, [...] consiste em substituir, na medida do possível, o aprendizado pelo 
fazer.” (ARENDT, 2013, p. 232). A atual crise, resulta do reconhecimento do 
caráter destrutivo desses pressupostos básicos e de uma desesperada tentativa 
de reformar todo o sistema educacional, ou seja, transformá-lo inteiramente.

 Ocorre, nesse contexto, a crescente decomposição das bases de 
um possível mundo comum, a educação concebida como uma introdução 
ao mundo, perde assim o seu sentido, porém, abrir mão da educação seria, 
simultaneamente, desistir do mundo comum e abandonar as crianças à 
própria sorte. Por isso, é fundamental que amemos o mundo, velando por sua 
conservação, a fim de que guarde uma face decente. É preciso responder pelo 
mundo e pela educação das crianças, dando-lhes um novo nascimento, é essa 
a missão da educação.

Ademais, como o mundo é sempre mais velho do que os que nele 
adentram, é preciso lhes ensinar esse mundo mais do que lhes inculcar uma 
arte de viver. É preciso, pois, dirigir seus olhares, fascinados pelo presente, em 
direção ao passado, a tradição, aos tesouros e seus respectivos valores, a fim 
de reintroduzir o passado no presente. O mundo sempre é um produto dos 
homens, do seu amor por ele, e é sempre em alguma medida um deserto que 
precisa daqueles que começam para poder, uma outra vez, recomeçar. 

A preocupação da educação está justamente na relação entre a 
instabilidade do pensar e a continuidade do mundo, no qual precisamos 
familiarizar os novos a partir do seu legado. Neste entendimento o passado 
e o presente se entrecruzam. O paradoxo da educação consiste em inserir os 
novos seres num mundo preexistente. Conforme destaca Castoriadis (1990, 
p. 160), “temos compromisso com gerações futuras, pois somos consequência 
de milhares de anos de trabalho e esforço humano”. Assim, preservar das 
ruínas do esquecimento os valores mais preciosos de uma geração e deixar que 
tragam ao mundo sua novidade é um desafio da humanidade, e em especial 
da educação.

Portanto, uma educação comprometida com o mundo comum não 
deixa de ser uma resistência contra a barbárie, contra a sociedade de massas, 
contra o isolamento, opõe-se à ameaça da extinção dos espaços de interação 
humana, não podendo jamais desvincular a educação de seu compromisso 
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com o mundo, pois se a atrelarmos apenas à fragmentação, e à sua utilidade 
para o desenvolvimento econômico e tecnológico, o mundo comum perde seu 
lugar e a educação corre o risco de se transformar numa função desse processo. 
Assim, uma educação comprometida com o mundo comum dá as boas-vindas 
a todos os recém-chegados na esperança de que possam amar o mundo à sua 
maneira singular (ALMEIDA, 2011).

3 Edgar Morin e o restabelecer dos vínculos com o mundo comum e o 
conhecimento através da transdisciplinaridade

O conhecimento deve ser entendido como algo inseparável da vida, já 
que este permite vivenciar a experiência de ressignificar os sentidos e contribui 
para semear a reflexão sobre uma educação que possa integrar o Ser e o Saber. 
Para os recém-chegados, que, na escola, se encontram nesse processo de 
conhecer o mundo, a aquisição dos saberes pode estar voltada/relacionada à 
reflexão sobre o seu significado. A necessidade de um rever epistemológico, 
indicando a possibilidade de repensar o caminho civilizatório do pensamento 
humano, de pensar a condição humana e o conhecimento por meio do 
desabrochar da complexidade. 

É um equívoco querer classificar as disciplinas escolares entre as que 
promovem o conhecimento e as que fomentam o pensamento (química e 
filosofia). Nas palavras de Morin (2008, p. 270), “o paradigma cartesiano 
separa o sujeito e o objeto, cada um com sua esfera própria; a filosofia e 
pesquisa reflexiva, de um lado, a ciência e a pesquisa objetiva, de outro. Essa 
dissociação se prolonga, atravessando o universo de um lado a outro.”Almeida 
(2011, p. 184) por sua vez, destaca que “[...] em maior ou menor grau, [...] 
todo assunto exige algum tipo de conhecimento dos alunos, como também 
[...] sejam instigados a indagar-se sobre o seu possível significado ou a falta 
dele”. Com isso, querer reunir os saberes não significa querer desenvolver 
uma transdisciplinaridade homogeneizadora, mas sim, a situá-la com precisão 
uns em relação aos outros em função de suas alteridades constitutivas 
historicamente, antropologicamente e epistemologicamente.

Nesta acepção, não devemos submeter as relações pedagógicas e os 
conteúdos curriculares à “tirania da verdade”, pois estaríamos colocando em 
perigo os aspectos de um pensar que “vai além dos limites do conhecimento”. 
(ALMEIDA, 2011). Convidar os recém-chegados para essa atividade do pensar 
é um desafio para a educação. Vivemos em um tempo marcado pela “solidão”, 
inabilitando a capacidade do pensar e significar o mundo comum, propiciando 
assim a banalidade. Educar para a atividade do pensar e ressignificar o mundo 
que habitamos é uma urgência. Charles Snow (1995, p. 72), ao referir-se à 
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incomunicabilidade das ciências e das humanidades, evidenciou que “quando 
esses dois sentidos se desenvolvem separados, nenhuma sociedade é capaz de 
pensar com sabedoria.” O caráter fragmentário e mecanicista da vida, que 
opera de forma violenta, incluindo e excluindo seres humanos, por meio de 
uma dialética perversa e fóbica, é a expressão mais aguda da crise da ciência e 
da razão.

Desse modo, a partir da teoria da complexidade e transdisciplinaridade 
podemos superar o modo de pensar dicotômico das dualidades (sujeito-
objeto, parte-todo, razão-emoção etc.) proveniente da visão disseminada por 
Descartes, estimulando-se, grosso modo, um modo de pensar marcado pela 
articulação.

Eis, portanto, a exigência da educação escolar transformar-se em uma 
forma de organização transdisciplinar e complexa, produzindo conhecimentos 
pertinentes, onde professores e alunos aprendam a se situar e a se compreender 
no mundo onde convivem e atuam, a fim de potencializar características 
planetárias (MARTINAZZO, 2011), contudo, para Morin e Kern (2003), 
isso ainda não é possível pois a educação escolar nos ensinou a separar, 
dividir, isolar, e não a ligar os conhecimentos, logo, nos faz conceber nossa 
humanidade de forma insular, fora do cosmos que nos cerca. Sem considerar 
que, na maioria das vezes, no âmbito educacional observamos que os problemas 
tendem a ser reduzidos para conceitos quantitativos, que precisamos de mais 
conteúdo, mais créditos, mais ensinamentos, menos conteúdos programados, 
professor menos rígido.

Este modo de ensino e formação escolar estão voltados à separação dos 
objetos de seu contexto. Se não fosse o bastante, separa as disciplinas umas das 
outras. Com isso, fragmentamos e separamos o tecido que está em conjunto, 
ou seja, o complexo. Esse pensamento que fragmenta e isola permite aos 
especialistas em suas áreas terem um bom desempenho, porém, não conseguem 
cooperar de maneira eficaz nos setores complexos do conhecimento. Esse 
pensamento que só consegue separar e reduzir separa e reduz também o 
complexo do mundo, os fragmentos da união. É um pensamento “cada vez 
mais míope, daltônico e vesgo, eliminando na raiz as possibilidades de um 
juízo crítico e também as oportunidades de um juízo corretivo ou de uma 
visão a longo prazo”. (MORIN, 2013, p. 19).

 Diante do contexto, ressalta-se que as ideias de reformas projetadas até 
este momento giraram em torno, do que Morin (2013) denomina de “buraco 
negro”, onde encontramos a mais profunda carência das nossas mentes, da 
sociedade e do nosso tempo, resultado do nosso ensino. Portanto, superar 
esse buraco negro nos remete à reforma do ensino que, por sua vez, levará a 
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reforma do pensamento e vice e versa. Pois pensar a reforma do pensamento é 
também pensar na reforma do paradigma dominante (de separação e redução), 
que seguimos sem nenhuma contestação. Em compensação o paradigma 
da complexidade fundamenta-se na distinção, conjunção e nas implicações 
mútuas.

Para Morin (2013) é preciso ir mais longe e, nessa concepção surge o termo 
transdisciplinaridade, ressaltando que, “[...] os princípios transdisciplinares 
fundamentais da ciência, como a matematização e a formalização são 
precisamente os que permitiram desenvolver o enclausuramento disciplinar. 
[...]” (MORIN, 2013, p. 53) Mas para o autor o problema não está no fazer 
transdisciplinar, mas que transdisciplinaridade é preciso ser feita, respeitando 
o saber na modernidade.

 Não obstante, para Nicolescu (1999, p. 53), a transdisciplinaridade 
transcende as fronteiras do conhecimento disciplinar, pois, “[...] como 
o prefixo trans indica, diz respeito àquilo que está ao mesmo tempo entre 
as disciplinas, por meio das diferentes disciplinas e mais além de qualquer 
disciplina”, logo, o objetivo é de compreender o mundo presente, para o 
qual a unidade do conhecimento é imprescindível. Supera-se, desse modo, 
as fronteiras disciplinares com “[...] o intuito de superar a fragmentação do 
conhecimento e construir uma compreensão que organize hologramática12 e 
sistematicamente o objeto de investigação ou o objeto de estudo” (MORAES, 
2014, p. 103).

No artigo 11 da Carta da Transdisciplinaridade (1994), referindo-se à 
educação, afirma-se que: 

Uma educação autêntica não pode privilegiar a abstração no conhecimento. 
Ela deve ensinar a contextualizar, concretizar e globalizar. A educação 
transdisciplinar reavalia o papel da intuição, do imaginário, da sensibilidade e 
do corpo na transmissão do conhecimento.

 Nessa direção, “[...] esse novo olhar da transdisciplinaridade traz 
ainda um desafio maior: o de transitar pela diversidade dos conhecimentos 
(biologia, antropologia, física, química, matemática, filosofia, economia, 
sociologia).” (SANTOS, 2008, p. 76). Isso requer espírito livre de preconceitos 
e de fronteiras epistemológicas rígidas. Para Random (2000, p. 19):

O pensamento transdisciplinar é precisamente uma primeira abertura, uma 
ação concreta sobre a nossa realidade, para nela inserir a visão de um real global 
e não mais causal, revelado pela nova física quântica, um real ‘holístico’ no qual 

12 Por holograma, entende-se que: “[...] cada parte contém praticamente a totalidade da informação 
do objeto representado; em qualquer organização complexa, não só a parte está no todo, mas 
também o todo está na parte” (MORIN; CIURANA; MOTTA, 2003, pp. 33-34).
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todos os aspectos da realidade podem ser considerados e respeitados, sejam eles 
científicos, materiais, afetivos ou espirituais.

Considera-se que uma educação pautada na transdisciplinaridade 
permite criar uma visão global dos conhecimentos, isto é, ajuda a compreender 
um sistema dentro do contexto do todo maior, uma vez que para se apresentar 
um fato, conjunto de ideais ou ainda conceitos, é imprescindível que se 
considere o contexto. Por isso, num sistema que oportuniza pouco diálogo e 
abertura às novas possibilidades de interligar os saberes e contextos, carece de 
humanização, logo, falta o sentimento de mundo comum.

 O mundo comum necessita da transdisciplinaridade, assim como a 
ciência jamais seria ciência se não tivesse se baseado na transdisciplinaridade, 
nesse sentido, Morin (1982, pp. 217-218) considera que ainda temos muito a 
alterar, pois,

As crianças aprendem a história, a geografia, a química e a física dentro da 
categoria isoladas, sem saber, ao mesmo tempo, que a história sempre se situa 
dentro de espaços geográficos e que cada paisagem geográfica é fruto de uma 
história terrestre, sem saber que a química e a microfísica tem o mesmo objeto, 
porém em escalas diferentes. As crianças aprendem a conhecer os objetos 
isolando-os, quando seria preciso também recolocá-los em seu meio ambiente 
para melhor conhecê-los, sabendo que todo ser vivo só pode ser conhecido na 
sua relação com o que o cerca, onde vai buscar energia e organização.

 A abordagem transdisciplinar transcende as dualidades, passa a 
manifestar as incertezas presentes, propõe o grande reencontro entre a teoria e 
a prática. O grande desafio da condição humana é viver no risco e na incerteza, 
assim, a escola em todos os níveis deveria ter a preocupação de preparar os 
alunos para enfrentar a superação das dualidades que irão encontrar ao longo 
da vida, ou seja, aprender a conviver com as situações ambivalentes, buscando 
a unidade na diversidade da complexidade, dessa forma, possibilitando a 
existência de um mundo comum, um mundo que está para além do particular, 
do individual e fragmentado.

 Contudo, é importante destacarmos que praticar a transdisciplinaridade 
na instituição escolar não significa que devemos abolir o disciplinar, mas 
sim, acreditar que a interligação dos saberes e disciplinas possam permitir 
um crescimento pessoal e intelectual mais poderoso13. Pois, segundo Michael 
Young (2007, p. 1297),

Para crianças de lares desfavorecidos, a participação ativa na escola pode ser a 
única oportunidade de adquirirem conhecimento poderoso e serem capazes de 
caminhar, ao menos intelectualmente, para além de suas circunstâncias locais 
e particulares. 

13 Referimo-nos à concepção do “conhecimento poderoso” de Michael Young (2007).
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Nota-se, portanto, a necessidade de irmos para além das circunstâncias 
locais, particulares, fragmentárias, isoladoras, somente assim podemos dizer que 
verdadeiramente temos nos preocupado/responsabilizado pelas novas gerações 
e a continuidade do mundo comum. Este princípio de responsabilidade, que 
podemos atribuir a Hans Jonas (2006) é prioritário e inadiável. 

A responsabilidade deve impregnar não apenas indivíduos e nações. 
Organismos internacionais, instituições públicas e privadas poderiam, por 
exemplo, empenhar-se na construção de uma harmonia planetária que respeite 
simultaneamente a diversidade e a unidade dos processos civilizatórios sem 
esquecer que humanidade e animalidade constituem patrimônios histórico-
culturais a serem preservados a qualquer custo (CARVALHO, 2006, p. 27).

Ademais, o desafio da educação escolar é desenvolver e despertar 
em cada singularidade as possibilidades para a formação da sua identidade 
(singular e plural), a fim de que cada um consiga compreender a totalidade 
humana num mundo plural. Para isso é necessário compreender o processo 
da constituição da história humana desde os primórdios até a presente era 
planetária. Para tal, é fundamental frisar tanto os exemplos solidários como 
também as opressões, dominações e barbáries que foram fruto do ser humano. 

Conhecer esta identidade do mundo comum é indispensável ao ser 
humano para se compreender e conseguir compreender a humanidade à 
qual pertence. Por isso, o professor é o mediador entre os novos e aquilo 
que já se passou, tornando-se um “elo de ligações entre as gerações” e, nessa 
condição, a transmissão de um patrimônio (legado) é indispensável, não 
para reproduzi-lo, recitá-lo sem alterações, mas para enriquecê-lo, vivificá-lo, 
renová-lo. Outrossim, Morin (2000, p. 47) afirma que os alunos “[...] devem 
reconhecer-se em sua humanidade comum e ao mesmo tempo reconhecer 
a diversidade cultural inerente a tudo que é humano” e, “[...] educar para 
este pensamento [complexo e transdisciplinar] é a finalidade da educação do 
futuro, que deve trabalhar na era planetária, para a identidade e a consciência 
terrena” (MORIN, 2000, p.65).

Concordamos com Nicolescu (1999) quando afirma que Edgar Morin 
tem razão quando assinala que o conhecimento do complexo condiciona uma 
política de civilização, dito de outra forma, uma política comprometida com a 
educação, com os novos e com o mundo comum, é essa a nossa responsabilidade 
enquanto educadores e representantes do mundo para com todos aqueles que 
adentram a nossa Terra-pátria.
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4 Considerações finais

A pertença no mundo (sentir-se em casa), mesmo que este não seja 
como gostaríamos, mas não podemos nos isentar da responsabilidade pelo 
mundo, pelos nossos alunos e pela educação. Estabelecer um vínculo singular 
com esse espaço comum e também por seu legado é necessário para àqueles 
que serão responsáveis por ele no futuro. A tarefa do professor é apresentar 
o mundo como ele é, e a partir disso, buscar sentido e significado com a 
atividade do pensar, logo, a tarefa da educação está em contribuir para que os 
recém-chegados possam se encontrar nele, possibilitando uma relação própria 
com esse lugar e seu legado a partir de um pensamento complexo, pois, é a 
partir da reflexão sobre o mundo (partes-todo e todo-partes) que ele se torna 
significativo, eis a grande contribuição de Hannah Arendt e Edgar Morin.

Enfim, é preciso considerar o todo a partir de suas partes, compreender 
as partes para entender o todo, é do mesmo modo, compreender o mundo 
em que estamos inseridos a partir dos fatos, acontecimentos que nele ocorrem 
e como estes se tornam significativos e passam a fazer sentido para nós. No 
âmbito da educação, buscar a relação com o mundo está intrinsicamente 
voltada aos conteúdos ou disciplinas que o professor leva para a sala de aula, 
por isso, a transdisciplinaridade é fundamental pois articula as disciplinas para 
que não se congelem no pensamento da hiperespecialização, fragmentação e 
isolamento.

Esse objetivo é um grande desafio a ser enfrentado nos debates que se 
referem à melhor forma de buscar o conhecimento. No âmbito educacional 
podemos ir além: é necessário enfrentamento. Ademais, o desafio atual da 
educação é tornar significativo àquilo que o professor comunica evitar um 
pensamento passivo, buscar relações intersubjetivas, mediações a partir 
do diálogo, constituir a formação da subjetividade, indivíduos capazes de 
enfrentar as incertezas e reconstruir o conhecimento.

Estabelecer o diálogo entre cultura científica, humanística e os saberes 
da tradição é outro desafio a ser enfrentado. Arendt e Morin insistem num 
diálogo com os saberes transmitidos de geração a geração a fim de que a religação 
possa se expressam num elo mais consistente e amplo entre os diversos tipos de 
conhecimento. Enfim, religar os múltiplos sabres historicamente constituídos 
é um movimento inadiável do tempo presente. Tal movimento pode ser 
enfrentado se acolhermos o pensamento complexo e a visão transdisciplinar 
nas diversas áreas, comprometidos com o mundo, os novos e sua educação.
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Capítulo 2

FILOSOFIA PRÁTICA E PEDAGOGIA: A 
EDUCAÇÃO PRÁTICA DE KANT COMO 

PRESSUPOSTO

Renata Cristina Lopes Andrade1 

1 Introdução

Na História da Filosofia, a preocupação com a Educação foi 
constante, sobre os seus processos, temas, sentidos, significados, 

objetivos, valores, papéis, concepções (de educação, de humanidade ou de 
ser humano), métodos, técnicas, dentre outros. Logo, a afirmação da ampla 
e significativa contribuição dos filósofos, que pensaram e escreveram sobre a 
educação, em uma obra específica ou no interior de suas obras, que tiveram o 
tema da educação por objeto de interesse, de reflexão, de análise, desenvolvendo 
o que chamamos de Filosofia da Educação, é apropriada e se sustenta.

As questões e o interesse dos filósofos pela problemática de ordem 
pedagógica e educacional se justificam facilmente, basta observar que a filosofia 
pondera, ajuíza, examina, questiona, oferecendo a tentativa de compreensão 
e explicação de tudo o que é essencialmente humano, ou seja, tudo o que 
diz respeito à natureza e/ou à condição do ser humano se revela enquanto 
problema e interesse filosófico – conhecimento, cultura, felicidade, justiça, 
amizade, linguagem, ciência, razão, paixão, liberdade, religião, política, (...). 
Ora, se a filosofia foi e é governada pelas questões sobre e da natureza humana, 
a educação, que traz o próprio ser humano em sua base, não escaparia ao olhar 
filosófico. Todo esse pensamento, toda a reflexão filosófica, os fundamentos 
filosóficos da educação formulados e desenvolvidos nos vinte e cindo séculos 
da história da filosofia, bem como formulados e desenvolvidos pela filosofia 
ainda hoje, podem auxiliar na compreensão, na orientação e na promoção da 

1 Doutora em Educação pela Universidade Estadual Paulista – Unesp/Campus de Marília. 
Professora Colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGEDU/FURG. 
Pesquisadora dos Grupos de Estudos e Pesquisas: “Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação, 
Ética e Sociedade/GEPEES”, “Desenvolvimento sociomoral de crianças e adolescente”, 
“Formação de Professores e Práticas Educativas/NUFOPE” e “Trabalho, Educação e Docência/
GTED”. renatacrlopes@yahoo.com.br
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vida humana – pública e privada, pessoal e profissional.
Do mesmo modo das demais esferas e objetos do pensamento filosófico, 

a educação, também, se encontra intimamente ligada à reflexão filosófica e, se 
desejamos refletir, decidir, aprimorar e melhorar os cenários da educação, um 
caminho possível pode ser reconhecer o valor de uma filosofia da educação, 
por seu valor intrínseco, valor típico da filosofia, ou por seu valor prático 
enquanto práxis, como sugere Severino (2001, p. 120), “dar-lhe condições de 
se realizar como práxis”, de modo a diminuir as distâncias entre o puro e o 
empírico, resgatando concepções, formuladas e ampliadas ao longo da história 
do pensamento humano, como alternativas de horizontes para pensarmos e 
repensarmos, por exemplo, a formação docente e sua práticas na realidade. O 
que pode proporcionar, quem sabe, uma gama de possibilidades no campo da 
educação, que, talvez, não esteja sendo apresentado em todo o seu potencial. 

Assim, afirmamos a reflexão teórica junto das experiências reais como 
o que pode evitar as inteligências cegas e parciais. Afirmamos o encontro da 
Filosofia com a Educação enquanto o que pode auxiliar no entendimento 
das concepções de ser humano e de educação, concepções que formem, 
desenvolvam, transformem e realizem. 

Dito isso, buscaremos elucidar o encontro de Kant com a educação. 
Immanuel Kant (1724-1804), filósofo do século XVIII, foi um dos grandes 
pensadores do Iluminismo e do Idealismo Alemão. Sem dificuldades, nos 
deparamos a íntima relação desse importante filósofo da Modernidade com a 
educação. É importante dizer que há tanto no pensamento como na vida de 
Kant a presença constante da educação, seja como investigação filosófica ou 
enquanto ação educativa. 

Kant foi professor durante toda a sua vida e viveu do ensino que praticava, 
seja como tutor nas casas das famílias abastadas (1748-1754), seja como 
Privatdozent – título que se dava àqueles que ensinavam nas universidades, 
mas cujo ensino era pago diretamente pelos alunos que frequentavam os cursos 
e não pela Universidade – seja, finalmente, como Professor da Universidade 
de Königsberg, o que aconteceu a partir de 1770. Além de ter sido professor 
durante toda a sua vida, Kant ministrou quatro cursos sobre pedagogia, o que 
o levou a tratar explicitamente de temas ligados à educação [...] Kant ainda 
escreveu outros textos nos quais explicita suas posições a respeito da educação. 
Num deles, em que apresenta sua proposta para seus cursos de inverno de 
1765 e 1766, faz uma crítica da educação dada aos jovens; em outros dois, 
publicados em 1766 e 1767, refere-se, elogiando, à educação dada no Instituto 
Philantropinium. Em suas obras críticas de filosofia prática, aborda temas que 
vão influenciar profundamente sua concepção de educação: o de liberdade e o 
de autonomia. (BUENO, 2012, p. 162).

Considerando a nossa proposta de exposição e de reflexão sobre a 
Pedagogia de Kant, ou seja, sobre a educação de acordo com a sua investigação 
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filosófica, dedicaremos as nossas análises, em especial, às preleções Sobre a 
pedagogia publicadas em 1803. Sobre a pedagogia (constante das Obras 
Completas de Immanuel Kant, Tomo X, da edição da Real Academia Prussiana 
de Ciências de 1923) foi publicada, mediante autorização de Kant, por 
Friedrich Theodor Rink, amigo e aluno de Kant, quando o filósofo lecionou 
cursos de pedagogia na Universidade de Königsberg. Os professores de filosofia 
das Universidades alemãs ocupavam-se também de cursos de Pedagogia, o 
que se justifica, afinal, muitos dos filósofos da época terem por objeto de 
estudos, reflexões e indagações o tema da educação. Os relatos recolhidos por 
Rink, que resultaram na obra Sobre a Pedagogia, segundo Crampe-Casnabert 
(1989), dizem respeito às lições de pedagogia ministradas por Kant em 
1776/77, 1783/84 e 1786/87.

Buscaremos analisar e expor as preocupações kantianas sobre a educação 
nas preleções Sobre a pedagogia, em particular, acerca da ideia de Educação 
Prática nelas desenvolvida e justificada, para que, a qualquer tempo, possamos 
ponderar sobre os desdobramentos à educação em sentido amplo: sala de aula, 
escola, prática educativas, formação de professores, políticas educacionais (...). 
Assim, colocamos: o que é e qual o papel da educação prática na pedagogia 
kantiana? como a formação prática contribui para o objetivo essencial da 
educação conforme pensada por Kant, a saber, o alcance da Humanidade. A 
educação prática kantiana pode contribuir com a formação do ser humano 
na atualidade? Proporcionaremos aqui o entendimento e a reflexão filosófica 
acerca da pedagogia de Kant, em termos de apreciação e de investigação.

2 Filosofia prática e pedagogia

O pensamento moral de Kant, também chamado de Filosofia Prática – 
“chama-se prático tudo o que se refere à liberdade” (KANT, 1999, p. 29) – é 
constituído, apropriadamente, por duas partes. Há o primeiro momento, a 
parte pura da filosofia prática, que diz respeito aos fundamentos, concentrando-
se, exclusivamente, à fundamentação da moralidade. Na introdução da Crítica 
razão pura Kant chama de puro o que nada se mescla com dados empíricos, 
o fundamento puro da moralidade deve ser completamente depurado de 
tudo o que possa ser empírico, que, segundo Kant, é sempre contingente, 
para o filósofo, a base da moralidade, ou seja, a base das nossas condutas, 
comportamentos e ações, não deve ficar a sorte de qualquer contingência. A 
principal tarefa de Kant em sua filosofia prática pura foi “a busca e fixação do 
princípio supremo da moralidade”. (KANT, 1980, p. 106). Podemos dizer 
que a sua busca pelo princípio supremo da moralidade se dá inicialmente na 
Fundamentação da metafísica dos costumes, mediante a análise dos juízos morais 
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comuns, segundo a qual Kant chega aos conceitos de boa vontade, dever, 
imperativo categórico. A fixação e desenvolvimento do princípio ocorrem a 
partir da 3° seção da Fundamentação e Crítica da razão prática. Porém, digno 
de nota é enfatizar que a necessidade do fundamento puro prático, uma lei 
interna que aponte o que deve acontecer do ponto de vista da moralidade, já 
pode ser antevista desde a Dissertação de 1770, por exemplo, no §9, nota de 
rodapé.

O que buscamos destacar aqui é que, primeiramente, há uma filosofia 
prática pura, ou seja, o desenvolvimento de uma metafísica dos costumes ou 
uma metafísica moral, a qual é separada de tudo o que possa ser empírico. De 
acordo com Kant:

Ora, a moralidade é a única conformidade das ações a leis que pode ser 
derivada, de um modo completamente a priori, de princípios. Em decorrência 
disto, a metafísica dos costumes é propriamente a moral pura, a qual não se 
funda sobre qualquer Antropologia (quaisquer condições empíricas). (KANT, 
1983, p. 409).

Entendemos que a parte pura do pensamento prático kantiano se 
justifica, primeiro porque uma filosofia prática mesclada não é capaz de 
oferecer princípio algum, não pode fornecer um princípio propriamente 
prático, leis práticas ou condições de estabelecimentos de leis práticas, uma 
filosofia prática que se mescla com dados empíricos da física, da antropologia, 
da psicologia ou da experiência em geral, pode fornecer, no melhor dos casos, 
previsões, estatísticas, leis naturais, pode relatar ou descrever casos particulares, 
porém, não é essa a preocupação de Kant. A preocupação primeira está no 
sujeito da ação (o agente) e na fonte de suas ações, isto é, o princípio da ação. 
Segundo, porque na visão do filósofo tudo o que provém da experiência é 
contingente e particular, diferente daquilo que provém da razão humana, cujo 
alcance pode ser universal, necessário e objetivo. Na Crítica da razão pura, diz 
Kant: se no ato de conhecer estão presentes o sujeito e o objeto, sendo que a 
universalidade, necessidade e objetividade do conhecimento não podem vir 
do objeto, terão que vir então do sujeito.

Tratando-se da moralidade, há algo que se assemelha com a “revolução 
copernicana”2 realizada pelo autor na primeira Crítica, tal como na razão 
teórica, Kant constatou na razão prática a impossibilidade de se buscar na 
experiência o princípio da ação, uma lei prática universal e necessária. Por 
fim, uma filosofia prática mesclada (contingente, casual, acidental) pode levar 

2 “[...] O mesmo aconteceu com os primeiros pensamentos de Copérnico que, depois das coisas 
não quererem andar muito bem com a explicação dos movimentos celestes admitindo-se que 
todo o exército de astros girava em torno do espectador, tentou ver se não seria melhor que o 
espectador se movesse em torno dos astros, deixando estes em paz”. (KANT, 1983, p. 12).
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ao bem como pode, em muitas situações, levar ao mal. Noutras palavras, 
uma filosofia prática mesclada apenas é capaz de oferecer motivos que podem 
eventualmente ou acidentalmente levar à virtude, mas que também podem, 
por vezes, levar ao vício, desqualificando as diferenças específicas entre virtude 
e vício, oferecendo, por exemplo, apenas a melhor técnica ou o melhor cálculo 
da ação, conselhos ou regras da habilidade.

A questão é: se há a preocupação moral, com o valor moral da ação, o 
ser humano pode se deixar guiar por um “princípio”, por uma determinação, 
uma razão ou motivo tão vacilante? Se há a preocupação moral, o ser humano 
pode deixar-se guiar ao acaso, por uma determinação, razão, motivo ou por 
um “princípio” que causalmente ou acidentalmente leva ao bem, mas que em 
muitas situações pode também encerrar-se em um grande mal? E mais, como 
investigar a possibilidade de aplicação, o sucesso ou efetividade de algo se 
antes ele não foi devidamente e cuidadosamente fundado.

Evidenciamos a necessidade e relevância de, se tratado de uma filosofia 
prática, ou razão prática, elaborar e desenvolver primeiro uma metafísica 
moral, para somente depois abordar o empírico. De acordo com Kant:

É verdade que as minhas afirmações sobre esta questão capital tão importante 
e que até agora não foi, nem de longe, suficientemente discutida, receberiam 
muita clareza pela aplicação do mesmoprincípio a todo o sistema e grande 
confirmação pelo fato da suficiência que ele mostraria por toda a parte; mas 
tive que renunciar a esta vantagem, que no fundo seria também mais de amor-
próprio do que de utilidade geral, porque a facilidade de aplicação e a aparente 
suficiência dum princípio não dão nenhuma prova segura de sua exatidão, pelo 
contrário, despertam em nós uma certa parcialidade para o não examinarmos 
e ponderarmos em toda a severidade por si mesmo, sem qualquer consideração 
pelas consequências. (KANT, 1980, p. 106-107).

É preciso destacar que o empírico, se tratado de uma filosofia prática, 
não é descartado ou eliminado pelo filósofo, o que não seria possível tendo em 
vista a própria constituição do ser humano, um ser sensível e racional. Querer 
suprimir toda e qualquer sensibilidade, toda e qualquer experiência, parece 
contraditório com a própria natureza finita do ser humano. Desse modo, 
considerar a natureza finita do humano, parece algo necessário tratando-se 
de uma filosofia prática, tendo em vista a preocupação com o valor moral das 
ações, pois ainda que essa filosofia prática obtenha seu princípio supremo, o 
princípio prático fundamental, sem levar em consideração as peculiaridades 
do ser humano, não poderá deixar de se indagar, em algum momento, 
sobre essa natureza e a aplicabilidade desses princípios aos seres racionais e 
sensíveis, nesse caso, o ser humano, um dos agentes morais. A sensibilidade, 
a experiência, em suma, o empírico, somente não é abordado (ou levado em 
consideração) na primeira parte da filosofia prática, o que ocorre justamente 
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pelos objetivos, pela tarefa, pelo o que se quer, em um primeiro momento, de 
uma filosofia prático.

Ainda sobre a primeira parte da filosofia prática kantiana, importa 
dizer que a filosofia prática pura (a metafísica moral) cuidará, especificamente, 
de traçar os primeiros princípios da ética, pois de outro modo, na ausência 
do princípio, segundo Kant, não poderíamos olhar para a sua efetividade, 
formação ou o ensino da ética com segurança, ou seja, a própria possibilidade 
de uma formação e desenvolvimento ético, o próprio ensino da ética estaria 
comprometido. Nas palavras do filósofo:

Mas, não é, portanto, inútil, muito menos ridículo, traçar nessa metafísica os 
primeiros princípios da ética; para isso somente enquanto um filósofo poderá 
observar os primeiros princípios dessa concepção do dever, de outro modo, 
não poderemos olhar para o ensino da ética. (KANT, 2008, p. 1-2, grifo nosso).

No entanto, a filosofia prática de Kant não se resume à parte pura, 
não se trata apenas da busca pelos fundamentos morais, da procura do ideal 
de moralidade, noutras palavras, não se resume apenas à possibilidade de leis 
morais puras que possam determinar e legislar a conduta do ser humano por 
motivos a priori. Kant (1983, p. 24) chama de a priori não o que independe 
desta ou daquela experiência, mas absolutamente independente de toda 
experiência.

Há o segundo momento, que diz respeito à aplicabilidade, à efetivação, 
à realização e alcance do princípio moral. Há a parte empírica do pensamento 
prático de Kant, o qual tratará, especificamente, da moralidade aplicada ao 
ser humano, isto é, da divisão do dever ser para a natureza humana – o ser 
racional e sensível. Segundo Kant (1983, p. 409): “[...] toda a Filosofia é ou 
um conhecimento a partir da razão pura ou um conhecimento racional a 
partir de princípios empíricos. A primeira chama-se filosofia pura, a segunda 
filosofia empírica”.

A parte empírica da filosofia prática kantiana também trata do dever 
ser, ou seja, ocupa-se com tudo àquilo que deve, necessariamente, acontecer do 
ponto de vista da moralidade, porém leva em consideração as especificidades e 
as particularidades do ser humano, o que Kant (1983), em alguns momentos 
da sua filosofia prática, chamará de Ética. 

As obras sobre religião, virtude, direito, antropologia, educação, são 
os textos em que Kant que trata da efetivação, do alcance, da realidade ou 
realização dos princípios puros de sua filosofia prática. Essas obras da filosofia 
prática empírica significa a possibilidade de acrescentar um mínimo de 
empiricidade sem que o caráter fundamental (puro) seja comprometido, sem 
que haja rupturas com a lei prática pura fundada anteriormente. À fundação 
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da moralidade coube o fundamento relativo ao princípio da ação, porém, se 
há a preocupação ética, é necessário estar atento para que a ação propriamente 
dita não implique uma inteira ruptura com a legislação da razão prática pura, 
mas, antes, represente o suplemento de tal lei, ou seja, a ação vai procurar 
efetuar a moralidade, na medida em que torna possível o seu exercício externo.

Desse modo, podemos pensar a Filosofia Prática de Kant constituída 
e sustentada, apropriadamente, por duas partes: i) uma parte pura (não 
empírica), na qual o princípio supremo da moralidade é buscado e fixado 
independente de todo e qualquer dado empírico, eis o momento de busca e 
fixação do fundamento da ação moral; ii) uma parte empírica, que consiste na 
verificação da possibilidade de efetividade do princípio moral supremo, nesse 
momento, leva-se em conta as especificidades da natureza humana, tem-se a 
preocupação com a ação real em geral com valor moral.

Quando levamos em consideração a arquitetura da Filosofia Prática 
de Kant, podemos visualizar o lugar próprio da Pedagogia no interior dessa 
filosofia. Pensamos não ser possível separar a reflexão kantiana acerca da 
educação do conjunto do seu sistema, em particular, do conjunto do seu 
sistema prático. Encontramos essa posição assinalada por Louden e Crampe-
Casnabet, respectivamente: “[...] as ligações inter-textuais deverão ser 
devidamente exploradas na interpretação da filosofia kantiana da educação. 
(LOUDEN, 2000, p. 35) e “É impossível separar a reflexão kantiana sobre 
a pedagogia do conjunto do seu sistema. A teoria do conhecimento, a ética, 
a política, a filosofia da história, fundamentam organicamente o discurso 
pedagógico”. (CRAMPE-CASNABET, 1990, p. 229). 

Desse modo, considerando o conjunto do pensamento prático de Kant, 
há uma pedagogia ou filosofia da educação, enquanto um dos mecanismos 
capaz de alcance dos princípios morais, um dos caminhos para a efetivação 
da própria moralidade, um dos mecanismos capaz de assegurar a efetividade 
ética pelo aprendizado a partir da formação moral. Louden (2000) chama 
a atenção para o fato de que Kant dedicou muitos de seus estudos e aulas à 
investigação empírica do ser humano, a qual seria necessário para a efetivação 
dos princípios práticos puros. Porém, não será o caso, mediante a educação, 
de mesclar dados empíricos aos elementos puros da moral, antes, de levar 
em consideração o que é relevante para efetivação ou alcance do princípio 
supremo da moralidade, vale dizer, a própria natureza e condição humana.

Com a Pedagogia, Kant aponta a educação como um dos mecanismos 
(não o único, mas um deles) que poderá fornecer efetivamente a resposta 
à questão prática: “o que devo fazer”, de modo a realizar com valor, o valor 
moral, de longe o mais alto e sem qualquer comparação. (KANT, 1980, p. 
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113).
Afetado por tantas inclinações, em muitas situações, o ser humano por 

si só, pode não apresentar a força necessária para efetivar a moralidade, de 
agir eticamente, ou seja, para fazer o que se deve ser feito do ponto de vista da 
moralidade, a formação e o desenvolvimento dessa força ou fortaleza moral, 
que Kant denomina, por vezes, de virtude e o processo de desenvolvimento da 
Humanidade, mister se faz o auxílio do outro, esse outro, segundo o filósofo, 
está na Educação.

Nesse sentido, vemos a pedagogia kantiana com um importante 
desígnio de educação para a virtude, pois fortaleza moral significa a virtude 
humana, a exposição de algumas passagens nos permite fazer tal afirmação, 
a “Virtude é a fortaleza moral da vontade” (KANT, 2004, p. 40). Porém, o 
filósofo adverte que tal definição não esgota o conceito de virtude, afinal, é 
possível atribuir a mesma fortaleza moral a um ente santo (sobre-humano), 
desse modo, no que diz respeito à virtude humana Kant completa a sua 
definição dizendo que, “[...] a virtude é a fortaleza moral da vontade de um 
homem no cumprimento do seu dever [...]” (KANT, 2004, p. 40), noutras 
palavras, “A virtude é a força da máxima do homem no cumprimento do seu 
dever”. (KANT, 2004, p. 29).

Podemos pensar, então, que o valor das ações humanas pressupõe 
a educação, uma vez que “por natureza o ser humano não é um ser moral 
em absoluto” (KANT, 1999, p. 95). Kant aponta que o ser humano é 
capaz de conceber a ideia de moralidade, liberdade, ética, porém, não é 
espontaneamente dotado da força necessária para torná-la eficaz e efetiva em 
suas ações cotidianas. A força moral para uma ação, diz o filósofo, é cultivável 
e, um dos caminhos para tal cultivo centra-se (embora não exclusivamente) 
na educação.

Nas preleções Sobre a pedagogia encontraremos, de modo sistemático, 
essa a educação desenvolvida e justificada por Kant. Temos, na presente obra, 
a preocupação em apresentar a boa educação – “ver de modo claro o quê 
propriamente pertence a uma boa educação” (KANT, 1999, p. 16). A presente 
preocupação se explica, pois, de acordo com Kant, a natureza humana pode 
ser sempre melhor desenvolvida e aprimorada mediante a educação, com a 
educação há a oportunidade de oferecer ao ser humano o que de fato convém à 
sua humanidade. Na educação, segundo o filósofo, está o segredo da perfeição 
da natureza humana, bem como, a boa educação “abre a perspectiva para uma 
futura felicidade da espécie humana”. (KANT, 1999, p. 17). 

Então, se tudo o que realmente pertence à humanidade, se a sua 
formação e desenvolvimento, a sua perfeição e futura felicidade, dependem, 
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também, de uma boa educação, é necessário pensar sobre a educação e 
desenvolver o seu projeto. Nas palavras do filósofo: 

O projeto de uma teoria da educação é um ideal muito nobre e não faz mal que 
não possamos realizá-lo. Não podemos considerar uma Idéia como quimérica e 
como um belo sonho só porque se interpõem obstáculos à sua realização. Uma 
Idéia não é outra coisa senão o conceito de uma perfeição que ainda não se 
encontra na experiência [...] Se, por exemplo, todo mundo mentisse, o dizer a 
verdade seria por isso mesmo uma quimera? (KANT, 1999, p. 17).

Sendo assim, Kant oferece um projeto sistemático de educação, 
uma ideia ou conceito, que permita desenvolver no ser humano o que de 
fato convém à sua natureza, para que o ser humano possa atingir o seu fim 
ou destinação, a saber, a sua Humanidade. Kant caracteriza a humanidade, 
própria de todo o ser humano, por: habilidades, qualidades, capacidades, 
prudência, civilidade, moralidade e liberdade. 

Mesmo que haja obstáculos na realização de uma ideia ou conceito, 
Kant (1999, p. 18), sustenta que não é em vão oferecer um ideal de educação, 
para que o ser humano o persiga, para o seu desenvolvimento aperfeiçoamento, 
para a sua futura felicidade e a perfeição humana. Conforme aponta Santos, 
a educação kantiana, mesmo tratando-se um projeto, de uma teoria, ideia ou 
conceito, não se trata de uma utopia, antes, 

Trata-se do conceito de uma perfeição que ainda não se encontrou na 
experiência, o qual servirá como arquétipo para a ação ou, ainda, conforme 
outra definição kantiana, como focus imaginarius. Por meio da idéia de 
educação, a Pedagogia pode regular-se na experiência, o que permite que ela 
não seja reduzida a puro empirismo. (SANTOS, 2004, p, 54). 

Em Kant, a educação pode ser: ou i) mecânica, ordenada sem plano e 
conforme as circunstâncias, ou ii) raciocinada, pensada, refletida, planejada. 
A posição do filósofo é de que toda educação meramente mecânica contém 
muito erros e lacunas por não obedecer a plano algum, a educação deve ser 
raciocinada, do contrário nada se pode esperar dela, jamais se tornará um 
esforço coerente e “uma geração poderia destruir tudo o que uma outra 
anterior tivesse edificado”. (KANT, 1999, p. 22). Toda a educação deve ser 
pensada, refletida e raciocinada, pois, de outro modo, caso fragmentada ou 
mecânica, o ensino seria meramente tumultuário e não seria capaz de atingir 
qualquer fim.

Vejamos agora as particularidades essa educação pensada e raciocinada, 
no que diz respeito à sua dimensão prática, ou seja, a Educação Prática 
kantiana. 
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3 Pedagogia e educação prática

De acordo com a Pedagogia de Kant, a educação ou formação prática 
é o resultado pretendido ao longo do extenso processo educacional, ela é 
subdivida em negativa (disciplina) e positiva (formação). 

Segundo Kant (1999, p. 12), “A disciplina transforma a animalidade 
em humanidade [...] é puramente negativa, porque é o tratamento através 
do qual se tira do homem a sua selvageria”. A selvageria, o estado bruto, o 
puro instinto ou animalidade, é a independência de toda e qualquer lei, a 
disciplina, por sua vez, será o início do processo de submissão do ser humano 
às leis da humanidade, que, não perdendo de vista o conjunto da filosofia 
prática de Kant, nada mais são, senão, as leis morais, isto é, uma legislação que 
o ser racional, graças à faculdade prática da sua razão, é capaz de oferecer a si 
próprio independentemente de qualquer exterioridade. A disciplina é o início 
de um processo educacional, chamado por Kant de educação prática, para que 
a criança, quando atingir a idade juvenil e adulta, seja capaz de colocar para 
si mesma, e seguir, um princípio supremo de ação. Noutra palavras, para que 
a criança, ao atingir a idade juvenil e adulta, possa manifestar e fazer uso da 
faculdade prática da sua razão, ou seja, dar-se as leis que sustentarão as suas 
ações. Para isso, o primeiro passo é a disciplina, e não precisamente formação.

A parte positiva da educação prática são os momentos de instrução 
e direcionamento, que se refere à educação: i) mecânico-escolástica, que 
diz respeito ao desenvolvimento das habilidades, qualidades e capacidades 
dos seres humanos, por exemplo, ler e escrever; ii) pragmática, refere-se à 
prudência que, segundo Kant, apresenta-se como uma espécie de civilidade; 
iii) moral, a formação moral refere-se à ética e ao intrínseco valor das ações 
humanas, a saber, o valor moral. 

A educação mecânico-escolástica envolve o desenvolvimento da razão 
teórica, proporcionando os conteúdos cognitivos, os conhecimentos teóricos,

[...] é a criação da habilidade e esta é a posse de uma capacidade condizente 
com todos os fins que almejamos [...] Algumas formas de habilidade são úteis 
em todos os casos, por exemplo, o ler e o escrever; outras só são boas em 
relação a certos fins [...]. A habilidade é de certo modo infinita, graças aos 
muitos fins. (KANT, 1999, p. 25-26).

A educação pragmática-prática, é uma espécie de formação política, 
formando a civilidade sustentada pela prudência, “a civilização visa formar 
o cidadão para que ele tome parte ativa na vida da sociedade em que está 
inserido”. (SANTOS, 2011, p. 211), por exemplo, civilidade sustentada pela 
prudência de não utilizar o outro para a realização dos seus fins/interesses. 
Oliveira (2004, p. 456) esclarece que a pessoa prudente, e, portanto, segundo 
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a concepção kantiana, civilizada, possui certos refinamentos que a pessoa 
meramente hábil ou habilidosa, ou seja, a formação somente mecânica-
escolástica, não possui. Segundo Oliveira, Kant frequentemente usa o termo 
civilização enquanto parte de um trio de estágios, habilidade, prudência e 
moralidade, necessários para o pleno desenvolvimento do ser humano, o 
desenvolvimento da sua humanidade. No que diz respeito à civilidade, Kant 
aponta que as belas artes e as ciências podem ser bastante eficazes para esse 
desenvolvimento. A civilidade, nas palavras de Kant: 

[...] por um prazer universalmente comunicável e pelas boas maneiras e 
refinamento na sociedade, ainda que não façam o homem moralmente 
melhor, tornam-no porém civilizados, sobrepõem-se em muito à tirania da 
dependência dos sentidos e preparam-no assim para um domínio, no qual só a 
razão deve mandar. (KANT, 1993, p. 274). 

Por fim, coroando o trio de estágio necessário para formação da 
humanidade do/no ser humano, com a atenção na formação da razão teórica 
e da razão prática, está a formação e o desenvolvimento moral, o fundamental 
na formação da razão prática, “Por último vem a formação moral, enquanto 
é fundada sobre princípios que o homem deve reconhecer” (KANT, 1999, p. 
35-36). Com o desígnio de formar moralmente a educação deve: 

[...] cuidar da moralidade. Na verdade, não basta que o homem seja capaz de 
toda sorte de fins; convém também que ele consiga a disposição de escolher 
apenas os bons fins. Bons são aqueles fins aprovados necessariamente por todos 
e que podem ser, ao mesmo tempo, os fins de cada um. (KANT, 1999, p. 26).

A educação prática kantiana, trata da formação plena do ser humano, 
a formação da sua humanidade, que, como posto, envolve a dimensão 
cognitiva, política e moral, para essa formação, exige-se a formação plena da 
razão, teórica e prática. Segundo Delbos (1969, p. 591), em especial a parte 
positiva da educação prática tem propriamente o objetivo de desenvolver as 
habilidades, a prudência e, por fim, a moralidade, desse modo, a educação, no 
sentido de formação e desenvolvimento, será plena.

A pedagogia de Kant, apresentada nas demais obras de modo 
fragmentado, bem como de forma sistematizada na Sobre a pedagogia, 
representa um processo de formação como uma ideia e, mesmo que não se 
realize ou mesmo que haja obstáculos para a sua realização, temos um ideal que 
a humanidade, segundo o filósofo, pode perseguir para o seu aperfeiçoamento, 
futura felicidade e perfeição moral, um ideal que o ser humano pode e deve, 
caso tenha a preocupação com a plena formação humana, constantemente se 
aproximar, em um progresso ininterrupto: “Podemos trabalhar num esboço 
de uma educação mais conveniente e deixar indicações aos pósteros, os quais 
poderão pô-las em prática pouco a pouco”. (KANT, 1999, p. 17-18).
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Acerca da importância, atualidade ou possibilidade do projeto 
educacional kantiano, indicamos que a educação, conforme concebida por 
Kant, foi considerada por alguns pensadores críticos da Filosofia Moderna, 
por exemplo, Adorno que, ao avaliar o texto kantiano sobre o Iluminismo, 
apontou, ademais, a atualidade do seu pensamento prático, de acordo 
com Adorno: “[...] determinou a emancipação de um modo inteiramente 
consequente, não como categoria estática, mas como uma categoria dinâmica, 
como vir-a-ser e não um ser”. (ADORNO, 1995, p. 181). Temos presente, 
a avaliação de uma das centrais preocupações filosóficas do pensamento e da 
pedagogia em sentido prático de Kant, ou seja, a preocupação com todo o 
dever-ser.

Portanto, o desígnio da filosofia da educação kantiana é o de esclarecer 
e orientar, como especifica Suchodolski (2002, p. 09) ao nos dizer sobre a 
tarefa fundamental de uma teoria ou pensamento, trata-se do “fio condutor 
precioso (...) o esclarecimento de diversos aspectos e a correção de abundantes 
ideias feitas” para, quem sabe, a possível promoção e transformação do real, 
em um genuíno exercício para a vida humana, o qual permite, ademais, a 
ampliação do alcance da filosofia. 

Definir os objetivos pedagógicos e educacionais a partir de um processo 
de análise, de clareza de conceitos, de princípios e de valores que possam 
sustentar a formação e a ação educacional significa, em última instância, o 
trabalho filosófico ampliando o alcance da filosofia e da educação. 

4 Considerações finais

Nossas análises nos permitem considerar, apreender e compreender 
alguns elementos da pedagogia kantiana. Ao trazer a Pedagogia de Kant e a 
sua perspectiva prática, vale lembrar, “chama-se prático tudo o que se refere 
à liberdade” (KANT, 1999, p. 29), considerando a parte da educação que 
diz respeito à formação do ser humano para que ele possa viver e ser moral e 
livre, podemos refletir sobre a formação educacional, o desenvolvimento do 
ser humano via educação, desde a educação básica até a educação superior, 
pois seja qual for a etapa educacional, do Humano, em seus diversos aspectos, 
características, especificidades e dimensões, é o que permanece. Por isso, 
neste momento, trouxemos a dimensão prática (ética) na educação como 
possibilidade de debate e de compreensão para a educação hoje.

Pensamos ser urgente a recuperação da Humanidade, possível na esfera 
do vir a ser humano. Parece que ainda temos que negar (não aceitar) o que 
o ser humano é, daí a necessidade de pensar, com seriedade, e efetivar, o que 
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ele pode e deve ser. O que, em Kant, significa atentar-se, fundamentalmente, 
para uma capacidade própria do ser humano, a saber, a faculdade prática da 
sua razão, a qual pode ser formada e desenvolvida via educação. 

Dada as considerações levantadas inicialmente, bem como para encerrar 
as nossas exposições e reflexões, importa ressaltar que a possibilidade da formação 
da humanidade em Kant – habilidades, capacidades, qualidades, prudência, 
civilidade, moralidade e liberdade – não se expressa pelo desenvolvimento 
dos nossos conhecimentos, ou seja, mediante o desenvolvimento meramente 
cognitivo, bem como não está na mera relação dos sentimentos de prazer ou 
bem-estar. A possibilidade da humanidade do ser humano está na faculdade 
prática da nossa razão, o que implica dizer que se expressa, diretamente, em 
nossas escolhas, em nossas condutas, em nosso agir e ações, e o pensamento 
sobre isso se chama moral.

Por fim, deixamos a reflexão: em que medida hoje ainda podemos 
vivenciar, em nossas experiências cotidianas, os valores genuinamente 
humanos? Ainda que em muitos cenários do cotidiano possamos acreditar 
que os valores humanos, de bem, de honestidade, de justiça, de respeito, de 
consciência, de responsabilidade, de boa convivência, de amor, de amizade, 
dentre outros, estão presentes e são revelados nas ações, comportamentos e 
condutas dos seres humanos, por outro lado, podemos observar, também, um 
estado de fragilidade humana desmedida, que se expressa na banalização do 
que é o bem ou o mal, no abandono de tudo o que é genuinamente humano, 
no esvaziamento da dignidade e da pessoa humana, na barbárie das relações 
entre os seres, seja no âmbito privado ou público, social, política, erótica, 
amigável, educacional. Então, em que medida, grau ou intensidade ainda 
podemos ter o Humano do ser humano efetivamente em nosso cotidiano? 
Qual o lugar da educação nessa tarefa, ou seja, na formação e desenvolvimento 
da Humanidade? 
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Capítulo 3

POR AMOR MUNDI: UMA PROPOSTA 
EDUCATIVA EM HANNAH ARENDT 

César Evangelista Fernandes Bressanin1

Maria Zeneide Carneiro Magalhães de Almeida2

1 Introdução 

A formação docente é assunto recorrente em nossas discussões sobre 
a educação. Muito tem se avançado no que se refere as políticas 

que implementam um processo formativo de mais qualidade. Contudo, a 
importância desses avanços “não pode nos ofuscar o fato de que a realidade 
da educação escolar está muito distante dos ideais que nutrem essas lutas” 
(SOUZA, 2014, p. 43). Muito tem a ser feito, ainda! 

 Por isso, uma melhor compreensão das matrizes e dos diferentes 
teóricos clássicos, modernos e contemporâneos, sejam no contexto mundial 
ou nacional, que influenciam o pensamento educacional e a formação de 
professores são sempre necessárias. A reflexão de um arcabouço intelectual 
mais arrojado, eclético, crítico e reflexivo no que se refere a maneira de pensar 
a educação a partir das trajetórias e contribuições de diversos pensadores da 
pedagogia, da filosofia, da história, da psicologia, da sociologia, seus projetos, 
suas ideias, práticas políticas e educativas também são imprescindíveis no 
tocante à formação docente, num processo de continuidade. 

 Neste sentido, este texto propõe algumas reflexões acerca do 
pensamento de Hannah Arendt sobre a educação. A autora não é uma estudiosa 
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Educação, Cultura e Sociedade. Membro do Diretório (CNPq/PROPE) Grupo de Pesquisa: 
Educação, História, Memória e Culturas em Diferentes Espaços Sociais. Membro do Núcleo de 
Estudos Urbanos e das Cidades da Universidade Federal do Tocantins, campus de Porto Nacional. 
Técnico em Assuntos Educacionais na UFT. Mestre em História (PUC-GO). Graduado em 
Pedagogia (UNIFACVEST). Graduado em História (UFT). E-mail: kaeserevangelista@gmail.
com ORCID: 0000-0003-1221-2353

2 Professora Adjunta/PUC-GOIÁS-PPGE/EFPH- Linha de Pesquisa: Educação, Cultura e 
Sociedade; Doutora em História Cultural/UNB. Mestre em Educação/UNICAMP-FE. 
Pedagoga/UCG (PUCGO). Líder do Diretório CNPq/PROPE/ Grupo de Pesquisa: Educação, 
História, Memória, Culturas em Diferentes Espaços Sociais. E-mail: zeneide.cma@gmail.com. 
ORCID: 0000-0003-2220-9932
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da educação, mas atualmente há um movimento cada vez mais intenso entre 
os pesquisadores, no sentido de recuperar o valor de seus conceitos e de 
suas reflexões para o campo educacional. Apesar de não ter se debruçado de 
maneira profunda sobre temas educacionais, suas ponderações nos permitem 
elucubrar, propor e traçar densas reflexões, analogias e propostas sobre aspectos 
importantes do ensino, de práticas educativas, de políticas educacionais e de 
pensar a formação e a função docente. 

 O cerne da reflexão aqui apresentada concentra-se nos pensamentos 
arendtianos sobre o amor mundi e sua relação com a educação. Este amor 
mundi evocado por Arendt, mas não definido por ela, fruto de sua tese de 
doutoramento, recai sobre outra de suas análises que é a crise na educação e 
os impasses que a sucumbem cada vez mais. O amor mundi, na perspectiva 
arendtiana, é entendido como um “possível mundo comum, um lugar 
eminentemente humano e humanizante” (ALMEIDA, 2009, p. 10), 
característica essencial de seu pensamento, especialmente o educacional. 

2 O amor mundi: Hannah Arendt e a educação 

 Hannah Arendt destaca-se no cenário acadêmico e filosófico do século 
XX como uma importante pensadora que discute a sociedade contemporânea. 
Ganhou evidência e passou a ser mais conhecida, lida e estudada há pouco 
mais de 30 anos. Não gostava de ser chamada de filósofa, mas suas obras estão 
repletas de termos e pensamentos próprios da filosofia. Seus escritos foram de 
relevância, especialmente para a filosofia política e chegou a receber prêmios 
em diversas universidades (ADLLER, 2007).

 De origem judaica nasceu na Alemanha, em Linden, no dia 14 de 
outubro de 1906. Foi uma cidadã do mundo: viveu na Alemanha, na França 
e após a invasão desta pelas tropas nazistas fugiu, em 1941, para os Estados 
Unidos. Ali viveu um tempo de exílio e, posteriormente, retornou para a 
Alemanha. No entanto, não permaneceu no país germânico. Voltou para a 
América e foi nos Estados Unidos que a sua vida acadêmica e de pensadora 
prosperou. Foi contratada como professora da Universidade de Chicago em 
1963 e em 1967 mudou-se para Nova York para lecionar na New School for 
Social Research, onde permaneceu até a sua morte em 1975 (ADLER, 2007). 
Seus trabalhos abordaram temáticas instigantes e têm contribuído para 
entender de maneira melhor a sociedade dos tempos atuais em seus diversos 
aspectos, sendo um deles a educação. 

 A essência e o traço principal de sua reflexão, conforme alguns 
estudiosos de seu pensamento, debruça-se sobre a evocação do termo amor 
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mundi. Arendt utilizou o termo pela primeira vez em sua tese de doutoramento, 
em 1928. Sob a orientação de Karl Jaspers, defendeu o trabalho intitulado “O 
conceito de amor em Santo Agostinho”, quando tinha apenas 23 anos. Na tese 
procurou entender “o que vem a ser o amor de Deus, o amor ao próximo e o 
amor ao mundo nos escritos deste pensador e quais as relações e os conflitos 
que se estabelecem entre esses amores” (ALMEIDA, 2009, p. 59).  

 Essa categoria de amor que passou a analisar em Agostinho de Hipona, 
como filósofo e não como religioso, é o amor mundi, que pode ser sintetizado 
na opção que cada um faz: pertencer e amar ao mundo ou não. Esta inspiração 
tornou-se referência para toda a vida pessoal e intelectual de Hannah Arendt 
(CARNEIRO JÚNIOR, 2007).

A ideia de amor inspirada em Agostinho consiste basicamente numa 
resposta da pensadora à destruição e à busca de um mundo mais decente, em 
que a barbárie e o totalitarismo não podem existir, mas a boa convivência 
entre os humanos que o habitam. O amor mundi, na visão de Arendt, não 
configura nada de romântico ou sentimental. São ações concretas que não 
deixam o mundo e seus habitantes, especialmente os recém-chegados, novos 
moradores, abandonados à mercê de seu desmantelamento. Por isso, a 
insistência da pensadora estava pautada em que não é possível atender ao 
mandamento de amar ao próximo sem amar, em alguma medida, o mundo. 
Arendt enfatizou que não é possível amar o mundo sem amar as crianças, os 
recém-chegados que, permanentemente, surgem nele como uma promessa de 
conservação e de renovação. Promessa de conservação por meio da renovação, 
pois para preservar o mundo contra o desmando de seus habitantes, ele deve 
ser, continuamente, posto em ordem, renovado (ARENDT, 2016).  

 Assim, o amor mundi para Arendt, apesar de ser tão difícil3 não é 
impossível e seria a única forma de salvar o mundo de sua ruína, de reconstruí-
lo, de trazer esperança a cada novo ser que nasce como potencial de amar o 
mundo e fazê-lo melhor.Na visão da pensadora, é preciso amor e gratidão para 
deixar o mundo habitável, é necessário ter apreço e compromisso para com ele 
e, consequentemente, para com os outros que estão no mundo. Ela descreve o 
amor “não com uma pulsão que independe da minha vontade, mas como um 
elo fundamental entre as pessoas” (ALMEIDA, 2009, p. 67), que necessita 
extrapolar o espaço privado, onde se manifesta mais fortemente e, atingir o 
espaço público, onde muitas vezes é reconhecido como falso ou fadado ao 
fracasso.

3 O amor mundi para Arendt não era uma questão muito tranquila. Nas anotações de seu diário 
de pensamento encontra-se o seguinte registro: “Amor Mundi – por que é tão difícil amar o 
mundo? (ALMEIDA, 2009, p. 66). 
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 As duas faces do amor mundi evocado por Hannah Arendt podem 
ser sintetizadas em duas palavras, a primeira é a gratidão: ser grato “por 
aquilo que nos é dado e que é anterior a nós” (ALMEIDA, 2009, p. 71) 
reconhecendo toda a herança cultural deixada pelos antepassados, evocando 
as memórias e valorizando a história. A segunda é a contribuição: contribuir 
para com o mundo e deixar nossa ajuda para ele, garantindo assim a 
continuidade. Gratidão, contribuição e continuidade são expoentes do amor 
mundi. Abraçar, acolher, reconciliar, refundar o mundo, na visão de Arendt, 
só podem se concretizar na educação que “vive a tensão de ter de salvaguardar 
a singularidade que renova o mundo [...]” (CORREIA, 2017, p. 160). 

 A reflexão arendtiana sobre a educação está explícita em dois textos 
referenciais. O primeiro é o artigo Reflexões sobre Little Rock, de 1957 no 
qual Arendt “aborda o processo de dessegregação racial no sul dos Estados 
Unidos e seus desdobramentos nas escolas [...] ele contribui para esclarecer 
sua defesa enérgica quanto à proteção das crianças frente aos problemas do 
mundo político” (ALMEIDA, 2009, p. 26). O segundo texto é A Crise na 
Educação, capítulo de sua obra Entre o Passado e Futuro, de 1958 onde descreve 
uma preocupante crise na educação, apontando que o espaço educativo é 
invadido pelo não mundo, pela barbárie, pela destruição que afeta a orbe, 
pelo totalitarismo, pelas mágoas e pela ausência de humanidade que atinge de 
maneira especial as crianças que ainda não conhecem e nem são responsáveis 
pelo mundo. “Nesse âmbito, a crise se mostra especialmente ameaçadora e 
exige respostas resolutas. Arendt reage à crise nessa esfera de modo enfático, 
evocando o amor mundi” (ALMEIDA, 2009, p. 40). 

Neste segundo texto, a pensadora discorre sobre três conceitos, que em 
seu ponto de vista são fundamentais para pensarmos a educação: a natalidade, 
a autoridade e a tradição. “Nesse tripé ela defende nossa pertença ao mundo 
e o significado da educação para a humanidade e para um mundo comum” 
(ALMEIDA, 2016, p. 985).

 Por isso, Hannah Arendt anuncia que a “a essência da educação é 
a natalidade” (AREDNT, 2016, p. 131), ou seja, a cada momento um ser 
humano aparece no mundo como novidade. Estes recém-chegados precisam 
de acolhida, de serem familiarizados com a casa comum e a tarefa da educação 
é introduzir estes novatos num mundo que já existe, que lhes antecede e que 
permanecerá existindo depois deles. “A natalidade, portanto, diz respeito à 
dinâmica entre o mundo historicamente constituído e a chegada dos novos 
que podem intervir nele” (ALMEIDA, 2009, p. 15), ou seja, o amor mundi. 

 Na visão arendtiana, “a educação está entre as atividades mais 
elementares e necessárias da sociedade humana, que jamais permanece tal qual 
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é, porém se renova continuamente através do nascimento, da vinda de novos 
seres humanos” (ARENDT, 2016, p. 139).Esta atividade educativa inicia-se 
na família, no espaço privado do lar, de proteção do mundo, o lugar seguro em 
que os adultos são responsáveis pelo bem-estar vital e pelo desenvolvimento 
integral das crianças, uma espécie de escudo contra o aspecto público do 
mundo (ARENDT, 2016). 

 A segunda etapa desta atividade educativa se dá na escola. Na visão da 
pensadora, a criança é apresentada ao mundo pela primeira vez no ambiente 
escolar. Para ela, a escola é a “instituição que interpomos entre o domínio 
privado do lar e o mundo com o fito de fazer com que seja possível a transição, 
de alguma forma, da família para o mundo” (ARENDT, 2016, p. 141). Assim, 
através das relações que se estabelecem com os educadores, com os colegas, 
com o ensino, com os conteúdos, com a estrutura organizacional da escola, as 
crianças conhecem e inserem-se no mundo. Desta forma:

Na medida em que os alunos vão se familiarizando com os saberes e as práticas 
do espaço comum, tornar-se-ão capazes de assumir a sua responsabilidade 
por ele. O âmbito da educação é, portanto, pré-político. A educação escolar 
transmite conhecimentos e cultiva princípios e capacidades que favorecem a 
futura participação dos alunos na esfera pública (ALMEIDA, 2009, p. 30). 

 Compreende-se, desta forma, que proteger as crianças do mundo e 
inseri-las neste mundo é o eixo central do conceito de educação em Hannah 
Arendt. Essa responsabilidade é tanto por parte da família quanto por parte 
da escola e dos educadores, ou seja, por parte dos que já foram inseridos no 
mundo e por amor ao mundo. “Qualquer pessoa que se recuse a assumir a 
responsabilidade coletiva pelo mundo não deveria ter crianças, e é preciso 
proibi-las de tomar parte em sua educação. Na educação, essa responsabilidade 
pelo mundo assume a forma de autoridade” (ARENDT, 2016, p.141). 

Essa autoridade, um tanto desprezada no mundo atual, faz-se 
fundamental na educação, pois para Arendt:

O problema da educação no mundo moderno está no fato de que ela não 
pode abrir mão nem da autoridade, nem da tradição, e ser obrigada, apesar 
disso, a caminhar num mundo que não é estruturado nem pela autoridade 
nem tampouco mantido coeso pela tradição (ARENDT, 2016, p. 145).

Não abrir mão da autoridade, que apesar de temporária, no caso do 
professor, é assumir a função que o autoriza a preparar e colocar o aluno frente 
aos saberes, aos valores e aos princípios do mundo. O professor, representante 
da escola, é conhecedor e coautor desse espaço comum, ou pelo menos deveria 
ser.É o responsável em acolher os novos que chegam e colocá-los para se 
movimentar neste mundo como cidadãos junto aos outros moradores desse 
mundo, que se tornam responsáveis pela casa comum. O papel de autoridade 
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na figura do professor só se concretiza na sua real pertença a este mundo, que 
representa e apresenta às crianças. 

Não abrir mão da tradição é dar espaço e valor aquilo que foi construído 
ao longo da história. A educação não pode deixar de lado as heranças do 
passado. A tradição é o legado de um rico constructo elaborado por séculos, 
que os educadores confiam aos seus alunos e entregam em suas mãos para 
saberem e poderem responsabilizar-se pelo mundo, também. Por isso:

Sem tradição [...] parece não haver nenhuma continuidade consciente no 
tempo, e portanto, humanamente falando, nem passado e nem futuro, mas 
tão somente a sempiterna mudança do mundo e o ciclo biológico das criaturas 
que nele vivem (ARENDT, 2016, p. 21).

De fato, uma das vertentes da crise da educação é a falta de compromisso 
com o mundo, a rejeição pela história, pela memória e pelo passado. Esta 
crise acentua-se na voracidade do desejo pelo que é rápido, na impaciência 
pela espera, no consumismo exacerbado, na valorização do descartável, nas 
mudanças aligeiradas, nas investidas da tecnologia, na superficialidade, no 
privado que é extrapolado e torna-se público por interesses, nas redes sociais 
que tudo expõe, na alienação e na ausência total de experiências que valham 
a pena. 

[...] sem uma tradição firmemente ancorada [...] toda a dimensão do passado 
foi também posta em perigo. Estamos ameaçados de esquecimento, e um 
tal olvido [...] significaria que, humanamente falando, nós teríamos privado 
de uma dimensão de profundidade na existência humana. Pois memória e 
profundidade são o mesmo, ou antes, a profundidade não pode ser alcançada 
pelo homem a não ser através da recordação (ARENDT, 2016, p. 79). 

Assim, a evocação do amor mundi por Hannah Arendt é o caminho 
para uma educação que está em crise. Para ela, abrir mão da educação é 
desistir do mundo e abandonar as crianças (ALMEIDA, 2009). Por isso, o 
amor mundi é um caminho não proposto como solução, mas sugerido como 
ótima oportunidade de reflexão. Ele requer decisão, capacidade de assumir 
um compromisso, de transcender as necessidades pessoais por amor ao outro. 
Exige gratidão e contribuição, remete às experiências do passado e aposta no 
futuro, pois é comprometido com o mundo, que se alegra e acolhe a todas as 
crianças, na firme esperança de que estas possam um dia amá-lo e fazer dele 
melhor.

A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante 
para assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína 
que seria inevitável não fosse a renovação e vinda dos novos e dos jovens. A 
educação é, também, onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante 
para não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos, e 
tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa 
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nova e imprevista para nós, preparando-as em vez disso com antecedência para 
a tarefa de renovar um mundo comum (ARENDT, 2016, p. 146).

A tarefa de educar, na perspectiva arendtiana, é uma decisão que se 
toma a cada dia no intuito de formar a vontade dos educandos. A educação 
básica é espaço propício para o processo formativo das crianças. Nesta etapa, 
a formação da vontade para a liberdade visa possibilitar a emancipação e a 
autonomia do sujeito e sua adesão em fazer um mundo melhor. Não há, em 
Arendt, outra perspectiva a não ser educar para a humanização, para deixar o 
mundo mais humano. 

Diante disso, qual a responsabilidade dos educadores sobre a formação 
de novas gerações? Hannah defende que 

A qualificação do professor consiste em conhecer o mundo e ser capaz de instruir 
os outros acerca deste, porém sua autoridade se assenta na responsabilidade que 
ele assume por esse mundo. Face à criança, e como se ele fosse representante de 
todos os habitantes adultos, apontando os detalhes e dizendo a criança – Isto é 
o nosso mundo (ARENDT, 2016, p. 239). 

No tocante à qualificação, a afirmação de Arendt pode causar 
interpretações equivocadas. Para a pensadora, o professor não é salvador do 
mundo ou responsável pelas mazelas que o atinge. Pelo contrário, ele tem um 
papel fundamental num processo que podemos chamar de reconciliação com o 
mundo. A sociedade vive inversão de valores e estas inversões atingem a escola 
e a prática docente. Ao invés de se educar para o mundo comum, para a noção 
do coletivo, os programas, as ementas e os planejamentos fundamentam-se, 
na maioria das vezes, na instrução da arte de viver, “pois a única preocupação 
passou a ser a vida, a sobrevivência e o bem-estar” (MORELLO, 2014, p. 58). 

A proposta arendtiana para a educação não se contenta em constatações 
sobre a desertificação do mundo ou sobre o consumismo exagerado proposto 
pela sociedade capitalista. O amor mundi busca a elaboração de prerrogativas 
que vençam o supérfluo, a banalidade do mal, o egoísmo e a indiferença social. 
Para os educadores ele torna possível a superação de um ensino que busca 
tão somente o bem estar e a sobrevivência, mas prepara sujeitos que possam 
interferir e fazer a diferença no mundo comum, evitando a sua destruição, a 
partir de ações concretas. 

Em sua obra, A condição humana, Arendt pontua que existem ações e 
atitudes em que o verdadeiro sentido clareia e ilumina o mundo (ARENDT, 
2007) e que esta luz “não vem de teorias e conceitos, mas das experiências 
específicas” (ALMEIDA, 2009, p. 177). De certo modo, a proposta arendtiana 
de amor mundi significa um itinerário de formação de professores, tanto inicial 
como continuada, que podem lançar luzes e ajudar a pensar uma proposta 
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educativa. 

3 Considerações finais 

 As reflexões de Hannah Arendt, seu instigante pensamento e suas 
propostas, especialmente, no que se refere à educação são atuais e merecedoras 
de atenção e aplicação. Em meio ao caos cada vez mais preocupante em que 
vivemos e que aflige a sociedade em seus diversos aspectos e, incisivamente, 
na formação de crianças e jovens através do processo educativo, a evocação do 
amor mundi seria uma alternativa salutar. 

 No tocante à formação de professores, em meio aos sinais da 
contemporaneidade marcada pelo complexo e pelo fluido, compreender as 
urgências e entender a necessidade dos pressupostos e do conteúdo do amor 
mundi refletido por Arendt, constitui-se certa urgência.

 Assim, os professores, na formação inicial e continuada, precisam 
acessar a proposta de Arendt para não se esquivarem de sua responsabilidade, 
introduzir os recém-chegados no mundo comum. Pouco adianta conhecimentos 
teóricos profundos e domínio de estratégias didáticas inovadoras, o ensinar 
para o amor mundi não for concretizado na prática docente. A leitura das 
páginas arendtianas e a reflexão sobre elas pode impulsionar ações corajosas e 
atitudes transformadoras em sala de aula, na vida e no mundo. 
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Capítulo 4

A PANDEMIA E O CENÁRIO NEOLIBERAL: 
INTERFACES PARA PENSAR O TRABALHO 

DOCENTE

Luthiane Miszak Valença de Oliveira1

Shirley Sheila Cardoso2

1 Introdução: a crise do coronavírus é também uma crise neoliberal

As consequências sociais da pandemia serão trágicas. Ampliarão um universo 
de pessoas sem teto, de desempregadas, de gente com fome. Mas toda crise 
também abre espaço para um tempo novo. A questão é onde estaremos e que 
faremos na travessia e depois dela? Qual é a nossa disposição de construir um 
verdadeiro rompimento com o velho mundo das injustiças? É preciso coragem. 
(PETRONE, 2020, p. 8).

Talíria Petrone (2020) desafiou-se a escrever o ensaio “(Re)nascer 
em tempos de pandemia: Uma carta à Moana Mayalú”, em meio 

ao avanço da pandemia do novo coronavírus a autora quis escrever à sua filha, 
prestes a nascer, cartas que lhe mostrassem o mundo que irá encontrar. Em 
meio a esse cenário caótico, ela trata de questões fundamentais, em especial de 
como a pandemia atinge de forma brutal os grupos essencialmente excluídos 
e vítimas de preconceito, como as mulheres negras e moradoras de regiões 
periféricas. Talíria tem esperança ao contar sobre o mundo a filha, para que 
esta entenda quais lutas foram necessárias para que ela tivesse a chance de 
viver, quem lutou e quais batalhas ainda serão necessária. A metáfora do 
re(nascer) deixa de ser metáfora, pois enquanto nasce Moana, renasce Talíria 
e suas esperanças de que, no cenário pós-pandemia possamos nós renascer 

1 Doutoranda em Educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Mestra 
em Educação pela Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). Integrante do Grupo de 
Pesquisa em Gestão e Inovação Educacional (UFFS) e Grupo Interinstitucional de Pesquisa em 
Docências, Pedagogias e Diferenças- GIPEDI (Unisinos). Professora da Rede pública estadual e 
municipal, em Santo Ângelo/RS. E-mail: luthimv@hotmail.com

2 Doutoranda em Educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Mestra em 
Educação pela Pontifícia Universidade Católica (PUCRS). Integrante do Grupo Interinstitucional 
de Pesquisa em Docências, Pedagogias e Diferenças- GIPEDI (Unisinos). Professora do Curso 
de Pedagogia das Faculdades Integradas São Judas Tadeu. Vice-diretora educacional da rede 
particular de Ensino de Porto Alegre. E-mail: shirleysheila@hotmail.com. 
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enquanto humanidade, anunciando que toda crise também abre espaço para 
tempos novos.

Poderíamos começar esse ensaio de uma forma um tanto quanto 
pessimista anunciando que desde o final do ano de 2019, ou mais 
especificamente, desde o dia 11 de março de 2020 quando a OMS, elevou 
a epidemia do novo coronavírus a categoria de pandemia, temos as nossas 
vidas, o nosso trabalho e a nossa relação com a educação e a escolarização 
extremamente afetada.

Talíria Petrone (2020) além de crítica é otimista, pois aposta na 
possibilidade da crise ser propulsora de mudanças. E essa é uma das facetas dos 
cenários de crise apresentada por Boaventura de Sousa Santos (2020). Em obra 
escrita em pleno avanço da pandemia o autor nos convoca a pensar que a atual 
situação de crise não representa uma situação oposta a uma certa normalidade. 
Ele nos alerta, que a partir de 1980, com o avanço do neoliberalismo e com 
sua imposição como visão dominante do capitalismo, vivemos um constante 
estado de crise. Segundo o autor, “quando se torna permanente, a crise 
transforma-se na causa que explica todo o resto” (SANTOS, 2020, p. 05). 
E todo resto pode ser entendido como a justificativa para explicar cortes de 
gastos em saúde, educação, previdência, dentre outros recursos essenciais para 
o bem-estar social.

Dessa maneira, é relevante anunciarmos que a crise que vivemos, está 
extremamente ligada a uma racionalidade neoliberal (DARDOT; LAVAL, 
2016) que ao longo dos últimos tempos orientou e ainda orienta as nossas 
formas de ser e conviver no mundo. Nessa esteira, Serres (2017), já nos 
alertava que os processos de crise financeira geradas pelo cenário liberal em 
que vivemos, com intensas mudanças de caráter global poderiam nos conduzir 
a “exposição do sistema imunológico dos seres humanos a pandemias às quais 
talvez não saibamos mais, um dia, como responder” (SERRES, 2017, p. 20).

 Poderíamos ler nas palavras de Serres (2017), escritas muito antes da 
crise, como futuristas, mas ao ampliarmos o escopo para compreendermos a 
sociedade em que vivemos, entendemos que a forma de viver e se relacionar 
com seres vivos e com Planeta nos conduziram a esse cenário em que muitos 
momentos nos parece sem resposta ou sem saída. Poderíamos ter feito diferente? 
Santos (2020, p.06) nos mostra que sim, ao afirmar que “a ideia conservadora 
de que não há alternativas ao modo de vida imposto pelo hipercapitalismo em 
que vivemos cai por terra”, pois sempre houveram alternativas, mas elas não 
foram discutidas. O autor propõe que essas alternativas precisam ser pensadas, 
ou crises como essas “voltarão da pior maneira possível” (p. 03).

 Delineado o cenário em que vivemos, e nos amparando na alerta 
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de Petrone (2020) de que a pandemia não é democrática e de Sousa (2020) 
de que qualquer quarentena é discriminatória e que existem alguns grupos 
que vivem mais “ao sul da quarentena”, podemos compreender que alguns 
grupos são mais vulneráveis ao vírus e as consequências da crise, e que esta 
vulnerabilidade tem profunda relação, com a racionalidade neoliberal em 
que vivemos, a qual de muitas formas só agrava o cenário de desigualdades. 
Mulheres, trabalhadores precários, informais e uberizados, idosos, deficientes 
físicos, refugiados, sem-teto, moradores de periferia, dente outros, destacam-
se entre esses grupos. Mulheres que representam o número majoritário na 
profissão docente, que tem suas rotinas alteradas pelo trabalho remoto, tarefas 
domésticas, acompanhamento dos filhos em seus deveres escolares e elas 
mesmas, agora ainda mais sujeitas a violência doméstica.

Dessa maneira, buscaremos refletir sobre os desdobramentos do cenário 
de crise causado pela pandemia atrelado a uma racionalidade neoliberal na 
profissão docente. Destacaremos elementos como a mudança no modelo 
operante da prática educativa; a atuação do professor em contextos tão 
adversos; o conhecimento digital e o cansaço pela sobrecarga de trabalho. Por 
fim, mesmo que em caráter ensaístico, apresentaremos algumas alternativas 
para pensarmos um cenário pós-pandemia.

2 Pandemia, neoliberalismo e profissão docente: apontamentos 
necessários

2.1 A subjetividade docente na pandemia: o lugar da docência ‘invadida’

O cenário instaurado pela pandemia atingiu diretamente a prática 
escolar e seu modo operante. De uma escola real, presencial, relacional e 
regulada na troca diária entre professor, aluno e o conhecimento passamos, 
de um dia para outro, para uma escola vazia (fisicamente), um conhecimento 
à distância, uma escola virtual (parcialmente) e a necessária reinvenção de 
pensar o modo de como se produz conhecimento e como se estabelece relação 
com os sujeitos. Esse contexto, atingiu diretamente a subjetividade docente. 

O lugar da docência - a sala de aula - passou a ser a casa do professor, 
invadindo sua vida privada e fazendo dela um novo lugar de atuação. Nóvoa 
(1992), já discute em seus estudos essa relação estreita que existe entre 
a vida pessoal, profissional e a história de vida dos docentes, constituindo 
sua identidade. Propõe compreender o sentido subjetivo do ser humano 
numa perspectiva histórico-cultural. Parece-nos que a pandemia aguçou essa 
perspectiva, impondo esse imbricamento entre vida pessoal e atuação docente, 
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já tão marcada na profissão.
Esse cenário desnudou o professor e o intimidou a mostrar-se pronto, 

flexível, tecnológico, ágil, com habilidades nunca antes desenvolvidas e se 
quer preparadas no seu processo formativo. Desde domínio da linguagem 
tecnológica, precisou recriar recursos aplicados aos contextos diversos 
dos sujeitos: e-mail, material impresso, plataformas digitais, plataformas 
de videoconferências, etc. Precisou reinventar maneiras de sistematizar 
o conhecimento, formas adequadas de se tornar claro e compreensível e 
atividades compatíveis com um tempo pandêmico de educação. 

Será que demos tempo para que sesse sujeito se adequasse a tudo 
isso? Infelizmente, não! Como funcionamento neoliberalista: imediatista, 
competitivo, midiático e a falsa ideia de que todos estamos preparados foram, 
os professores, assolados a imediatamente realizarem todas essas atribuições 
e consequentemente, a dimensão subjetiva precisou ser ressignificada. De 
acordo com Nóvoa (2002, p. 17):

O processo identitário passa também pela capacidade de exercermos com 
autonomia a nossa atividade, pelo sentimento de que controlamos o nosso 
trabalho. A maneira como cada um de nós ensina está diretamente dependente 
daquilo que somos como pessoa quando exercemos o ensino.

 De fato, a identidade do professor é um processo culturalmente 
inscrito, por isso é mutável, aberto, flexível e acima de tudo transformador. 
Inclui valores, sentidos, opções e significados de ser professor no contexto em 
que se encontra. É, portanto, um ”lugar de lutas e de conflitos e um espaço 
de reconstrução de maneiras de ser e de estar na profissão e não um dado 
adquirido”. (NOVOA, 1992, p. 16)

Como argumenta Sachs (2001a, apud FLORES, 2012, p. 95):
[...] a identidade docente constitui o âmago da profissão docente. Ela 
proporciona um quadro de referência para os professores constituírem as suas 
próprias ideias sobre como ser professor, como agir e como compreender o 
seu trabalho e o seu lugar na sociedade, em virtude de que a identidade não é 
algo fixo nem imposto; é negociada através da experiência e do sentido que se 
atribui a essa mesma experiência.

Essa estreita relação da identidade profissional na perspectiva formativa 
articulam entendimentos do que significa tornar-se professor com suas 
histórias e experiências de aprendizagem na realidade em que se encontra. Essa 
compreensão amplia e traduz conhecimentos adquiridos nas trajetórias desses 
profissionais e que precisam ser legitimados no seu processo autoformativo, 
respeitando tempos de aprendizagens, modo de ser e fazer educação, 
biografando suas opções e percursos subjetivos de tornar-se professor.
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Argumenta Ferrarotti (1988) que toda práxis humana é reveladora das 
apropriações que os sujeitos fazem dessas relações e das próprias estruturas 
sociais, interiorizando-as e voltando a traduzi-la. A relação entre a história 
social e a individual não é neutra, atemporal e tampouco mecânica, uma vez 
que a pessoa é sujeito ativo no processo de apropriação do contexto em que 
vive e que suas práticas manifestam-se de fato, na sua subjetividade.

Esse imbricamente de vida e profissão docente permite um inventário de 
saberes, competências profissionais e experiências que alicerçam e estruturam 
a sua constituição enquanto sujeito em formação. Essa ação, com certeza, 
torna-se uma metodologia de formação e posteriormente de transformação.

Evidencia-se que há uma série de exigências e realizações já impressas 
na profissão docente e que essas precisam de lugar e importância no sujeito que 
escolhe essa profissão. Desnudar-se diante desse novo oficio que a pandemia 
nos obrigou exige maturidade pessoal e professional. Para isso, a própria 
formação docente deveria propor espaços e caminhos de reflexão e maturação 
para as questões relativas à identidade docente e implicações em sua prática, 
para que, mesmo em tempos adversos, como a pandemia, ele possa atuar de 
forma a manter-se íntegro, respeitado, apropriado e capaz de desempenhar o 
seu ofício. 

2.2 Entre o produtivismo e o cansaço: o trabalho docente na pandemia 

A pandemia gerou, como já destacado um novo ritmo de trabalho 
acerca das atribuições docentes na qual analisaremos aqui sobre a lentes 
de Han (2017) na perspectiva da sociedade do desempenho e das figuras 
subjetivas de Hardt e Negri (2014). A cobrança excessiva pela produção ou 
produtivismo na linguagem do neoliberalismo tem colocado em discussão 
o binômio qualidade versus quantidade no trabalho do professor nesse 
tempo complexo.Será que estamos produzindo conhecimento de forma mais 
qualificada, ou simplesmente estamos produzindo e ofertando aulas nesse 
tempo de pandemia? Essa provocação remete-nos a pensar, em particular, os 
processos de adaptação, validação e avaliação do trabalho docente.

O produtivismo assim se designa como o fenômeno que provêm dos 
processos de regulação, adaptação e avaliação da capacidade de adaptabilidade 
frente a pandemia e aos novos contextos de aprendizagem. Os critérios, 
por vezes, quantitativos da produção docente se tornaram evidentes como 
parâmetro para a classificação e validação se estamos desempenhando ou não 
o nosso papel. 

 Nesse entendimento, o produtivismo é apontado como fator que 
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dificulta três aspectos da docência nesse tempo de pandemia: a falta de um 
tempo para adaptar-se ao novo formato metodológico e conceitual das aulas 
remotas; a cobrança para uma perfomatividade ideal, ou seja, sua atuação 
competente frente as aulas onlines e a conciliação de sua carga-horária de 
trabalho versus sua vida pessoal e familiar.Esse modelo performático e restrito 
da atuação do professor, aliados a perspectiva utilitarista da oferta educativa 
em tempos de pandemia levam à fragilização da identidade do professor e por 
vezes, a precarização da educação. 

 Olhando o fenômeno do produtivismo a partir de Han (2017), que 
analisa, de forma crítica a sociedade e seus fenômenos a partir das relações 
econômicas, é possível identificar aproximações analíticas na característica do 
fenômeno, bem como na atuação dos sujeitos, onde o padrão vigente é a 
produção e o desempenho. Descreve Han (2017, p. 23):“A sociedade do século 
XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade do desempenho. 
Também seus habitantes não se chamam mais sujeitos da obediência, mas 
sujeitos de desempenho e produção. ” 

Na sociedade do desempenho “no lugar de proibição, mandamento ou 
lei, entram projeto, iniciativa e motivação” (HAN, 2017, p. 24) mostrando 
uma pseudo ideia de que só é útil aquele que produz de forma maximizada e 
acelerada. Há um inconsciente social coletivo que valoriza e escraviza o sujeito 
a produzir a qualquer custo e este, inconsciente de si, incorpora um novo 
padrão exacerbado de produtividade. 

Para elevar a produtividade, o paradigma da disciplina é substituído pelo 
paradigma do desempenho ou pelo esquema positivo do poder, pois a partir 
de um determinado nível de produtividade, a negatividade da proibição tem 
um efeito de bloqueio, impedindo um maior crescimento. [...] o sujeito de 
desempenho é mais rápido e mais produtivo que o sujeito da obediência.
(HAN, 2017, p. 25)

A atenção multitasking (multitarefa) e o excesso de positividade que 
se manifesta em excesso de estímulos, informações e impulsos que não 
ajudam na produção, a ausência da capacidade de contemplação e o aumento 
da ansiedade gerando adoecimento dos sujeitos são características que se 
materializam na vida do indivíduo contemporâneo, tornando-o sujeito que 
vale pela produção. Esses imperativos atuam fortemente na vida pessoal e 
profissional dos professores e se acentuam nesse tempo de pandemia e 
exigência de uma nova docência.

Essa análise subjetiva do produtivismo nesse tempo de pandemia 
nos permite identificar o quão maléfico é para o sujeito professor e para 
a própria aula essa pressão pela performatividade. Sob o ponto de vida do 
sujeito observamos um esgotamento e adoecimento e na oferta dos estudos 
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domiciliares um trabalho por vezes precários e aquém do esperado.Han (2017, 
p. 27) esclarece nessa análise de que não é o “excesso de responsabilidade 
e iniciativa, mas o imperativo do desempenho com um novo mandato da 
sociedade pós-moderna do trabalho” que incide sobre o sujeito. Há uma 
pressão de desempenho interna que se sobressai, por isso, o “sujeito do 
desempenho encontra-se em guerra consigo mesmo” (HAN, 2017, p. 29).

Outra análise do contexto poderemos encontrar nos estudos das 
novas figuras subjetivas de Hardt e Negri (2014) quais sejam o endividado, o 
mediatizado, o securitizado e o representado e como as mudanças econômica, 
social e política operam na sociedade. Essas figuras tipológicas são criadas com 
o intuito de analisar os efeitos concretos do neoliberalismo na produção do 
indivíduo, aqui nesse texto, o professor da pós-graduação. 

A hegemonia das finanças e dos bancos produziram o endividado. O controle 
das informações e das redes de comunicação criaram o mediatizado. O regime 
de segurança e o estado generalizado de exceção construíram a figura oprimida 
pelo medo e sequiosa de proteção: o securitizado. E a corrupção da democracia 
forjou uma figura estranha, despolitizada: o representado. (NEGRI E HARDT, 
2014, p. 21)

O endividado, o mediatizado, o securitizado e o representado (HARDT; 
NEGRI, 2014) são o resultado subjetivo da sociedade capitalista em crise, 
descreve o autor, colocando a produção e o medo de não atingir os patamares 
exigidos no centro da questão, como se o professor precisasse sempre estar 
apto, capacitado e produzindo independente da sua formação, atuação e 
condições de trabalho.

O endividado é aquele que está numa relação constante entre credor 
e devedor. As necessidades sociais são a base da sua dívida. Ele é controlado 
pela dívida. “A dívida exerce um poder moral cujas armas principais são a 
responsabilidade e a culpa, que podem rapidamente se transformar em objeto 
de obsessão” (HARDT; NEGRI, 2014, p. 22-23). Assim, sua vida é regida por 
um sentimento psíquico contínuo de estar devendo alguma coisa, seja pela 
pressão pelo desempenho ou pelo pouco reconhecimento na sua profissão. 
Percebemos nessa descrição um retrato da profissão docente aqui analisada em 
decorrência da pandemia. 

O professor sente-se em dívida com suas atribuições enquanto docente, 
por não dar conta de aulas onlines, por não conseguir inovar com tanta rapidez, 
por não conseguir se apropriar de tantas ferramentas tecnológicas, por não 
corresponder às expectativas da gestão da escola (no caso escolar particular); 
por não atingir a todos os alunos pela situação vulnerável e ausência de 
recursos tecnológicos (no caso da escola pública) adoecendo e por vezes, se 
desmotivando com a profissão e o sentimento que decorre é como se ele fosse 
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culpado por tal situação e não uma decorrência do contexto pandêmico e 
sociedade do desempenho.

O mediatizado, sufocado pelo excesso de informação e da necessidade 
de comunicá-la também interfere nas práticas laborais. Com as tecnologias 
dos celulares e das redes sociais podem ir a qualquer lugar, porém também 
estão ocupados a todo momento, o que, consequentemente poderão estar 
trabalhando a qualquer tempo e hora. A mediatização tomou uma proporção 
total nesse tempo de pandemia, rompendo a barreira entre a vida privada e 
a vida pública, tornando indistinta a divisão entre a vida e o trabalho. Essa 
relação estreita faz do indivíduo um escravo das redes sociais e do trabalho, 
pois a mídia o convoca a ser participante do mundo e seus contextos, seja 
opinando, participando ou narrando a própria vida. “[...] O mediatizado é 
uma subjetividade que, paradoxalmente, não é nem ativa nem passiva, mas 
constantemente absorvida em atenção” (HARDT; NEGRI, 2014, p. 29). 

Essa velocidade exacerbada e contínua é antigênica, uma vez a 
tecnologia e os recursos digitais se tornaram recurso primordial e determinante 
para o ofício docente. É intensa e acelerada, dando a sensação de impotência 
e desatualização.São apelos diários quanto aos novos recursos tecnológicos 
que sai a cada dia, é o medo pela instabilidade da internet e a possível aula 
não aconteça, é a ausência de banda de internet suficiente frente a situação 
financeira do professor. 

O securitizado é o indivíduo que vive o tempo todo sob tensão referente 
a ausência de segurança. Precisa estar vigilante o tempo todo e em todo o lugar, 
onde “você não é só objeto de segurança, mas também sujeito” (HARDT; 
NEGRI, 2014, p. 34). Há uma desconfiança generalizada em função 
da falta de segurança, da violência, do crime, do roubo e de tantas outras 
atrocidades na sociedade contemporânea. Vive sob a necessidade de investir 
em segurança privada, pois seu direito foi cerceado pela insegurança pública, 
é refém de grades, muros, alarmes, cercas e desprovido de circular livremente 
pelos espaços públicos. Essa insegurança, aqui analisada e contrastada com o 
trabalho do professor na pandemia gera no professor medo do mundo social.É 
um sujeito, inserido num contexto sob pressão, sem contar da insegurança 
nas informações e na própria veracidade da mesma. Insegurança inclusive 
causada pela ausência do contato social, real e físico e pelo constante medo do 
contágio pelo vírus.

A quarta figura subjetiva é o representado. Descrevem os autores que o 
indivíduo da sociedade atual não se sente representado pelos seus governantes, 
sendo, nesse momento, a representação um obstáculo a democracia. “A 
natureza associativa das relações sócias é transformada num isolamento 
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apavorante” (HARDT; NEGRI, 2014, p. 41). O representado reconhece 
uma crise nas estruturas de representação da sociedade e isso gera medo e 
desesperança, onde muitas vezes o leva ao isolamento, individualismo e 
falta de envolvimento com a transformação social. Olhando a partir dessas 
características para o professor, também o reconhecemos por vezes pouco 
representado pelos sindicatos, órgãos representativos e de fomento de sua 
formação nesse tempo de pandemia. A própria legislação vigente, pareceres e 
normativas que saíram nesse tempo de estudos domiciliares descrevem uma 
situação ideal da realização das atribuições docentes, como se todos tivessem 
condições de trabalho e como se todos os alunos tivessem acesso as condições 
mínimas nesse período de isolamento social. 

Essas figuras subjetivas produzidas no professor, associadas à sociedade 
do desempenho corroboram com a ideia de que o produtivismo nesse tempo 
de pandemia, quando tratado apenas como indicador quantitativo e avaliativo 
do desempenho e oferta da atividade docente é maléfico à docência e a 
educação.Poderá produzir precarização tanto a categoria professor, quanto a 
educação de qualidade. 

2.3 O desafio de modernizar: entre a necessidade e a insegurança

Dentre as muitas dificuldades, inseguranças e desafios, a pandemia 
também colocou os docentes e por sua consequência as instituições escolares 
em disposições formativas que Silva (2020) em ensaio recente denominou 
de: “a compulsão modernizadora e a melancolia pedagógica” (p. 03). Dessa 
maneira, amparadas nas reflexões apresentadas pelo autor, percebemos que 
a necessidade de utilizar novas tecnologias, aulas remotas e muitos recursos 
modernos causou nos docentes uma certa “compulsão” por modernizar como 
se essa fosse a única solução para que a escola atenda as demandas do nosso 
tempo. Por outro lado, a insegurança, talvez o medo e as incertezas com 
relação a efetividade desses recursos causam uma certa “melancolia”, onde 
o sentimento de que a escola, no modelo que conhecemos, é que deve ser 
defendida e preservada. Nas palavras do autor:

Em outras palavras, dois conjuntos de argumentos são postos em circulação: a) 
o contexto da pandemia oferece-nos a oportunidade de apostar em tecnologias 
modernizadoras capazes de sintonizar a escola com as condições formativas do 
século XXI; b) precisamos proteger a escola e os estudantes que a frequentam 
de uma educação fragilizada, repondo todos os conteúdos, tempos e espaços 
escolares (SILVA, 2020, p. 3).

O autor nos convoca a pensar que ambas as disposições formativas 
quando pensadas e atuadas de forma extrema são problemáticas. É conhecido 
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no campo da educação a necessidade de inovar e modernizar a escola, e é inegável 
que os recursos tecnológicos têm de alguma forma mantido os estudantes em 
contato com os conhecimentos escolares. Mas também é fundamental a alerta 
de que a escola, o lugar do professor, a importância da aula presencial, do 
espaço do diálogo e das conversas e decisões democráticas e de convívio com 
as diferenças precisam ser defendidas. E também é de extrema importância 
mostrar que os recursos tecnológicos não são acessados de forma igual por 
todos os estudantes, e que alguns sequer têm acesso. Dessa, forma a autor 
nos convoca a pensarmos ambivalências, pontos de diálogo que nos ajudem 
a produzir alternativas para refletir sobre a escola: “[...] um reequilíbrio das 
posições concernentes ao currículo e ao trabalho pedagógico apostando no 
potencial inovador das tecnologias digitais, e defender a dimensão democrática 
do conhecimento da escola (SILVA, 2020, p. 09).

 Que possamos abrir os horizontes de percepção para mapearmos 
dificuldades e limitações, mas para que também possamos pensar e criar 
alternativas, possibilidades e que sejamos encorajadores dos outros, 
reconhecendo inclusive que “a inovação educativa é compatível com a 
governança escolar democrática” (SILVA, 2020, p.09), sem perder de 
vista a necessidade de lutar por condições iguais de acesso e equitativas de 
desenvolvimento das atividades dos estudantes.

3 Considerações finais: é preciso coragem para construir alternativas

“A questão é onde estaremos e que faremos na travessia e depois dela”? A 
pergunta de Talíria Petrone (2020), nos desafia a apresentar questões finais, que 
talvez sejam muito mais iniciais, mas que nos conduzam a pensar alternativas 
para a profissão e por sua vez para as práticas educativas no contexto pós-
pandemia e quem sabe ainda nesses momentos de crise buscando amenizar 
os seus efeitos.

Não fomos capazes, nesse curto espaço de escrita dar conta de todos 
os desafios docentes e suas consequências nesse momento. Não tínhamos 
essa pretensão para esse momento e com toda a certeza, não possuímos 
elementos para tal mapeamento. A pandemia ainda vai nos ensinar muitas 
lições. Reconhecemos e anunciamos, que ao falar das docências, desafios, 
dificuldades e vulnerabilidades são encontradas em diferentes níveis e em 
contextos diversos. Professores e professoras brasileiras, de diferentes espações 
geográficos, redes de ensino, condições econômicas, sociais e políticas vivem 
esse momento de crise de forma muito particulares e diversas.

Mas o fato é que a docência “invadida”, o produtivismo, o cansaço e 



  65
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

Voltar ao Sumário

a “compulsão modernizadora e a melancolia pedagógica” são elementos que 
perpassam esses diferentes contextos. Por onde podemos caminhar? Como 
produzir alternativas? Buscaremos nossos referenciais iniciais para tentar 
apontar fendas de luz em tempos ditos por muitos serem tão sombrios.

Santos (2020) nos convoca a pensar alternativas ao neoliberalismo 
que nos conduziu ao cenário de crise, segundo o autor “só com uma nova 
articulação entre os processos políticos e os processos civilizatórios será possível 
começar a pensar numa sociedade em que a humanidade assuma posição mais 
humilde no planeta que habita” (p. 31). Dessa maneira, o autor nos alerta 
sobre a necessidade de reconhecermos, que existe muito mais vida na terra 
do que a vida humana e que se a nossa forma de tratar o planeta não mudar 
consideravelmente esses seres vivos nos responderão com novas crises e novos 
períodos de quarentena. É preciso “criar um novo senso de comum” (p. 32), 
pensar novas formas de relacionar-se com a sociedade e com o mundo, já que 
esse capitalismo tão fechado em si nos impediu de pensar alternativas e nos 
conduziu até aqui.

É preciso criar “outros modos de subjetivação e existência”, alerta 
Margareth Rago (2018, p. 136), ao pensar em práticas feministas que buscam 
recusar e denunciar o empresariamento de si, fruto dessa racionalidade liberal 
e que levou as mulheres a lutarem contra processos normalizadores, a modelos 
de capitalização de si mesmas e a diversos tipos de violência. “Investir na 
amizade e em relações não hierárquicas que respeitam as diferenças” (p.136). 
Não seria a aposta de Rago (2018) possível de nos impulsionar a produzir 
alternativas não só para as mulheres (que como anunciamos inicialmente no 
texto representam a maioria em nossa profissão), mas para a docência como 
um todo? Produzir outras formas de existência mais humanas, solidárias, 
cooperativas, pacientes, respeitosas, podem nos conduzir a caminharmos 
coletivamente por outro cenário, olhando para o sentido do comum anunciado 
por Santos (2020) e também por Dardot e Laval (2016) quando anunciaram 
ser a via do comum a capaz de produzir alternativas a “nova razão do mundo” 
que têm sido o neoliberalismo.

 Por fim, diz Talíria Petrone a Moana, e com toda a certeza diz a cada 
um de nós: “Você chegará ao um mundo extremamente desigual, em que 
algumas mulheres e crianças- a maioria aliás-estão muito mais vulneráveis que 
outras. A sobrevivência delas vem da luta. E para que lutem haja coragem”! 
(PETRONE, 2020, p.05). Que não nos falte coragem para construirmos 
alternativas mais humanas, para trilharmos a via do comum e assim 
produzirmos outras formas de uma nova docência.
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Capítulo 5

ENSINO REMOTO: ENTRE ACERTOS E 
DESCONTINUIDADES NA PERSPECTIVA DO 

PROFESSOR

Natan César Batista1

1 Considerações Iniciais

A educação em suas relações com a Tecnologia pressupõe uma rediscussão 
de seus fundamentos em termos de desenvolvimento curricular e formação 
de professores, assim como a exploração de novas formas de incrementar o 
processo ensino-aprendizagem. (CARVALHO; KRUGER; BASTOS, 2000, 
p. 15).

Para início de conversa, não só a globalização, ou a inserção de 
apetrechos tecnológicos e nem as necessidades de adequação às 

novas – e sempre contínuas – prerrogativas e normalizações para o ensino, 
nos fazem, enquanto professores, substituirmos antigos comportamentos 
arraigados ao ato de ensino, e também aprendizagem em sala de aula.

Elegi para a discussão algumas importantes dimensões que considero 
cruciais para o momento atípico causado pela pandemia do COVID – 
19, devido ao fato de nos encontrarmos diante de uma constante “pressão 
psicológica”.Abordo (a) acertos e possibilidades que surgem na transição entre 
sala de aula presencial com a virtual neste momento, e como exemplo, trago a 
atenção à plataforma Google ClassRoom como um instrumento potencializador 
neste processo de ensino atual. Elucido também (b) um caráter reflexivo do 
professor atual, através de assertivas que ilustram a capacidade de iterar-
se ao novo normal e suas capacidades de adaptação. Por fim, trato das (c) 
descontinuidades que ainda existem (e perdurarão até serem excluídas) da 
relação entre o ensino e as plataformas remotas de aprendizagem.

Para fins de explorar a discussão da unicidade da experiência bibliográfica 
discorrida neste artigo, carrego as particularidades da rediscussão da formação 

1 Licenciado em Letras – Português/Inglês pela Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR). 
Professor na rede privada de Santa Catarina. Especializando em Docência no Ensino Superior e 
Metodologia do Ensino de Lìngua Inglesa pela Faculdade UNINA.
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de professores (CARVALHO, KRUGER, BASTOS, 2000, p. 15), a fim 
de conceber esta prática de incrementar novas possibilidades na prática de 
ensino. Diante desse processo, abordo as possibilidades dadas pelo aplicativo 
supracitado como um aparato de eficiência devido à sua multiplicidade 
(ARAÚJO, 2016). Na perspectiva de formação contínua aliada às novas 
tecnologias de ensino, busco refletir a capacidade reflexiva do professor e as 
implicações em investimento pessoal/profissional através das assertivas de 
Abrahão (2004), Nóvoa (1991), Magalhães (2001) e Freire (2005). 

Diante desse processo de reconstrução de identidades do profissional, 
são vários os fatores que estão atrelados, podendo estas (rel)ações, resultantes 
e distintas, estarem associadas a fatores políticos, econômicos e culturais 
(LEFFA, 2001). Nessa premissa, as falas de Leszczynski (2010) e Brunel 
(2013) dialogam na perspectiva da formação, juntamente com a questão 
das competências das novas habilidades para o domínio das narrativas 
digitais (LESZCZYNSKI, 2010). Por fim, utilizo o arcabouço instituído no 
tocante às descontinuidades deste ensino e a questão do letramento digital 
(COSCARELLI (2005; RIBEIRO 2013).

Desta forma, a inserção da tecnologia junto às habilidades remotas 
de aprendizagens (leia-se também inclusão de aplicativos e/ou das múltiplas 
plataformas tecnológicas) faz surgirem dúvidas, as quais discorro, como:

a) Quais são os “acertos” e passos positivos que damos nessa 
aprendizagem remota num primeiro momento?

b) Que (exemplo de) plataforma pode suprir o progresso de migração 
sala de aula x sala virtual?

c) Qual concepção de formação deve/deveria possuir o professor para 
efetuar um trabalho de modo remoto?

d) Quais as descontinuidades encontradas por estes profissionais no 
que pertine ao sequenciamento das atividades escolares? O que pode ser feito 
a partir desta realidade?

Como reflexo dessa narrativa, cito processo de ensino remoto e não 
online, devido a este não ser um processo “combinado” e sim emergencial. 
Nessa perspectiva, este ensino remoto surgiu como proposta de um novo padrão 
com vistas à garantia de nossas condições de saúde, a fim de salvaguardá-la. 

2 Dos acertos – e algumas possibilidades

O Google Classroom (traduzido para o português, Google Sala de 
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Aula)2, é um programa para ambientes educacionais. Segundo Araújo (2016), é 
através do Google Classroom que se podem criar turmas, partilhar documentos, 
propor tarefas e promover discussões. De uma maneira simplificada, o docente 
consegue organizar suas aulas em formato de tópicos, tendo a possibilidade 
de compartilhar documentos, áudios, vídeos, links e uma quantidade infinita 
de possibilidades.

Em outra análise, pode-se conceber a criação de notas de avisos, 
atividades que permitem a correção, também nota e feedback do professor. A 
sua interface é comparada a uma rede social, onde de forma lúdica o estudante 
pode visualizar todo o conteúdo de forma hábil. Ocorre a possibilidade de 
acesso via smartphone através do site e do aplicativo disponibilizado para 
Android e IOS.

Figura 1: Interface do Google ClassRoom com as turmas

Fonte: Do próprio autor.

A cada atividade lançada à plataforma, os alunos recebem um aviso 
em seu e-mail, facilitando o contato do professor com os alunos. Os arquivos 
enviados são armazenados no Drive, que é também disponível pelo Google, 
de forma que o docente não se preocupe com a armazenagem dos arquivos. 
Como mecanismo de cadastro na sala de aula, o professor pode adicionar 
os alunos através de seu e-mail próprio ou então através da chave de acesso 
presente na sala do aplicativo.

Dá-se como um pré-requisito para o suo desta plataforma, a 
portabilidade do professor de uma conta no Google para proceder ao início da 

2 Esta plataforma serve como um sistema de gerenciamento de conteúdo para escolas a fim de 
simplificar a criação, a distribuição e a avaliação de trabalhos. Um recurso do Google Apps para 
a área de educação e foi lançado em meados de agosto de 2014.
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turma. Por ser um aplicativo de fácil acesso, ele apresenta algumas vantagens, 
como: (a) de configuração fácil; (b) não utiliza dados dos alunos; (c) não 
apresenta anúncios ou propagandas; (d) permite ambientes de comentários 
e logo, interação; (e) facilita a organização dos materiais bem como de sua 
própria organização, (f ) dispensa o uso de papel e (g) pode estabelecer prazos 
e horários.

Como a maioria dos aplicativos, ele também apresenta algumas 
desvantagens como a necessidade de internet para o acesso momentâneo, um 
pré-requisito ao acesso dos arquivos, como por exemplo, um leitor de arquivos. 
Assim, antes da implantação e utilização da ferramenta, pode-se verificar se 
todos os alunos conseguem de alguma forma ter acesso a pontos de conexão 
de internet. É um fator que deve ser planejado para não ser excludente.

O Google apresenta um pacote denominado G Suite for Education3, 
dentro dele podem-se acrescentar alguns aplicativos que potencializam as 
capacidades de atuação dentro do ClassRoom:

Quadro 1: Pacote G Suite e seus aplicativos

PLATAFORMA USO

Google Meet Oportuniza-se, neste, a interação entre professor e alunos através de contato 
visual e comunicação oral. A plataforma permite o compartilhamento de 
tela, espaço para diálogo e fácil acesso.

Google Docs Permite a escrita mútua. Cada aluno pode inserir comentários, escrever, 
num mesmo documento que ao final fica salvo com as modificações do 
grupo.

Google Drive Local para onde são destinados os arquivos e que posteriormente podem 
ser compartilhados.

Google Forms O Google Formulário é uma plataforma capaz de editar avaliações, 
formulários, preparar atividades.

Google ClassRoom Ambiente em que se destinam as postagens de atividades, compartilhamento 
de documentos, postagens de tarefas e espaço para discussões.

Fonte: O autor.

3 A identidade do professor remoto

 Com os alunos distantes das salas de aula, aulas interrompidas e uma 
reorganização do calendário escolar, os professores em quarentena detém 
a possibilidade de explorar novas maneiras de oportunizar experiências 
significativas de aprendizagem aos seus alunos. Com a flexibilização de novas 
estratégias, pode-se continuar o processo de ensino em meio ao distanciamento 
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social. Mas, o que pode ser priorizado neste momento?
 Em voga, a nova modalidade de ensino, a remota, requer do 

professor, como também do aluno, novos comportamentos. Sem a capacidade 
de oportunizar materiais em sala de aula, somente através dos recursos 
tecnológicos à distância, o professor teve de refletir quanto às suas práticas de 
ensino. 

[...] a formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que 
forneça aos professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite 
as dinâmicas de auto-formação participada. Estar em formação implica um 
investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os 
projetos próprios, com vistas à construção de uma identidade, que é também 
uma identidade profissional (NÓVOA, 1991, p.25 – grifo nosso).

Em face à concepção de formação dada pelo autor, se faz possível 
entende que a formação do professor foge da tradicional, num viés teórico e se 
contrapõe a um processo de reflexão contínua, uma formação crítica profissional 
em compromisso ao contexto social. Nessa premissa, a reflexão surge diante 
da necessidade de realocar o próprio ensino diante das transformações atuais 
constantes, como no caso, a pandemia e o ensino remoto. Nesse interim, a 
reflexão crítica se dá de maneira prioritária para a formação continuada de 
profissionais que buscam a transformação mediante sua prática de ensino. 

As contribuições de Magalhães (2001), quanto à formação do 
professor, investiga um caso de diferentes possibilidades de se pôr em prática 
o processo reflexivo, como uma prática reflexiva como modelo de formação. 
Nas conclusões obtidas, a autora defende a ideia de que o modelo pode 
servir como advento à reflexão e como um propulsor de reflexões sobre a 
relação teoria/prática. Com base nisso, entende-se que o perfil/identidade do 
profissional possa a vir ser constituído através das competências características 
do profissional de ensino de línguas, devido a sua capacidade reflexiva, como 
também pelas suas relações sociais em ambientes de trabalho, pelo seu próprio 
contexto de aprendizagem e ensino, suas experiências, crenças e pensamentos. 

Novas relações de sentido, a partir da prática reflexiva demandam 
novos pontos de vista sobre o que é aprender e ensinar e a que fatores podem 
os profissionais estarem atrelados. Freire (2005) pressupõe que: (a) a formação 
de professores é um processo de aprendizagem, levando em conta o professor-
aprendiz e seus conhecimentos, (b) que a formação de professores tem sido 
um processo para a tomada de decisões e (c) como um projeto político para 
transformações sociais.

Considerando fatores supracitados e em consonância com essas 
asserções, Leffa (2001) afirma que inúmeros são os fatores que influenciam 
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na construção do perfil do profissional de línguas, bem como: leis, diretrizes, 
associações, programas de incentivo à capacitação (bolsas), como diversas outras 
(rel)ações resultantes e distintas associadas a fatores políticos, econômicos e 
culturais. De acordo com o autor, o professor de línguas deve se formar a 
partir de um perfil de profissional reflexivo, crítico e comprometido com a 
educação. Para isso, é importante o domínio do conhecimento linguístico e 
do conhecimento pedagógico:

A formação de um profissional competente nessas duas áreas do conhecimento, 
língua e metodologia, na medida em que envolve a definição do perfil desejado 
pela sociedade, é mais uma questão política do que acadêmica. (LEFFA, 2001, 
p. 334).

Fundamentalmente, “o professor reflexivo é aquele que examina as 
consequências de seu agir educacional em todas as partes de seu trabalho” 
(ABRAHÃO, 2004). Assim, o professor-aprendiz carrega um plano que pode 
ser discutido e levado em consideração os efeitos que a previsibilidades das 
atividades pode causar nos alunos. Em face de modalidade remota de ensino, 
mediante as dificuldades de interação com os alunos, algumas premissas a 
serem tomadas podem conter: (a) a adoção de encontros com os alunos de 
modo a criar uma rotina fixa, (b) a procura por engajar os alunos no processo de 
construção da aprendizagem, (c) a busca pela otimização dos recursos “web” a 
fim de fomentar a construção da aprendizagem diante de um cenário atrativo, 
(d) a integração dos interesses dos estudantes ao currículo preestabelecido e (e) 
a flexibilização do processo de avaliação de modo a contemplar de maneiras 
igual os aprendizes.

Os impactos e resultados ocorrerão à medida que as aulas remotas 
acontecerem – gradativamente – e irão se modificando perante a necessidade 
de (re)organização. O professor-reflexivo entrará novamente em ação assim que 
observar novas práticas/demandas que possam estar atreladas a aprendizagem. 

4 Descontinuidades

O professor precisa ter novas habilidades, dominar as linguagens midiáticas, 
consiga desenvolver diferentes narrativas, sejam virtuais, escritas, orais. E 
o papel da universidade é pensar num currículo que proporcione à formação 
do aluno um conhecimento que lhe possibilite intervir na sua realidade. 
(LESZCZYNSKI, 2010, p. 38 – grifo meu).

A polissemia da palavra “formação” nos revela hoje um emaranhado 
de articulações possíveis. Estariam os profissionais da educação aptos para 
migrarem do ensino presencial ao ensino remoto-pandêmico? Enquanto 
alunos, nós, professores somos instados a adequar-se às possiblidades de 
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aprendizagem, porém, infelizmente, são múltiplas as variantes na formação 
do professor brasileiro.

As falas de Leszczynski (2010) e Brunel (2013) dialogam na perspectiva 
da formação necessárias às adaptações e novas demandas da educação. Nessa 
premissa, Brunel (2013) parte da assertiva de que “a formação tecnológica 
é uma preocupação neste momento”. E é mesmo. Os professores deixaram 
seu papel de meros usuários da tecnologia para assumir um papel ativo no 
que compete o ensino através de plataformas virtuais.Diante desse contexto, 
não houve tempo hábil para um processo de formação – necessária – para 
estabelecer esta migração. Como se daria a tarefa do ensinar digital visto que 
não existe, em maioria, formação na graduação e/ou contínuas que abordem 
a temática?

A migração presencial-digital mitigou o impacto da COVID – 19, e 
fez com que o processo de aprendizagem continuasse comungando os mesmos 
hábitos, mas de forma distinta. Para cumprir com as ementas escolares e os 
planejamentos, e a fim de potencializar o acesso ao aprendizado, os professores 
recorreram aos recursos audiovisuais, onde através de gravações e vídeo-aulas 
conseguem cumprir com suas propostas de ensino e conduzir o ensino fora 
de sala de aula através de um método mais “prazeroso” para os aprendizes, 
estes que tiveram de adaptar-se ao aprendizado autônomo. Nesse ínterim, a 
hibridização do ensino carrega intrinsecamente fatores negativos atrelados ao 
processo de aprendizagem autônoma do aluno, como por exemplo, a falta de 
acesso às plataformas virtuais devido à falta de acesso a meios digitais, a falta 
da participação ativa dos pais ou responsáveis e até o desinteresse gerado pela 
troca de possibilidades, e até aquela falta de interesse que já era arraigada ao 
aluno.

De acordo com Brunel (2013, apud ARROIO e GIORDAN, 2006), 
existem muitos professores interessados “em descobrir os novos recursos 
tecnológicos que permitem desenvolver a criatividade digital.” A socialização 
destes materiais é que é preocupação para muitos profissionais da área, ao 
indagar-se à autonomia da produção destes materiais. A fim de solucionar esta 
questão Brunel (2013), trata das vídeo-aulas onde “podemos expor conteúdos 
de forma sistematizada, seguindo um roteiro pré-estabelecido e finalidades 
pedagógicas afins aos objetivos de ensino-aprendizagem...”. Embora, num 
primeiro momento, compartilhar vídeos de autoria própria aos alunos (e 
pais), seja de grande resistência, devido à propagação da própria imagem, 
devemos nos ater à tentativa de propor um espaço audiovisual de interação 
com o profissional, a fim de minimizar o distanciamento entre aluno-escola-
professor. 
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Embora fatores como a resistência no compartilhamento de vídeo-
aulas, existem outras problemáticas que ainda se repetem. Num cenário 
escolar público, por exemplo, a escola não possui materiais suficientes para 
todos os profissionais da escola utilizarem, fazendo com os professores acabem 
adquirindo novos materiais, por conta própria, para auxiliar neste processo de 
acessibilidade às gravações de material digital. 

Nesse cenário plurivalente, Brunel (2013) corrobora que “o que 
devemos aprender é a sermos autônomos em nossa produção de materiais 
didáticos de acordo com os diferentes públicos que encontramos.” Nessa 
autonomia, somos sujeitados a buscar tutoriais de uso de novos aplicativos 
para gravação e/ou edição de vídeos, por exemplo, é impreterível não citar o 
site de buscas YouTube como fonte direta de buscas de tutoriais para suprirmos 
a necessidade de formação. 

Ao debater algumas especificidades da cultura digital e o ensino remoto 
de aprendizagem, esse processo digitalizado de educação nos faz menção ao 
letramento digital. Buzato (2006), concebe que:

letramentos digitais (LDs) são redes de letramentos (práticas sociais) que 
se apoiam, entrelaçam, e apropriam mútua e continuamente por meio de 
dispositivos digitais (computadores, celulares, aparelhos de TV digital, entre 
outros) para finalidades específicas, tanto em contextos socioculturais limitados 
fisicamente, quanto naqueles denominados online, construídos pela interação 
social mediada eletronicamente.

Para Coscarelli (2005) e Ribeiro (2013), “letramento digital diz respeito 
às práticas sociais de leitura e produção de textos em ambientes digitais, 
isto é, ao uso de textos em ambientes propiciados pelo computador ou por 
dispositivos móveis». Corroborado a isso, as autoras postulam que:

ser letrado digital implica saber se comunicar em diferentes situações, com 
propósitos variados, nesses ambientes, para fins pessoais ou profissionais. 
Uma situação seria a troca eletrônica de mensagens, via e-mail, sms, WhatsApp. 
A busca de informações na internet também implica saber encontrar textos 
e compreendê-los, o que pressupõe selecionar as informações pertinentes e 
avaliar sua credibilidade. (COSCARELLI, C. V.; RIBEIRO, A. E. 2013. – 
Grifo meu). 

Em consonância às perspectivas de Coscarelli (2005) e Ribeiro 
(2013), Brunel (2013) define que “o letramento digital é uma necessidade 
já na formação dos futuros professores, sendo que na própria graduação 
deveríamos ter disciplinas formadoras nesse campo”, e ainda finaliza dizendo 
que “enquanto ela não acontece e não se atualiza nas grades curriculares de 
formação docente, penso que vale a pena investir nas oficinas, nos minicursos 
[...]”. Para que o processo remoto de aprendizagem remoto seja efetivado, 
tanto professores quanto alunos devem estar abertos ao processo de adaptação 
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constante, buscando um ensino colaborativo reunindo os interesses comuns 
numa única perspectiva: a educação. 

5 Considerações finais – à guisa de continuação 

 No estudo aqui reportado, utilizei como premissa positiva para o 
aprendizado remoto o aplicativo Google ClassRoom e seu pacote G Suit for 
education. Esta plataforma – como dado o exemplo, mas também diante da 
multiplicidade de oportunidades – incentiva o fomento do aprendiz e facilita 
o processo de interação entre aluno-professor. Nesse viés, o professor assumiu 
seu papel reflexivo, de caráter tecnológico, dando aos alunos mais flexibilidade 
para personalizar suas experiências de aprendizado.

O professor mais do que preparar uma aula, prepara construções 
coletivas de aprendizado, oportunizando a maximização dos recursos remoto-
tecnológicos existentes. Isso corresponde à emergência da multiplicidade 
de intercâmbios, que pode sustentar um trabalho pedagógico que permite 
desabrochar em uma pedagogia andarilha, viajante, itinerante, da virtualidade. 
Consoante a prerrogativa supracitada, o professor reforça seu compromisso 
social a favor do espaço de formação do seu aprendiz, concebendo assim o 
espaço que detemos e levando-o a nosso favor.

Educar em ambientes virtuais exige mais dedicação do professor, mais 
apoio da equipe pedagógica, mais tempo de preparação e principalmente de 
acompanhamento. Após todo esse enlace entre tecnologia e educação, muito 
pesquisadores associam estes as suas pesquisas com o viés de propor uma 
autorreflexão do professor, como também do aluno, nessa nova prática de 
aprendizagem. A interação entre aluno-professor-conteúdo foi remontada às 
novas teorias e incorporada às salas, que desta vez, são virtuais. Com essa 
nova possibilidade, as aulas começaram a ser repensadas num novo processo 
ante o processo de ensino. Este novo conceito de ensino, mas também 
aprendizagem, tema fundamental da presente pesquisa, entende-se como uma 
mudança do paradigma educacional que vêm a transpassar as barreiras. Esta 
nova possibilidade de ensino surge não como um aprimoramento profissional, 
mas sim como uma reflexão do processo pedagógico.

Como desvantagens, saliento por vezes a falta de acesso de ambos, 
professor e aluno, aos materiais tecnológicos, inclusive a própria conexão de 
internet. Diante do distanciamento e da quarentena, com o fechamento das 
escolas, escancarou-se, por vez, o cotidiano desigual detido por grande parte 
dos professores. Com isso, surgem ameaças aos sonhos dos alunos para com 
seus planos futuros, ampliando o abismo que separa alunos periféricos da 
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universidade, por exemplo. Diante dessa realidade, cada instituição pública/
privada aliada às normativas governamentais/federais deve enfrentar isso de 
maneira a oferecer o ensino de forma que atinja todas as superfícies sem 
existirem fatores que venham a ser excludentes aos alunos.

Outra desvantagem caminhada lado a lado aos professores, é em relação 
aos domínios inexistentes das linguagens midiáticas (LESZCZYNSKI, 2020). 
A falta de formação tecnológica dos professores é um desafio. Para suprir isso, 
em consonância aos autores supracitados, podem-se buscar alternativas, de 
forma autônoma, para suprir a necessidade. Um exemplo, além de tutoriais 
com vistas ao uso das plataformas no aplicativo YouTube, está em processos de 
troca de experiência entre professores, fomentando assim a criação de espaços 
colaborativos, ampliando os limites da concepção de novas aprendizagens/
linguagens.

Em síntese, o processo de aprendizagem dos professores apresenta 
um enorme déficit em relação às novas possibilidades de ensino, visto que 
(a) as instituições de graduação não detém uma carga horária que suportem 
disciplinas, bem como discussões, acerca dos processos contemporâneos de 
aprendizagem como também (b) documentos atuais oficiais que delimitem 
as práticas nessa esfera remota. Ainda, (c) nem todos os profissionais 
desenvolvem criticidade/reflexividade inexistindo uma autorreflexão a fim 
de suprir a necessidade existente de reformulação das práticas pedagógicas. 
Assim, (d) os professores acabam por inteirar-se de maneira autodidata das 
novas práticas de ensino-aprendizagem, remodelando sua práxis sempre com 
vistas à qualidade de ensino.

Fica aqui o registro para que algumas preocupações e inquietações, 
assumidas pelos professores, cubram um pouco da ânsia de novos horizontes, 
permitindo o engendramento de novas possibilidades na construção coletiva 
do aprendizado remoto atual.
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Capítulo 6

UMA EDUCAÇÃO REPENSADA EM TEMPOS DE 
PANDEMIA

Ana Laís Montipó1

1 Introdução

Vivemos um momento delicado, em que uma pandemia atingiu 
todo o mundo e com isso, novas formas de educação começaram 

a emergir, entre elas, a educação remota, que oferece a continuidade do 
aprendizado por meio de recursos digitais, a distância.

Normalmente, as atividades e exercícios são encaminhadas às turmas 
no mesmo horário da aula presencial, ou ainda, há escolas em que o ensino 
está ocorrendo por meio de aulas em tempo real, através de plataformas 
tecnológicas, denominadas Google Meet, Zoom e outros.

Esse cenário de isolamento social, causado pelo novo Coronavírus 
(Covid-19), fez com que inúmeros estudantes da educação básica à educação 
superior, tivessem seu estudo presencial suspenso por tempo indeterminado. 
Professores, coordenadores e toda gestão educacional, por sua vez, tiveram 
que em questão de dias refletir e viabilizar novos métodos e metodologias, 
considerando o momento atual e realidade em que cada educando está 
inserido.

A presente pesquisa possui uma abordagem qualitativa, na qual se 
busca resultados mais precisos e amplos, além de contar com uma pesquisa de 
campo por meio de um questionário que contêm perguntas da Escala Likert, 
que é uma das ferramentas utilizadas em pesquisas que buscam medir o grau 
de atitudes ou sentimentos do entrevistado, ela permite capturar a intensidade 
dos respondentes, com base em respostas pré-determinadas.

A pesquisa foi realizada com dez professoras do Ensino Fundamental 
I da rede privada de ensino, sendo professoras do 1° ano ao 5° ano. Por conta 
do atual contexto de isolamento, a pesquisa foi desenvolvida por meio de 

1 Graduada em Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Estadual do Paraná – Campus União 
da Vitória. Pós-graduanda em Psicopedagogia pelo Grupo Educacional Faveni. Professora do 
Ensino Fundamental I. E-mail: analaismontipo11@gmail.com
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uma plataforma digital, na qual as professoras receberam o questionário, 
responderam e o retornaram.

Com essa pesquisa, buscou-se compreender a experiência de professores 
- com todas as mudanças que estão ocorrendo no espaço educacional - bem 
como, a efetividade e aplicabilidade dessas novas ações e metodologias 
pedagógicas no atual contexto.

2 Dados atuais da pandemia

O momento de isolamento social, consequência do Covid-19 é 
rodeado por diversos desafios, não somente para o âmbito educacional, mas 
para demais setores – econômico, segurança e saúde – pois com a pandemia 
surgiu inúmeras incertezas e dilemas. O setor de educação teve de fechar as 
“portas físicas” das instituições, e realizar novas ações pedagógicas.

Em março de 2020, devido à pandemia do novo Coronavírus, 
o Ministério da Educação (MEC) publicou a portaria nº 343, sobre a 
substituição das aulas presenciais por aulas em plataformas digitais por tempo 
indeterminado.

A partir dessa publicação, os governos estaduais e municipais emitiram 
decretos e resoluções para as instituições de ensino sobre a substituição das 
aulas presenciais por aulas e atividades escolares em meios digitais. 

 Segundo dados do jornal digital El País (2020): 
O Brasil continua a ser o segundo em óbitos pela Covid-19 e em infectados, 
atrás somente dos estados unidos: o país se aproxima de 2,9 milhões de pessoas 
infectadas pelo vírus sars-cov-2 e chegou ao total de 97.256 mortes, segundo 
o balanço desta quarta-feira do Ministério da Saúde. O novo Coronavírus já 
matou mais de 700.000 pessoas em todo o mundo, segundo a contagem feita 
pela universidade Johns Hopkins, dos EUA, com dados oficiais dos países.

Percebe-se, portanto, que mesmo com a diminuição de aglomerações 
por meio da suspensão de aulas presenciais, o Brasil ainda segue no topo da 
lista em relação aos óbitos e infectados pelo Covid-19.

O Brasil, possui muita diversidade e desigualdade socioeconômica, 
para tanto, é necessário garantir igualdade de oportunidades para todos os seus 
educandos, em quaisquer níveis que estejam, pois cada etapa e modalidade de 
ensino, possuem especificidades e singularidades que devem ser respeitadas.

De acordo com a União Nacional de Diretrizes Municipais de Educação 
(UNDIME), em Junho de 2020, o Conselho Nacional de Secretários 
Estaduais de Educação (CONSED), divulgou as Diretrizes para Protocolo 
de Retorno às Aulas Presenciais, e a UNDIME divulgou o documento de 

https://brasil.elpais.com/noticias/covid-19/
https://brasil.elpais.com/noticias/coronavirus/
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Subsídios para a Elaboração de Protocolos de Retorno às Aulas na perspectiva 
das redes municipais de educação.

Ressalta-se que os referidos documentos trazem orientações para as 
instituições de ensino no sentido de preparação para o retorno, entretanto, as aulas 
presenciais só retornarão quando houver autorização da esfera federal, estadual 
ou municipal, pois no decorrer dos dias os casos de infectados pelo Covid-19 
aumentam gradativamente. Segundo o SAE Digital (2020): 

A maioria das escolas não conta com o suporte necessário para o oferecimento 
do ensino remoto ou a distância. Apesar de até estarem mais presentes em 
instituições do ensino superior, as plataformas digitais eram aproveitadas pela 
minoria dos estudantes da educação básica. E do dia para a noite as escolas 
precisaram encontrar maneiras de se adaptar a essas “novas tecnologias” – que 
não são tão novas assim.

Compreende-se, que além dos desafios que surgiram no cotidiano das 
escolas, houve muitas instituições que não tiveram recursos apropriados para 
fornecer aos seus alunos e professores, dessa forma, as metodologias de ensino 
à distância tomou vários formatos diferentes.

 Crianças e adolescentes não estavam preparados para essa mudança 
que ocorreu de um dia para o outro, muitas famílias não tinham acesso à 
internet, bem como às plataformas digitais. Além disso, muitos professores e 
coordenadores não possuíam formações adequadas a esse novo processo, ou 
seja, alunos e professores se viram rodeados por novos desafios.

 Ainda de acordo com o SAE Digital (2020):
Esse processo tem seus desgastes para ambos os lados. Os familiares e 
responsáveis se vêem sobrecarregados com essa nova demanda combinada 
ao trabalho no formato home office e afazeres do lar, mas passam a valorizar 
mais os professores e a escola. Do outro lado, as instituições de ensino passam 
a ser mais cobradas por pais e mães agora com melhor entendimento da 
aprendizagem dos estudantes. Apesar de alguns entraves, o balanço dessa 
quarentena pode e deve ser positivo. No fim, todos querem e estão buscando 
o melhor ensino para as crianças e os jovens, portanto precisamos estabelecer 
relacionamentos respeitosos, transparentes e objetivos.

Percebe-se, que ambos os lados encontraram obstáculos com essa nova 
metodologia de ensino por conta do Covid-19, entretanto, o cenário não deve 
ser visto de forma negativa, pois o processo de ensino e aprendizagem está 
em constante transformação, para atender aos alunos da melhor forma e com 
qualidade. 

Por isso, professores de toda rede pública e privada de ensino, 
estão ressignificando a educação, repensando metodologias e efetivando o 
desenvolvimento integral de seus educandos.

https://sae.digital/aulas-remotas/
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3 Da sala de aula à moradia

De acordo com o Censo Escolar (2020), em 2019, haviam 47,9 
milhões de alunos matriculados na Educação Básica em todo o país, tanto em 
escolas públicas quanto particulares. Imagina-se que todos esses educandos 
estão em suas moradias, tendo que estudar de forma remota, com o auxílio de 
seus familiares.

Os responsáveis necessitam administrar a rotina, o trabalho, a casa, a 
família e os estudos de seus filhos, netos, sobrinhos, entre outros. Por outro 
lado, há os professores que em tempo recorde tiveram que repensar a educação, 
reinventar seus planos de aula e ministrar aulas online. E também, por sua vez, 
os educandos, que foram rapidamente afastados das salas de aula, bem como 
de seus colegas e sua rotina.

Sabe-se que esse contexto atual, é rodeado pelos mais diversos desafios, 
mas é preciso que haja uma colaboração coletiva, para que durante esse período 
ocorra a menor defasagem possível no ensino e aprendizagem. 

 Para que alunos continuem seus estudos, diversas instituições 
de ensino começaram a utilizar instrumentos para o ensino à distância, 
denominadas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), dessa forma, 
professores conseguiram continuar levando ensino de qualidade aos seus 
alunos, entretanto, de forma remota. Para Valente (2002, p. 26):

As facilidades técnicas oferecidas pelos computadores possibilitam a 
exploração de um leque ilimitado de ações pedagógicas, permitindo uma 
ampla diversidade de atividades que professores e alunos podem realizar. Por 
outro lado, essa ampla gama de atividades pode ou não estar contribuindo para 
o processo de construção de conhecimento. O aluno pode estar fazendo coisas 
fantásticas, porém o conhecimento usado nessas atividades pode ser o mesmo 
que o exigido em uma outra atividade menos espetacular. O produto pode ser 
sofisticado, mas não ser efetivo na construção de novos conhecimentos. Por 
exemplo, o aluno pode estar buscando informações na rede Internet, na forma 
de texto, vídeo ou gráficos, colando-as na elaboração de uma multimídia, 
porém sem ter criticado ou refletido sobre os diferentes conteúdos utilizados. 
Com isso, a multimídia pode ter um efeito atraente, mas ser vazia do ponto 
de vista de conteúdos relevantes ao tema. Por outro lado, o aluno pode estar 
acessando informação relevante, usando recursos poderosos de busca, e essa 
informação estar sendo trabalhada em uma situação fora do contexto da 
tecnologia, criando oportunidades de processamento dessa informação e, por 
conseguinte, de construção de novos conhecimentos.

Para que esse processo não se torne ineficaz, é preciso que professores 
orientem seus alunos de forma consciente, a utilizar de forma autônoma 
essas tecnologias, para que haja uma relação entre o que lhe for ensinado e as 
informações que por ventura, tenham de buscar.
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 Por meio do acesso às plataformas digitais, se torna muito mais acessível 
encontrar fatos e textos trabalhados em sala de aula, assim, o aprendizado 
dos alunos se torna mais dinâmico e integral, pois o educando se sente um 
sujeito ativo na construção e sistematização de conteúdos abordados nas aulas 
remotas.

De acordo com Araújo (2005, p. 32 – 33):
[...] é mais uma ferramenta que soma às estratégias e metodologias de ensino, 
sendo sua característica principal promover a aprendizagem significativa, onde 
a construção do conhecimento é viabilizada pela utilização dos recursos da 
Internet.

Compreende-se, portanto, que a aprendizagem se faz muito mais 
significativa, por meio da pesquisa e investigação no ambiente virtual, sabe-
se que nada substitui a presença de um professor e sua relação interpessoal 
com os alunos, mas devido ao Covid-19 e suas mudanças nas metodologias 
educacionais, é preciso compreender que há nesse novo método, formas de 
continuar o processo de ensino e aprendizagem de forma efetiva. 

Infelizmente, segundo dados do IBGE (2018), apenas 57% da 
população do Brasil, possui um computador ou tablet em condições de executar 
softwares recentes, e ainda que mais de 30% das moradias brasileiras não 
possuem acesso à internet, que no momento atual, é de extrema importância 
para o ensino remoto.

Esses dados demonstram que nem todos os 7,9 milhões de alunos 
matriculados na Educação Básica em todo o país, estão tendo acesso às 
aulas online, pois não possuem os instrumentos necessários. Muitas escolas 
estão buscando novas formas de ensino para tornar acessível a todos os seus 
educandos, porém, sabe-se que a realidade é mais desafiadora.

Este é um momento em que é necessário unir os esforços entre 
família e escola, todos devem estar na mesma sintonia, objetivando o melhor 
desenvolvimento possível para os educandos.

A palavra empatia deve estar presente no cotidiano de todos que 
buscam um ensino de qualidade, seja em relação aos profissionais da educação, 
quanto familiares e alunos, pois todos estão enfrentando situações antes nunca 
vivenciadas.

4 Experiência de professores 

Com a pandemia causada pelo Covid-19, grande parte das escolas no 
mundo todo tiveram suas atividades presenciais suspensas, em seu lugar aula 
remotas e atividades foram realizadas por plataformas digitais. Pensando nisso, 
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foi realizado uma pesquisa com dez professoras da rede privada, contendo 
cinco perguntas da Escala Likert, para coletar dados referentes à experiência 
de profes5sores frente à essa nova metodologia de ensino.

Muitos profissionais tiveram – e ainda tem – muitos desafios em 
relação ao ensino remoto, desde a tecnologia à forma de utilizá-la, ninguém 
estava preparado para esse momento, e educadores de todo o mundo tiveram 
que adaptar seus planejamentos e formas de dar aula, deixaram as salas de aula 
e abriram as portas de suas casas.

A primeira questão foi elaborada pensando em refletir sobre a 
importância dos recursos digitais: Sobre as aulas remotas, você considera 
importante fazer uso de materiais digitais como estratégia educacional?

Gráfico 1 – Resposta das professoras em relação à importância dos recursos digitais

Fonte: Elaboração própria (2020).

Percebe-se que as profissionais pesquisadas compreendem a importância 
do uso de plataformas digitais nesse momento de isolamento por conta do 
Covid-19, conforme visto, as dez acreditam ser relevante essa utilização de 
novos recursos.

A segunda questão analisa o retorno das atividades propostas pelos 
alunos: Você acredita que todos os seus alunos conseguem realizar as atividades 
propostas via meio tecnológico?



  85
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

Voltar ao Sumário

Gráfico 2 – Resposta das professoras em relação ao retorno de atividades:

Fonte: Elaboração própria (2020)

Compreende-se, que as professoras observam que nem todos os seus 
alunos conseguem realizar as atividades propostas por meio das plataformas 
disponibilizadas, muitos dos motivos para a não entrega das tarefas são 
consequência da falta de acesso à internet e ausência de acompanhamento, 
mas ainda assim, há turmas que a maioria retorna de forma efetiva.

A terceira questão observa se as professoras são favoráveis ao retorno 
das aulas presenciais: Sobre o retorno das atividades escolares presenciais, você 
é favorável à retornar ainda no ano letivo de 2020?

Gráfico 3 – Resposta das professoras em relação ao retorno das aulas presenciais no ano 
letivo de 2020

Fonte: Elaboração própria (2020)

Percebe-se que a maioria das profissionais pesquisadas acreditam ser 
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necessário o isolamento nesse momento tão delicado, sendo assim, não são 
favoráveis ao retorno das aulas presenciais no ano letivo de 2020, outras 
professoras, por sua vez, se sentem confortáveis ao voltar presencialmente.

A quarta questão busca analisar se houve aumento na relação 
interpessoal entre família e aluno: Você considera que houve um aumento na 
relação e vínculo do aluno e sua família?

Gráfico 4 – Resposta das professoras em relação ao vínculo do aluno e sua família

Fonte: Elaboração própria (2020).

Com relação ao aumento na relação e vínculo entre aluno e família, 
observa-se que houve pouco acréscimo, mesmo os educandos estando em suas 
moradias, em um maior contato com seus familiares.

A quinta e última questão observa se houve apoio da escola em relação 
à essa nova metodologia remota: Você se sente apoiada pela escola quanto à 
essa nova metodologia inserida no contexto escolar?

Gráfico 5 – Resposta das professoras em relação ao apoio da escola com essa nova 
metodologia

Fonte: Elaboração própria (2020).
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Por fim, compreende-se que as profissionais pesquisadas se sentem 
muito apoiadas pela instituição de ensino em que trabalham quanto às aulas 
remotas, antes não utilizada pela escola.

Com base nos resultados, entende-se que a educação remota, por meio 
de instrumentos digitais, está sendo uma forma efetiva de dar continuidade ao 
processo de ensino e aprendizagem nas instituições educacionais, além disso, 
educadores, coordenadores, família e alunos estão a cada dia mais adaptados 
a esses novos recursos.

Observa-se também, que ainda há muitas dificuldades que permeiam 
o ensino à distância, mas todos os envolvidos da comunidade escolar, estão 
atentos às necessidades dos educandos e buscando novas formas de alcançar o 
objetivo em comum, a educação integral de cada estudante.

 Para isso acontecer, a sala de aula virtual se tornou um espaço singular 
e único de troca de saberes e culturas, na qual os alunos aprendem de maneira 
mútua e desenvolvem as habilidades sociais e cognitivas de forma dinâmica.

 É necessário, também, oportunizar momentos de interação – mesmo 
que virtualmente – entre os educandos, pois uma educação significativa e 
libertadora se dá por meio das relações construídas pelos alunos. Assim, a 
mesma será efetivamente, emancipatória.

5 Considerações finais

Com a pandemia, todos foram desafiados a transformar suas rotinas, 
quer sejam famílias ficando mais tempo com seus filhos, sobrinhos, netos, 
entre outros, crianças modificando seus processos diários, como a forma de 
aprendizado, trocando a sala de aula, por salas virtuais, e profissionais dos 
mais diversos setores se adaptando e adequando suas moradias para o home 
office.

 Esses processos sofreram alterações de forma rápida demais, de modo 
com que profissionais da educação não possuíram formações adequadas ao 
ensino remoto, ou até mesmo, acesso aos melhores instrumentos tecnológicos, 
e incontáveis alunos não tiveram nem ao mesmo, acesso à internet para acessar 
as plataformas digitais em que as atividades estavam sendo desenvolvidas e 
enviadas.

 Por conta do Covid-19, alunos e professores tiveram que sair de suas 
salas de aulas e se encontrar diariamente por meio de salas virtuais, fazendo 
com que não houvesse a relação interpessoal que mantinham nas instituições 
escolares.
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 Sabe-se que nada substitui a relação e convívio entre educando e 
educador, e isso refletiu no contexto atual, houve diminuição na comunicação, 
na expressão de sentimentos e até mesmo no esclarecimento de dúvidas. As 
telas de computadores, tablets e celulares, se tornaram o mais próximo, de 
estarem juntos.

 De um momento para o outro, educadores tiveram que ressignificar e 
repensar a educação, além dos planejamentos e metodologias, se desdobraram 
para levar conhecimento a todos os seus alunos, por isso, a empatia nunca foi 
tão essencial como no momento em que todos estão enfrentando.

  A educação teve de continuar.... Continuar a se desenvolver, a se 
adaptar, a se efetivar, é preciso que haja a valorização dos profissionais da 
educação e também dos alunos, que se demonstraram tão fortes nesse 
momento tão delicado.
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Capítulo 7
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1 Introdução

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil acompanha o 
próprio desenvolvimento da educação que, por sua vez, está 

relacionada aos modelos econômicos e políticos, teóricos vigentes no Brasil. 
Paulo Reglus Neves Freire nasceu em 19 de setembro de 1921, em Recife, e foi 
um educador fundamental na transformação da EJA no Brasil. Seus estudos e 
sua atuação eram voltados para a população mais oprimida socialmente. Freire 
defendia a ideia de que o importante do ponto de vista de uma educação 
libertadora, e não “bancária”, é que, em qualquer dos casos, os homens se 
sintam sujeitos de seu pensar, discutem o seu pensar, sua própria visão de 
mundo, manifestada implicitamente ou explicitamente, nas suas sugestões e 
nas de seus companheiros (FREIRE, 2017).

As obras de Freire estão entre as mais procuradas por pesquisadores 
da EJA, visto que, seus estudos refletem sobre os saberes pedagógicos que são 
necessários para que ocorra uma prática educativa libertadora. E tudo isso, 
se deve ao seu método de ensino que busca educar por meio de conteúdos 
intrinsecamente ligados à vida cotidiana dos trabalhadores.

Metodologicamente, seus estudos propõem, de forma clara e objetiva, 
o desenvolvimento de uma aprendizagem ativa, que reconhece o valor das 
emoções, da sensibilidade, da afetividade, da intuição e da adivinhação, como 
elementos que constituem os pilares da educação libertadora. Nesse sentido, 
a curiosidade como inquietação indagadora, cria possibilidades de superação 
do conhecimento de senso comum, transformando-o, a partir da investigação 
do próprio pensar do aluno, delimitado por acontecimentos que rodeiam o 
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mundo do sujeito escolar.
O método Paulo Freire não ensina a repetir palavras, não se restringe a 
desenvolver a capacidade de pensa-las segundo as existências lógicas do 
discurso abstrato; simplesmente coloca o alfabetizando em condições de poder 
re-existenciar criticamente as palavras de seu mundo, para, na oportunidade 
devida, saber poder dizer a sua palavra (FREIRE, 2017, p.17).

A partir dessa contextualização, compreendemos que ensinar é muito 
mais que transferir conteúdo, mas sim, criar possibilidades para que o aluno 
produza ou construa o seu próprio conhecimento. E para que a aprendizagem 
se torne significativa, o docente precisa saber respeitar a autonomia e a 
dignidade de cada estudante, não como um favor que faz ao outro, mas como 
um princípio ético, que exige uma prática docente coerente com um saber que 
preserve a identidade do outro. 

Partindo dessas considerações, o presente trabalho consiste na 
realização de um paralelo entre o livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo 
Freire, buscando incorporar seus estudos às nuances da educação de jovens e 
adultos e assim, compreender o processo de ensino-aprendizagem na mesma. 
Nesse sentido, iremos nos fundamentar no conceito de educação libertadora 
defendido por Freire, ao longo de sua obra, e reconhecer o papel fundamental 
do educando como sujeito autônomo do conhecimento na EJA. Iremos, 
sobretudo, compreender o significado da escolarização para os alunos da 
educação de jovens e adultos e nos convidar a refletir sobre a necessidade de 
se criar políticas educacionais que rompam com os estigmas e os preconceitos 
atrelados a suposta lacuna cultural, retomando a estudos com um olhar 
voltado para essa população de adultos analfabetos e sua história de vida. 

2 Metodologia

Metodologicamente, conforme seus objetivos, este trabalho consiste 
numa pesquisa exploratória que, de acordo com Prodanov e Freitas (2013) 
tem como finalidade proporcionar mais informações sobre o assunto a ser 
investigado, possibilitando sua definição e seu delineamento, isto é, facilitar a 
delimitação do tema da pesquisa; orientar a fixação dos objetivos e a formulação 
das hipóteses ou descobrir um novo tipo de enfoque para o assunto.

Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa se classifica como 
bibliográfica e, conforme Prodanov e Freitas (2013), é elaborada a partir 
de material já publicado, constituído principalmente de livros, revistas, 
publicações em periódicos e artigos científicos, jornais, boletins, monografias, 
dissertações, teses, material cartográfico, internet, com o objetivo de colocar 
o pesquisador em contato direto com todo material já escrito sobre o assunto 
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da pesquisa.
Nesse sentido, o presente trabalho toma como base bibliográfica a 63ª 

edição do livro “Pedagogia do Oprimido”, publicada pela editora Paz e Terra, 
em 2017. Ela busca desenvolver uma reflexão sistemática e crítica do conceito 
de educação libertadora apresentado por Freire, associando-o a compreensão 
do significado da escolarização para os alunos da educação de jovens e adultos.

2.1 Desenvolvimento teórico

2.1.1 Concepção de educação libertadora

A obra Pedagogia do Oprimido apresenta uma interessante discussão 
sistemática e crítica sobre a educação, partindo de duas perspectivas, a do 
oprimido e a do opressor. Assim, por intermédio desta análise, trabalharemos 
a perspectiva de educação libertadora associada à realidade histórica dos 
estudantes da Educação de Jovens e Adultos, sujeitos, que retomam seus 
estudos já na vida adulta, e diante do processo de crença e reconhecimento da 
própria opressão, buscam superar, enquanto homens de vocação, suas próprias 
dificuldades.

Freire (2017) prescreve um trabalho educativo que respeita o diálogo 
e a união indissociável entre ação e reflexão (práxis). Ou seja, um trabalho 
que ao priorizar a práxis, não se funde ao ativismo (ação sem reflexão) ou na 
sloganização (reflexão sem ação) e, muito menos, numa concepção de homem 
como “ser insignificante”.

A ação política junto aos oprimidos tem de ser, no fundo, “ação cultural” para 
a liberdade, por isto mesmo, ação com eles. A sua dependência emocional, 
fruto da situação concreta de dominação em que se acham e que gera também 
a sua visão inautêntica do mundo, não pode ser aproveitada a não ser pelo 
opressor. Este é que se serve desta dependência para criar mais dependência 
(FREIRE, 2017, p. 73).

Ao voltar para sala de aula, o sujeito da EJA, que se constituí de um certo 
grau de vulnerabilidade, muitas vezes, encontra-se preso a uma lacuna cultural, 
advinda de anos longe da escola e uma situação socioeconômica que lhe dá 
pouco tempo para se dedicar aos estudos, em sua maioria no período noturno, 
quando o aluno chega a sala de aula cansado devido a uma longa jornada 
de trabalho diário. Reconhecendo isso, é bastante encorajadora a proposta 
de educação libertadora na escolarização de jovens e adultos, propondo e 
motivando o retorno de milhares de indivíduos a escola, complementando 
seus estudos, e também, almejando novos caminhos, rumo a qualificação 
profissional e a autonomia do conhecimento.
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Esta busca nos leva a surpreender, nela, duas dimensões: ação e reflexão, de tal 
forma solidárias, em uma interação tão radical que, sacrificada, ainda que em 
parte, uma delas, se ressente, imediatamente, a outra. Não há palavra verdadeira 
que não seja práxis. Daí que dizer a palavra verdadeira seja transformar o 
mundo. (FREIRE, 2017, p. 107).

Freire (2017) afirma que no cotidiano educacional não se faz de A para 
B ou de A sobre B, mas de A com B, mediatizados pelo mundo. Mundo tal 
que impressiona e desafia a uns e a outros, originando visões ou pontos de 
vista sobre ele. Visões impregnadas de anseios, de dúvidas, de esperanças ou 
desesperanças que implicam temas significativos, à base dos quais se constituirá 
o conteúdo programático da educação.

Nesse sentido, o papel principal do professor é mostrar ao aluno da 
EJA que ele não é um “ser insignificante”, limitado pela idade ou condição 
socioeconômica, e sim, a partir da projeção de sua realidade cultural, abrir 
novos caminhos que estabeleçam relações entre o saber escolar e o saber do 
aluno. “Para isto, contudo, é preciso que creiamos nos homens oprimidos. 
Que os vejamos como capazes de pensar certo também” (FREIRE, 2017, p. 
73).

2.1.2 Concepção “bancária” da educação

Freire(2017) conceitua e critica o modelo de “educação bancária” e 
posiciona-se na busca de alternativas que substituam tal modelo de educação 
que parece não existir. A educação bancária se fundamenta na relação 
educador-educando em que o educador é percebido como o detentor do 
conhecimento e da verdade absoluta, e o educando um receptor passivo e 
dócil do conhecimento.

Falar da realidade como algo parado, estático, compartimentado e bem- 
comportado, quando não falar ou dissertar sobre algo completamente alheio 
à experiência existencial dos educandos, vem sendo, realmente, a suprema 
inquietação desta educação. A sua irrefreada ânsia. Nela, o educador aparece 
como seu indiscutível agente, como seu real sujeito, cuja tarefa indeclinável 
é “encher” os educandos dos conteúdos de sua narração. Conteúdos que são 
retalhos da realidade desconectados da totalidade em que se engendram e em 
cuja visão ganhariam significação. A palavra, nestas dissertações, se esvazia 
da dimensão concreta que devia ter ou se transforma em palavra oca, em 
verbosidade alienada e alienante. Daí que seja mais som que significação e, 
assim, melhor seria não dizê-la. (FREIRE, 2017, pp. 79-80).

A partir de então contextualizamos a EJA, como formadora de sujeitos 
constituídos de histórias diversas, mas que, ao adentrar os portões da escola, 
isso não parece fazer diferença. Geralmente, o que o educador tem para 
oferecer e realmente deseja não passa de conteúdos vazios e desconectados 



  93
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

Voltar ao Sumário

da realidade do aluno. Muitas vezes, os alunos são tratados como crianças, 
alienados a uma realidade que não é a sua e submetidos a uma aprendizagem 
mecânica, com conteúdos pouco significativos. “Desta maneira, a educação 
se torna um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o 
educador, o depositante” (FREIRE, 2017, p. 80).

Neste sentido nos questionamos: se o aluno é um mero depositório 
de conhecimento, pode-se limitar o que é depositado, bem como, o excesso 
e a qualidade do mesmo? Para Freire, sim. Na sociedade de opressores e 
oprimidos, isso não seria um problema. Já que o foco do opressor é diminuir e 
manipular o oprimido, estes que se tornam reféns daqueles que os veem como 
seres alienados, sem opinião e sem poder de voz.

Quando um aluno chega à EJA, já traz consigo uma bagagem de pré-
conceitos sociais. Ele mesmo se vê como um indivíduo incapaz, responsável 
por todo o seu fracasso escolar na infância e, consequentemente na vida adulta. 
Suas experiências de vida não possuem valor, o que conta para a sociedade 
opressora é o quanto o aluno é.

2.1.3 Dialogicidade como prática da liberdade

Diante do contexto explicitado, adentramos ao conteúdo do diálogo 
que se pronuncia entre educador e educando, pressupondo uma relação 
dialógica e problematizadora que se organiza, sistematicamente, em torno da 
práxis, que a partir de uma atividade prático-crítica estabelece o conteúdo 
programático de uma verdadeira educação transformadora do mundo.

Para Freire (2017), o conteúdo programático da educação não é 
uma doação ou imposição – um conjunto de informes a ser depositado nos 
educandos –, mas a capaz de depositar, passivamente conteúdos técnicos e 
científicos, que pouco estimulam o pensamento crítico e reflexivo.

Tanto faz para a sociedade o que está sendo produzido, contando que 
a produção não se volte contra o produtor. É uma lógica absurda, porém tão 
real. “Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos que se 
julgam sábios aos que julgam nada saber” (FREIRE, 2017, p. 81). Um mero 
favor, para os educandos que nunca chegarão aos pés do educador ou terão 
chances alguma de ultrapassá-lo. Ou seja, uma sociedade opressora, egoísta e 
preconceituosa, que rotula a todas segundo os seus próprios interesses.

O método de “educação bancária” é bastante contraditório, e 
percebemos isso pelos próprios elementos que a descreve:

a) O educador é o que educa; os educandos, os que são educados;
b) O educador é o que sabe; os educandos, os que não sabem;
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c) O educador é o que pensa; os educandos, os pensados;
d) O educador é o que diz a palavra; os educandos, os que a escutam docilmente;
e) O educador é o que disciplina; os educandos, os disciplinados;
f ) O educador é o que opta e prescreve sua opção; os educandos, os que 
seguem a prescrição;
g) O educador é o que atua; os educandos, os que têm a ilusão do que atuam, 
na atuação do educador;
h) O educador escolhe o conteúdo programático; os educandos, jamais ouvidos 
nesta escolha, se acomodam a ele;
i) O educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade funcional, 
que opõe antagonicamente à liberdade dos educandos; estes devem adaptar-se 
às determinações daquele;
j) O educador, finalmente, é o sujeito do processo; os educandos, meros 
objetos. (FREIRE, 2017, p. 82-83).

Nesse sentido, Freire (2017) afirma que, a educação libertadora, 
problematizadora, já não pode ser o ato de depositar, ou de narrar, ou de 
transferir, ou de transmitir “conhecimentos” e valores aos educandos, meros 
pacientes, à maneira da educação “bancária”, mas um ato cognoscente. Como 
situação gnosiológica, em que o objeto cognoscível, em lugar de ser o término 
do ato cognoscente de um sujeito, é o mediatizador de sujeitos cognoscentes, 
educador, de um lado, educandos, de outro, a educação problematizadora 
coloca, desde logo, a exigência da superação da contradição educador-
educandos.

“Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, 
enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, 
também educa”. (FREIRE, 2017, p. 95) A educação aqui se concretiza a 
todo momento ligando-se a realidade de cada indivíduo e sem a existência 
de autoridades e/ou sujeitos detentores de conhecimento. Essa concepção se 
encaixa nos parâmetros que devem e/ou deveriam fazer parte da Educação de 
Jovens e Adultos.

Como já foram mencionados anteriormente, os alunos da EJA 
são indivíduos que já construíram uma história de vida, e muitas de suas 
deficiências, se é que podemos chamar assim, estão no fato de não terem 
o conhecimento escolar. Porém, isso não significa que são seres vazios de 
conhecimento, ou se assemelhem as crianças da educação infantil, todos nós 
adquirimos conhecimentos o tempo todo e em todo o lugar.

A concepção problematizadora sugerida por Freire, parte do 
pressuposto de que o homem é um ser histórico e acredita na historicidade dos 
homens. “Por isto mesmo é que os reconhece como seres que estão sendo, como 
seres inacabados, inconclusos em e com uma realidade que, sendo histórica 
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também, é igualmente inacabada.” (FREIRE, 2017, p.102). Enquanto existir 
a humanidade, também existirá a história e ela se perpetuará até o seu fim. 
Essa é a lei da vida e do mundo. E falando de homens, a educação não pode 
faltar, e é estudando a historicidade dos homens que compreendemos o ato de 
educar e ser educado.

“O mundo, agora, já não é algo sobre que se fala com falsas palavras, mas 
o mediatizador dos sujeitos da educação, a incidência da ação transformadora 
dos homens, de que resulte a sua humanização (FREIRE, 2017, p. 105). E 
educar não é necessariamente saber de tudo que ocorreu no passado, mas 
saber que determinados acontecimentos fizeram a diferença e de uma forma 
ou de outra, estão presentes em nossas vidas, quer saibamos ou não, o motivo. 
Para Freire (2017, p. 105), “esta busca do ser mais, porém, não pode realizar-
se no isolamento, no individualismo, mas na comunhão, na solidariedade 
dos existires, daí que seja impossível dar-se nas relações antagônicas entre 
opressores e oprimidos”.

2.14 Escolarização na EJA

Os sujeitos da Educação de Jovens e Adultos, em sua maioria são de 
indivíduos desempregados, ou que estão à procura do primeiro emprego, 
com família constituída, moradores de periferia, vilas e favelas, negros, 
idosos, todos, os quais, não tiveram a oportunidade de estudo, na infância 
ou adolescência. Esses sujeitos se encontram ali no ambiente escolar depois 
de mais velhos, por enxergarem ou até mesmo reconhecerem o conhecimento 
como princípio básico para atingirem outros patamares em suas vidas. 

Segundo os Referenciais Curriculares da Educação Básica (2003):
[...] os alunos que demandam a EJA são “sujeitos sociais e culturais 
marginalizados nas esferas socioeconômicas e educacionais, privados do 
acesso à cultura letrada e aos bens culturais e sociais, comprometendo uma 
participação mais ativa no mundo do trabalho, da política e da cultura”; ou 
seja, esses sujeitos têm em comum a exclusão do sistema regular de ensino e 
a condição de não-crianças. Dentro desta perspectiva histórica, percebe-se a 
difícil trajetória da EJA no Brasil, sendo ainda necessário discutir os objetivos 
desta no contexto atual (BRASIL, 2003, p.11).

Por quaisquer razões que esses indivíduos tiverem para se afastarem da 
escola, Arroyo (2004) se atenta que tais sujeitos possuem além da trajetória 
escolar descontínua, outros enfrentamentos de cunho social a serem superados:

[...] antes de portadores de trajetórias escolares truncadas, eles carregam 
trajetórias perversas de exclusão social, vivenciam trajetórias de negação dos 
direitos mais básicos à vida, ao afeto, à alimentação, à moradia, ao trabalho e 
à sobrevivência. As trajetórias escolares descontínuas se tornam mais perversas 
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porque se misturam com essas trajetórias humanas. (ARROYO, 2004, p.24)

Outra categoria defendida por Freire se refere à práxis, a qual 
estabelece uma relação indissociável e permanente entre a teoria e a prática. 
Em consonância com o autor citamos Kosik (1976) que também discute o 
conceito e o define da seguinte forma:

A na sua essência e universalidade é a revelação do segredo do homem como 
práxis ser ontocriativo, como ser que cria a realidade (humano-social) e que, 
portanto, compreende a realidade (humana e não-humana, a realidade na 
sua totalidade). A práxis do homem não é atividade prática contraposta à 
teoria; é determinação da existência humana como elaboração da realidade. 
A práxis é ativa, é atividade que se produz historicamente – quer dizer, que 
se renova continuamente e se constitui praticamente -, unidade do homem 
e do mundo, da matéria e do espírito, de sujeito e objeto, do produto e da 
produtividade. Como a realidade humano-social é criada pela práxis, a 
história se apresenta como um processo prático no curso do qual o humano 
se distingue do não-humano: o que é humano e o que não é humano não são 
já predeterminados; são determinados na história mediante uma diferenciação 
prática [...]. Assim, a práxis compreende – além do momento laborativo – 
também o momento existencial: ela se manifesta tanto na atividade objetiva do 
homem, que transforma a natureza e marca com sentido humano os materiais 
naturais, como na formação da subjetividade humana, na qual os momentos 
existenciais como a angústia, a náusea, o medo, a alegria, o riso, a esperança 
etc., não se apresentam como ‘experiência’ passiva, mas como parte da luta 
pelo reconhecimento, isto é, do processo da realidade da liberdade humana. 
Sem o momento existencial o trabalho deixaria de ser parte da práxis. (KOSIK, 
1976, p. 204).

Nesse sentido, percebemos que o termo práxis se refere a um trabalho 
de construção de um novo ser histórico, um sujeito que pode ver a história 
dialeticamente e não apenas como um conjunto de fatos sucessivos. Este 
indivíduo deseja participar das mudanças e despertar para um novo mundo, 
para assim, alcançar um novo modelo de escola, que perceba as contradições 
e dialogue com elas. Dessa forma, favorecem a criticidade viabilizando aos 
educadores a práxis histórica diferenciada e, assim, superar a pedagogia do 
silêncio e seguir para uma pedagogia denunciadora.Para Freire (2005, p. 90) 
“a existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco 
pode-se nutrir de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os 
homens transformam o mundo. Existir, humanamente, é pronunciar o 
mundo, é modificá-lo”. 

Em todas as suas obras Paulo Freire destaca o conceito de “consciência” 
procurando levar o educando a compreender e perceber o estado de 
conformidade que se encontram e, dessa forma, superar a consciência ingênua 
e obter consciência crítica. Todavia, Freire (1980) define conscientização: 

[...] A conscientização implica, pois, que ultrapassemos a esfera espontânea de 
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apreensão da realidade, para chegarmos a uma esfera crítica na qual a realidade 
se dá como objeto cognoscível e na qual o homem assume uma posição 
epistemológica. A conscientização é, neste sentido, um teste de realidade. 
Quanto mais conscientização, mais se ‘des-vela’ a realidade, mais se penetra na 
essência fenomênica do objeto, frente ao qual nos encontramos para analisá-
lo. Por esta mesma razão, a conscientização não consiste em ‘estar frente à 
realidade’ assumindo uma posição falsamente intelectual. A conscientização 
não pode existir fora da ‘práxis’ (FREIRE, 1980, p. 26).

Nesse sentido, a conscientização na Educação de Jovens e Adultos, 
possibilita a construção significativa do conhecimento por meio da reflexão 
embasada em um tema problema percebido a partir da realidade do educando. 
Para que essa forma de educação aconteça é necessário que o educador se 
disponha de ferramentas indispensáveis para esse trabalho educativo. 

Nas palavras de Soares (2001), tais ferramentas dizem respeito: 
Além do conhecimento atualizado, de metodologias próprias e compatíveis 
com sua visão de mundo, o educador necessita ter desenvolvida a sensibilidade 
para diagnosticar contradições, não apenas da prática educativa, mas das 
questões do homem, da natureza e da cultura. A sensibilidade é esse elemento 
coadjuvante da educação vista no seu sentido mais amplo, que considera a 
totalidade da existência social do indivíduo. (SOARES, 2001, p.28)

Mayo (2004, p. 71) também contribui com a discussão e afirma que
Por isso, acredito que a prática educativa neste segmento de ensino só 
pode se caracterizar pela práxis que se origina nos princípios dialógicos da 
abordagem freireana, as vozes dos aprendizes são valorizadas e inseridas em um 
engajamento crítico em todo o processo de aprendizagem. 

Consequentemente, a intencionalidade do ato pedagógico não pode 
ser perdida de vista, de modo que, assegure que o educador precisa considerar 
a diversidade própria da sala de aula, que reúne sujeitos com diferentes 
histórias, lutas, saberes e expectativas, e assim, nesta diversidade, garantir, 
pedagogicamente, um ponto de chegada “comum a todos os alunos”, o qual 
será determinado pelos objetivos estabelecidos no conjunto das intenções da 
prática pedagógica. 

Portanto, a educação deve acontecer de maneira que o aluno sinta-se parte 
dela, esteja inserido em todo seu processo. A educação verdadeira deve levar 
em consideração a realidade, a diversidade cultural dos estudantes: quem são 
eles? O professor deve ser um pesquisador, rever suas posturas e atitudes, ser 
um profissional especial, capacitado para atender com qualidade os Jovens e 
Adultos (SOUZA; SILVA, 2011, p. 92).

Partindo dessa consideração:
Torna-se urgente que a escola reconheça o educando da EJA como sujeito 
de aprendizagens, com potencialidades múltiplas para aprender e desenvolver 
várias e diversas inteligências e habilidades mediadas pelo diálogo e 
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interação com o outro (professor, sociedade e tecnologias). É fundamental 
compreendermos que todos têm direito de aprender e que a aprendizagem 
é uma condição humana e está presente para além das salas de aulas, está nas 
múltiplas trajetórias de vida, de saberes sociais, de práticas de sobrevivência e 
de experiências profissionais dos educandos da EJA (ABRAMOWICS, 1997, 
apud SOUZA; SILVA, 2011, p. 101).

Para Freire, o gesto do professor vale mais que a nota atribuída ao 
aluno, e é daí que, surge a importância das experiências informais, em que os 
gestos dos alunos, dos docentes e dos diversos profissionais que administram a 
escola se cruzam cheios de significação. O que permite a compreensão do valor 
dos sentimentos, das emoções e dos desejos que possibilitam que o educando 
supere suas próprias inseguranças e assuma a sua própria autonomia.

Para quebrar com o paradigma de que o professor é o dono do saber, ele 
deve estar desarmado, preparado para assumir o compromisso de troca de 
experiências. Nenhum aluno chega à escola sem alguma bagagem cultural, 
sem conhecimento prévio, em especial adultos e jovens que já possuem certa 
vivência, e isso é de extrema importância para criar um ambiente favorável à 
construção do aprendizado (SOUZA; SILVA, 2011, p. 98).

Nesse sentido, saber ensinar é muito mais que transferir conteúdo, mas 
sim, criar possibilidades para que o aluno produza ou construa o seu próprio 
conhecimento. E para que a aprendizagem se torne significativa, o docente 
precisa saber respeitar a autonomia e a dignidade de cada estudante, não como 
um favor que faz ao outro, mas como um princípio ético, que exige uma 
prática docente coerente com um saber que preserve a identidade do outro.

O professor não deve confundir autoridade com autoritarismo, e 
licença com liberdade. Mas exercitar o bom-senso como prática crítica do 
próprio fazer docente, que significa superar o que há de instintivo na avalição 
que fazemos dos fatos e dos acontecimentos que nos envolvemos, e nos 
posicionarmos com eticidade, humildade e tolerância.

Portanto, o diálogo é um importante instrumento pedagógico, diante 
do qual, o medo e o mito que se cria em torno do professor é superado por 
uma relação de amorosidade entre educando e educador. O que significa que 
o docente precisa aprender a ser ético, coerente e competente no que faz. Por 
isso, ele deve fazer um constante exercício de solidariedade, com respeito a 
diversidade e a identidade cultural do sujeito escolar.

3 Considerações finais

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de educação que 
envolve um conjunto de aprendizagem, formais ou não formais, destinando-
se seu processo de ensino-aprendizagem para indivíduos adultos, jovens e 
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idosos que por qualquer motivo, não conseguiram concluir seus estudos na 
idade apropriada.

Antes de tudo, o aluno da EJA, é um sujeito formado por certo grau de 
vulnerabilidade, cujas condições socioeconômicas não permitiram que tivesse 
acesso a cultura letrada. E aí, encontra uma garantia de acesso à educação e, 
possivelmente, qualificação profissional.

Nesse sentido, deve-se estabelecer um diálogo entre educador-
educando, contemplando uma relação de confiança entre ambos, e assim 
pretender a libertação do sujeito oprimido, que alcança sua autonomia 
restabelecendo sua autoestima e reconhecendo-se como indivíduo inserido no 
processo de construção de seu próprio conhecimento.

Como ressalta Freire (2017), o educador deve ser um mediatizador 
do conhecimento, atento à realidade do aluno e disposto a estabelecer uma 
relação dialógica com o educando, de tal forma, que possibilite a formação de 
sujeitos pensantes e questionadores da realidade em que vivem.
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Capítulo 8

ENTRE SER, TER E SONHAR: ENSAIANDO UMA 
CONCEPÇÃO DE ESCOLA HUMANA E SENSÍVEL

Felipe Gustsack1

Elenice Geraldo Dexheimer 2

 1 Ponto de partida 

Iniciamos este texto de forma despretensiosa, mas com a convicção de 
que escrevemos para “nós mesmos” e para “outros”. Escrevemos com 

todo o nosso ser e sua complexidade, na qual se incluem nossas inseguranças, 
certezas e incertezas. Assim, começamos lembrando das palavras de Calvino: 

Como eu escreveria bem se não existisse! Se entre a folha branca e a 
efervescência das palavras e das histórias que tomam forma e se desvanecem 
sem que ninguém as escreva não se interpusesse o incômodo tabique que é 
minha pessoal! O estilo, o gosto, a filosofia, a subjetividade, a formação 
cultural, a experiência de vida, a psicologia, o talento, os truques do ofício: 
todos os elementos que tornam reconhecível como meu aquilo que escrevo me 
parecem uma jaula que limita minhas possibilidades. Se eu fosse apenas uma 
mão decepada que empunha uma pena e escreve... Mas o que moveria essa 
mão? A multidão anônima? O espírito dos tempos? O inconsciente coletivo? 
Não sei. Não quereria anular a mim mesmo para tornar-se porta voz de alguma 

1 Possui graduação em Letras Português Inglês e Literaturas pela Universidade Federal de Santa 
Catarina (1988), mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (1998; 2003). É professor do PPGEdu - Mestrado e Doutorado em Educação 
da Universidade de Santa Cruz do Sul - RS, vinculado ao Departamento de Educação. Tem 
experiência nas áreas de Educação, Linguagem e Tecnologias com ênfase na Pesquisa e na 
extensão em Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: formação de professores e 
educação básica, educação e linguagem, alfabetização e letramento, tecnologias de informação 
e comunicação na educação, educação cooperativa, educação e movimentos sociais, discurso, 
escola e seu entorno. Atua também no Comitê Científico das Revistas Jovens Pesquisadores e 
Reflexão e Ação. É Chefe do Departamento de Educação-UNISC, líder do grupo de pesquisa 
Linguagem, Cultura e Educação - LinCE/CNPq e Coordenador do projeto de extensão Pesquisa 
e Educação Básica - ações de formação continuada de professores. E-mail: fegus@unisc.br

2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da UNISC. Possui graduação em 
Educação Física pela Universidade de Passo Fundo (2005). Tem experiência docente na área de 
Educação anos iniciais e Educação Física anos finais do Ensino Fundamental, Pós-Graduação 
em Metodologia de Linguagens: Letras, Artes e Educação Física, Foi Tutora da universidade 
virtual UNITINS, diretora do CEM Centro de Educação Municipal no período de 2013 a 
2016. Atualmente leciona Educação Física nos anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, 
no município de Fontoura Xavier-RS, Pós-Graduanda em Psicopedagogia e supervisão escolar- 
Dom Alberto. E-mail: ede@mx2.unisc.br
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coisa definida. Só o faria para transmitir o escrevível que espera para ser escrito, 
o narrável que ninguém narra (CALVINO, 1999, p. 175). 

Diante disso, viemos dizer que o que nos move é a sensibilidade de 
poder acreditar em dias melhores, uma sensibilidade que nos faz entender 
que educação e aprendizagem fazem parte da vida de cada ser humano e 
ocorrem naturalmente e inseparáveis ao longo dessa vida mundana. Afinal, 
nascemos imersos em uma cultura cuja infinidade de saberes e valores nos são 
transmitidos pelos familiares e nos orientam a estar e promover a harmonia, 
a compreensão, a tolerância, a ética e a paz na sociedade. Essa esperança por 
dias melhores, na maioria das vezes não sabemos bem de onde vem, mas a 
sentimos presente, pulsando no peito. Sentimos, ainda, que está relacionada 
com nossas histórias, com cada percurso de experiência vivido. Mas, também 
está relacionada com a concepção de esperança na qual Paulo Freire (1992) 
tanto acreditava e defendia, já na Pedagogia do Oprimido (1981), como uma 
condição para o diálogo e para a busca do ser mais.Ou seja, tem a ver com o que 
somos, o que temos e o que desejamos ser. Tem a ver com o enlaçamento entre 
os conhecimentos tácitos, oriundos das vivências mais mundanas, ontológicas, 
intuitivas, e os conhecimentos explícitos, de natureza epistemológica, 
intelectual, reflexiva, intencional, científico. Nesse entrelaçamento, é que 
buscamos conceber e compreender a escola e a educação, assim como a nós 
mesmos, nossos sonhos e desejos.

 2 Observando horizontes

Move-nos o desejo de pensar uma escola, cuja proposta político-
pedagógica envolva educadores e estudantes para agirem como sujeitos no 
processo de busca e invenção de conhecimentos mediatizados pelo mundo, 
com uma conexão entre sonhos, desejos e realidade. Afinal, sem sonhos não 
há futuro diferente, e, não havendo futuro novo, a educação torna-se um 
adestramento que atende exclusivamente aos interesses de uma capacitação 
para produtivismo do capital; ignorando os traços de uma formação humana.

Ao não considerar os aspectos da formação humana, aqueles que tem 
a ver com o chamado conhecimento tácito, ontológico, ignoramos o quanto 
de valores que aprendemos com nossas famílias, e sobretudo a importância 
dos saberes ancestrais como nossos traços formadores, identitários. 
Compreendemos que educação é uma forma de resistir à colonização do 
pensamento e, portanto, dos modos de ser estar no mundo, sendo uma 
necessidade da sociedade civil organizada. A perspectiva da colonização se dá 
na medida em que a educação está baseada em objetivos de uniformização e 
igualdade, o que dificulta a integração e o enlaçamento de outros saberes à 
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formação. 
Dessa maneira, os programas de educação, as grades curriculares, 

as regras de conduta, a etiqueta, as políticas públicas e alguns elementos 
dos costumes, valores e crenças, vão se integrando ao modelo constituído, 
delineando uma concepção de indivíduo padrão. Essa estrutura educacional 
projeta desde os cuidados neonatais até o cumprimento de regras, leis e normas 
sociais. Com base nisso, podemos dizer que este indivíduo é fruto da vontade 
da parcela de maior poder de representação, que por conta dos regimes de 
poder representativo determina as prioridades da sociedade ou as regras sociais 
a serem seguidas. 

Contrários a essa tendência, pensamos que a aprendizagem, como 
processo auto-eco-organizativo/sensível3 esperado é indissociável da educação 
que entrelaça formação humana e capacitação, ocorrendo no indivíduo, 
na sua subjetividade. Afinal, aprender constitui invenção, sensibilidade e 
transformação permanente de percursos particulares de construir-se e dar 
sentidos aos saberes, e às relações do indivíduo com o todo. Uma escola assim 
faz parte de um processo natural de aprendizagem e se constitui em espaço 
passível de ser compreendido como lugar de experiências no qual o indivíduo 
é capaz de registrar de forma racional, emocional e sensível a sua presença no 
mundo.

A aprendizagem, portanto, é muito mais uma ação particular 
de diferenciação e de aceitação das diferenças, na qual os mestres são as 
inquietações, e as matérias são decorrência dos questionamentos mútuos. 
Por isso, pensamos, não há como falar com propriedade sobre Educação, 
aprendizagem e escola, famílias e “aprendizes” sem que estejamos incluídos 
neste contexto. Acreditamos e não desmerecemos o contrário, que seja 
relevante ter esta visão sobre educação e escola, partindo de dentro para 
fora, mas também, de fora para dentro. O problema está quando uma destas 
concepções de escola predomina e anula os sentidos da outra, sendo assim, 
entendemos que nos cabe é aprender a conviver com todas estas diferenças 
e concepções de forma sensível, sincrônica e real sem melindrar ou relegar 
experiências já vividas nessas relações, pois sabemos que todas são importantes 
e definidoras de concepções individuais e coletivas da sociedade.

Entendemos também que a educação/aprendizagem é a engrenagem 
que move a sociedade rumo a ela mesma visando um futuro melhor, mais 

3 Utilizamos o termo sensível para nós referimos a todos os processos educativos que ocorrem 
dentro de uma escola, em que se leva em consideração os aspectos, psicológicos e afetivos dos 
estudantes, numa reciprocidade, tanto por parte de professores, gestores, estudantes quanto por 
parte das famílias.
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justo, democrático e harmônico, entretanto, percebemos que a educação vive, 
hoje, uma espécie de “caos interior” no qual, inúmeras vezes, os educadores 
se distanciam de sua identidade e não conseguem mais produzir sentidos 
esperançosos para seus saberes. Observa-se isso cotidianamente nas falas dos 
colegas de profissão, em que se percebem muito mais as suas dores, incertezas, 
inseguranças, do que esperança. Assim, nos perguntamos: Como e o que fazer 
para minimizar os contrastes destes horizontes, esperança e sofrimento? 

Nesta caminhada, ora nos sentimos confiantes por observar um 
movimento de renovação e esperança, como as mudanças nas leis que regem 
a educação, bem como as metas propostas para a educação do século XXI, ora 
nos sentimos perplexos diante das imensas batalhas que os sistemas de ensino 
vêm travando, e que, infelizmente deverão continuar. E esta ambiguidade que 
nos move a pensar Educação e sensibilidade. No entanto, entendemos que a 
sensibilidade é um fenômeno complexo, mas que por outro lado, educação 
e sensibilidade, são duas palavras simples. Fazem parte do nosso vocabulário 
cotidiano. Supostamente nenhum mistério, nenhuma dúvida, talvez, por 
conta desta ingênua clareza do senso comum de duas palavras tão corriqueiras.

Sendo assim, o que fazer para provar ao homem contemporâneo que a 
sensibilidade deve ocupar um lugar mais significativo na sua vida individual e 
coletiva? Deste modo, buscamos apresentar fatos que estão ligados a realidade 
diária de uma escola, tendo em vista aspectos que ressurgem novamente na 
BNCC e que estão diretamente relacionados à sensibilidade humana,

3 Um olhar sensível sobre a avaliação na educação básica, rumo a uma 
educação que sonhamos

Acompanhar a evolução dos estudantes requer um olhar minucioso 
e sobretudo sensível a avaliação é, e sempre será um tema melindroso a ser 
destituído nas escolas, sendo assim, sabemos o quanto a avaliação faz parte do 
processo educativo/evolutivo do estudante, dos estabelecimentos de ensino e 
do país. Mas por outro lado, entendemos o quanto o professor tem dificuldade 
em apoderar-se de algumas teorias sobre avaliação e utilizá-las em suas práticas 
rotineiras em sala de aula.

E essa dificuldade fica mais evidente, pelo fato de que os estudantes 
se desenvolvem de formas distintas, e também pelo fato, de serem oriundos 
das mais diversas realidades sociais e financeiras, tornando a avaliação mais 
difícil, principalmente para o professor que trabalha 40h a 60h, pois, avaliar 
vai muito além de aplicar provas, exigir trabalhos extraclasse, participação 
dos estudantes em sala de aula. Avaliar é, sobretudo, a observação diária 
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que o professor faz de seus estudantes, e a sensibilidade de “ver o que outros 
não veem”, e entender a importância das anotações posterior referentes aos 
aspectos sócio- afetivo/intelectual dos estudantes e sobretudo os feedbacks do 
professor a eles, avaliar exige tempo, e acima de tudo, sensibilidade de todos 
os envolvidos nos processos pedagógicos da escola.

Sendo assim, a avaliação além de fazer parte de todo o processo 
educativo em suas esferas envolvidas é importante para o cumprimento de 
metas e estratégias para as intervenções e melhorias na qualidade da educação.

Por outro lado, retoma-se a questão da dificuldade em avaliar, e, neste 
momento, nos colocamos em cena, por estar em sala de aula, poispercebemos 
a dificuldade enfrentada diariamente para avaliar os estudantes, por conta da 
carga horária elevada, que a maioria de nós professores temos, principalmente 
nos anos finais do Ensino Fundamental, partindo do pressuposto que a 
avaliação deve ser contínua/cumulativa, mediadora/formativa, como nos diz 
Hoffmann (2012, p. 38), Avaliar é construir estratégias de acompanhamento 
da história que cada criança vai construindo ao longo de sua vivência na 
instituição e fora dela, participando dessas histórias. Sendo assim, como 
avaliar de modo mediador e ou formativo dentro de uma perspectiva sensível? 
Ou ainda segundo Hoffmann (2012. p. 83). Como provocar o professor a um 
olhar sensível e reflexivo sobre a criança que gere uma verdadeira aproximação 
com elas e o leve a ser ainda mais curioso sobre suas ações e pensamentos.

 Sabe-se, que no avaliar a intenção do professor é sempre de natureza 
subjetiva, no que se observa em seus discursos sobre os estudantes, é possível 
notar traços que se remetem a esta natureza subjetiva, todavia, a contradição 
se reflete nos pareceres ou simplesmente se resume e notas trimestrais de 
modo classificatório e quantitativo, o que pode ser observado nos documentos 
formais da maioria das escolas públicas, onde fica evidente este modelo de 
avaliação, principalmente quando o professor compara o desenvolvimento de 
um estudante a outro, a um fato, ou até mesmo sujeitar-se aoranqueamento 
entre escolas.

Contudo, é inegável que nós professores somos forçados a cumprir 
“metas”4, classificar nossos estudantes o tempo todo. Não podemos negar que 
a concepção classificatória de avaliação, de controle e julgamento, é ainda 
predominante em todos os níveis de ensino. Pois, sabemos que vivemos em 
uma sociedade que infelizmente ainda se submete a vontade de outros e de 
leis obsoletas, uma sociedade administrada que tende a dissolver os anseios 

4 Usamos metas no sentido de um pensamento capitalista da sociedade, ou do senso comum 
de estabelecer notas ou conceitos aos estudantes, de modo classificatório, bom, muito bom, 
razoável ou insatisfatório, como se o percurso do processo não fosse significativo.
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de autonomia do indivíduo, pois a padronização assume um lugar cada vez 
maior no processo de formação do sujeito, numa lógica capitalista, como se a 
educação fosse uma mera mercadoria, que se compra e se usa imediatamente, e, 
infelizmente esta concepção de educação/avaliação ainda está muito presente 
na atual contemporaneidade. Fernandes (2009, p. 46) nos diz que: Ora, os 
testes acabam por ter um papel determinante para verificar, para medir, se os 
sistemas educacionais “produziam” bons “produtos” a partir da matéria-prima 
disponível, os estudantes.

No entanto, sabemos destas peripécias, e do quanto ainda precisamos 
evoluir, mas, entendemos que ter todas, ou praticamente todas as crianças e 
jovens na escola, é uma importante conquista da sociedade civil organizada, 
sendo assim, acreditamos que avaliar com sensibilidade compreende um 
professor livre, sem amarras e preconceitos exige um profissional capaz de 
olhar com afeto para seus estudantes, que esteja atento a todos os progressos 
obtidos em sala de aula, um profissional que entenda que seu trabalho não 
é puramente passar informações, mas sim, de participar do crescimento 
intelectual, espiritual, ético, moral, entre outros aspectos que envolvam uma 
prática docente sensível e acessível a mudanças.

Não queremos dizer com isso, que o professor tenha que fazer o papel 
da família, ou como bem nos lembra Freire (1997). Não precisamos ser “Tia”, 
mas sim de unir-se às famílias, na tentativa de conhecer ou obter informações 
precisas sobre cada estudante para poder então intervir na avaliação de modo 
mais sensível e coerente com o desenvolvimento de cada um.

Numa perspectiva de escola que sonhamos ter, acreditamos que estes 
problemas poderão ser solucionados no momento em que haja a valorização 
dos profissionais da educação, no sentido de terem mais tempo para poder 
“olhar” para cada estudante, poder conversar em particular com cada um, 
num momento em que cada professor sinta que a formação continuada é 
extremamente necessária e importante para seu próprio “socorro”. E que 
discutir avaliação com seus pares também é decisivo para obter uma avaliação 
coerente e sensível a subjetividade dos estudantes.Além disso, o professor 
também precisa tomar como base algumas indagações sugeridas por Fernandes, 
tendo em vista uma concepção de Avaliação Mediadora/Formativa:

- Será que todos os alunos têm as mesmas oportunidades para aprender?

- Será que todos recebem feedback adequado relativamente a seus progressos e 
dificuldades?

- Será que todos podem ir tão longe quanto suas motivações, interesses e 
saberes lhes permitem?
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- Será que todos, em suas diferenças, sejam quais forem, se sentem plenamente 
integrados e vêem satisfeitas suas legítimas aspirações?

- Será que a todos é proporcionado o uma educação e uma formação que lhes 
permita integrar-se plena e dignamente na sociedade? (2009, p. 39-40).

Deste modo, uma escola que se empenha em solucionar os problemas 
relacionados à avaliação deve estar extremamente atenta, conectada e sensível 
a essas questões, de modo a orientar e socorrer seus professores. 

4 Dilemas, sofrimento e incoerências do trabalho dos professores

Continuando nossas reflexões em torno do ser, ter e sonhar para pensar 
uma outra concepção de escola mais humana e sensível, voltamos a atenção 
para um outro componente deste tema que é a questão das políticas públicas 
de educação e no que elas afetam a qualidade do trabalho docente. Segundo a 
Constituição Federal (Brasil, 2018) em seu artigo 205, a educação é: 

[...] 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.

Ou seja, espera-se da escola pública que ela seja para todos e de 
qualidade. Porém, observamos incoerências gigantescas quanto à efetivação 
desta proposta, especialmente ao constatarmos o caos já mencionado 
anteriormente em diversos estados Brasileiros. Exemplo deste caos é o que 
vem ocorrendo no Rio Grande do Sul, cujos professores da rede estadual estão 
a mais de quatro anos sem receber um aumento de salário, e, como se não 
bastasse, recebem seus salários com atrasos e parcelados. 

Este fato torna a rotina de trabalho mais sofrida, preocupante e triste, 
pois os impossibilita de buscar o aperfeiçoamento profissional, que também é 
uma opção pessoal, mas que vai refletir nas condições para busca da qualidade 
da educação tão esperada. Pensamos que assim vai se tornando cada vez 
mais difícil conciliar o aperfeiçoamento profissional/pessoal com os avanços 
tecnológicos, o acesso à cultura, esporte, lazer, viagens de estudos e outros 
acessos que enriquecem o repertório do professor, o que vem a refletir na sala 
de aula.

Hoje é possível ver a educação sobre dois aspectos, com entusiasmo e 
condolência. O entusiasmo é marcado pelo interesse de muitos educadores 
em buscar uma formação continuada que lhes garanta eficiência e eficácia 
no dia a dia do trabalho escolar, para que possam cada vez mais melhorar seu 
desempenho como profissional mediador que têm como princípio, provocar, 
instigar, despertar e criar situações para que os estudantes se descubram como 
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‘seres’ no mundo, bem como, qual será sua profissão neste mundo. São aqueles 
professores que, mesmo recebendo um salário aquém do que merecem, ainda 
encontram forças para se reerguer, que prezam pela ética, buscam inovação 
e criatividade em tudo o que fazem e demonstram ter compromisso com a 
educação.

Já o sentimento de condolência é pela falta de compromisso, de alguns 
colegas professores, e dos gestores, que são responsáveis pela elaboração de 
políticas públicas para a educação, principalmente nos aspectos que se referem 
à valorização salarial, e à formação continuada dos professores, bem como, 
os feedbacks, que devem ser fornecidos às escolas e professores em relação a 
efetivação ou não dos projetos de melhoria na qualidade da educação. 

Sabe-se que os professores vivem uma verdadeira situação de caos 
na profissão, e são vítimas de uma desvalorização marcada pela ação de 
mecanismos internacionais que teoricamente atuam para a valorização da 
educação e consequentemente a valorização dos profissionais da educação, 
mas que infelizmente, na prática não realizam. 

Contudo, é importante destacar o que os mecanismos internacionais 
que regulam a educação e as políticas públicas aliados à sociedade esperam de 
um professor, pois esses órgãos entendem que o professor é um profissional que 
pesquisa, que aprende, é criativo, acompanha as evoluções tecnológicas, possui 
um bom repertório cultural, tem acesso aos meios de cultura e conhecimento.

Porém, é notável que não há uma compreensão de como os professores 
farão tudo isso, sem valorização, e principalmente valorização financeira para 
poder atender a todas estas demandas que lhe são exigidas. Uma prova feliz 
ou infeliz disso, está nos tempos que viemos vivendo, pois na atual situação 
de pandemia causada pelo COVID19 está nos forçando a adotarmos outras 
metodologias e formas de ensino, o que vem nitidamente causando um elevado 
nível de estresse, pois estamos tendo que lidar com metodologias e formas de 
ensino as quais nunca fomos ou em grande maioria tivemos oportunidades de 
aperfeiçoamento, não por má vontade, mas por questões financeiras, como 
dito anteriormente,umdos fatores que impede que os professores busquem 
aperfeiçoamento constante.

Por outro lado, ainda podemos ter entusiasmo, em meio a toda essa 
desvalorização, porque ainda é evidente que os professores buscam na práxis 
e na literatura, os meios mais acessíveis de formação continuada “socorro” e 
“conforto” para as suas alegrias e frustrações. 



  109
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

Voltar ao Sumário

5 Mudança no olhar, para a invenção de uma outra concepção de escola 

Uma estratégia que propomos, vinculada com a escrita e publicação 
deste texto, é que não podemos deixar de nos colocar como sujeitos que 
pesquisam, aprendem, se ressignificam e que o tempo todo buscam no 
enlaçamento da práxis com a literatura o “socorro” e até mesmo o “conforto” 
para as alegrias e frustrações. Acreditamos que é necessário refletir o tempo 
todo, como sujeitos que estão ‘dentro e fora’ do ‘furacão’, pois acreditamos que 
isso torna a reflexão mais densa, incorporando o que se sente e se presencia 
nas dores, nas alegrias, nas angústias, certezas e incertezas das batalhas travadas 
no consciente e no inconsciente de cada um, rumo a uma mudança de olhar. 
Mosé (2018). Não precisamos do ou, que exclui, mas do e, que agrega: alto 
e baixo, bonito e feio, certo e errado, bem e mal, alegria e tristeza, eu e você. 
Não precisamos opor para viver, podemos incluir.

 Afinal, na educação atuamos diretamente com ‘seres humanos’, com 
suas memórias, histórias e diferentes modos de ser enquanto ‘filhos de pais’ 
e ‘filhos do mundo’. Integrar estes aspectos nos processos educativos. E 
assim,nessa concepção de escola, implica a mudança de olhar que pleiteamos, 
Implica refletirmos sobre as diferenças culturais, às desigualdades sociais, de 
gênero, raça, cor, crenças/religião, desigualdade de acesso ao conhecimento 
e aos meios tecnológicos como computadores, tecnologias móveis, que estão 
muito presente na vida dos estudantes e/ou laboratórios de informática e por 
fim, mas não menos importante, implica pensarmos sobre a desigualdade 
financeira, também latente e presente no cotidiano educacional.

 Essas questões inúmeras vezes nos angustiam, nos amedrontam, mas 
a todo momento queremos resolver, ou somos apenas utópicos em acreditar 
que podemos resolver. Ao mesmo tempo sabemos, em nossos inconscientes, 
que quanto mais sabemos, mais estamos mergulhados no desconhecido. Por 
outro lado, reconhecemos este distanciamento do que ainda não se conhece 
e que precisa ser buscado e discutido. Isto, para Gambini, é um sinal positivo 
na busca do conhecer:

E para mim é um sinal de positivo ato de conhecimento reconhecer o enorme 
poder que o não conhecido, o não classificado, o não mapeado, exerce no 
nosso corpo, na nossa psique, na atmosfera, na cidade, na política, na cultura, 
na educação, nas ideias (2001, p.109). 

Por essas constatações e utopias, no cotidiano da escola, também 
percebemos que nos boicotamos frequentemente por julgar que contar histórias 
debaixo de uma árvore não se configura ‘aula de verdade’. Ou, até mesmo, 
pelas cobranças que temos de nossos colegas que estão em posição superior 
a nossa, de onde nos cobram, com rigidez ou com a sutileza de um olhar de 
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reprovação, a resolução de situações que muitas vezes nos geram desconforto 
emocional, nos levando a relutar quanto ao que julgamos adequado fazer com 
nossos estudantes. Por mais que sabemos, que determinada técnica, dinâmica 
ou roda de conversas funcione muito bem, ainda assim o sistema nos impõe 
regras que acabamos por aceitar, até mesmo para não nos sentirmos excluídos, 
diferentes, não pertencentes ao lugar (de acolhimento e de pertencimento) 
que a escola e a sala de aula deveriam ser para todos/as que a constituem. 

Sendo assim, a escola que temos é de uma realidade muitas vezes 
esquizofrênica. O lugar onde tudo é elogiado, a criatividade exaltada, a 
autonomia defendida, a subjetividade buscada, a criticidade construída, todos 
estes valores estão poeticamente escritos nos PPPs da escola. Porém, na prática 
cotidiana não é bem assim, pois a gestão escolar é cobrada para apresentar 
resultados referentes à aprendizagem, e os professores, por outro lado, são 
cobrados para encontrar meios que favoreçam o avanço de seus alunos na 
aprendizagem. 

Então o que se verifica é um ambiente de ‘pressão’, com resquícios de 
‘educação bancária’ impossibilitando o professor de perceber que seus alunos 
não são ‘máquinas operantes’ e sim ‘seres’ que pensam, sentem e agem por 
suas motivações internas que se exteriorizam nas relações, ao contrário das 
máquinas que somente agem graças aos comandos externos. Não encarar as 
diferenças, é não ver pela ótica da diversidade que nos cerca, e tampouco 
perceber os muitos aspectos em que somos diferentes uns dos outros. 

Assim, acabamos transmitindo, implícita ou explicitamente, uma ideia 
de educação e de escola na qual as diferenças são ignoradas, ou tratadas como 
exceções. Essa maneira de olhar nos remete, entre outras ações equivocadas, às 
várias formas de discriminação, à necessidade de separar alunos com dificuldades 
em escolas e classes especiais, à busca mascarada por uma igualdade. Um olhar 
que não contempla a desigualdade nas salas de aula como pontos importantes 
para a aprendizagem de mundo, que precede a aprendizagem dos saberes das 
ciências, leva a uma educação baseada exclusivamente em crenças. 

Essas crenças normalmente se apoiam em frases do tipo: ‘é preciso 
separar este aluno desta turma para que o ensino seja bem-sucedido’; ‘ele 
não aprende e por isso precisa ser colocado entre iguais’; ... Involuntária 
ou voluntariamente essas crenças remetem à dificuldade que temos de 
conviver com pessoas cujos modos de ser e de aprender se desviam da média, 
conduzindo-as ao isolamento, à exclusão, dentro e fora das escolas. E não 
nos damos conta de que por trás de uma escola com planos de estudos que 
elogiam a criatividade, a autonomia e a criticidade há um paradoxo que 
emerge das atitudes e situações ‘rotulantes’, que muitas vezes são manifestadas 
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às escondidas, ditas ‘bem baixinho’, na escola que temos, ignorando a 
compreensão de que nenhum ‘ser’ é completamente ‘nulo’ nos processos de 
aprendizagem da vida e dos saberes escolares. 

Comoexposto anteriormente, outro assunto que mexe com as 
estruturas da escola é a avaliação principalmente a avaliação quantitativa que 
observa o desenvolvimentos dos estudantes sobre os mesmos aspectos, “todos 
iguais” ignorando que cada ‘ser é único’ e que precisa ser avaliado em todo o 
seu processo de aquisição do saber, em que se observe a evolução individual 
de cada um, por mais pequena e insignificante que possa parecer, e, possíveis 
regressões para posterior feedback e tomada de decisões sobre o que fazer em 
relação a essas regressões.

Sem uma mudança nesse modo de olhar a escola e a educação, como 
poderemos viver bem, e ser felizes no trabalho docente sem a sensibilidade 
e as múltiplas dimensões da linguagem e das possibilidades de leitura e 
interpretação do mundo? Acreditamos que esta questão acompanhe não 
só a nós, mas a todos os docentes na contemporaneidade, tendo em vista 
que convivemos com outros ‘seres’, ‘iguais a nós’, ‘seres’ que também têm 
sentimentos, emoções e são capazes de manifestar o que sentem, percebem e 
compreendem sob diversas formas de expressão/linguagem. 

Com isso, nos damos conta, consciente e inconscientemente, que é 
impossível trabalhar sem sensibilidade, sem compaixão, sem coerência, sem 
bom senso, sem empatia, sem uma compreensão mínima dos fatos que fazem 
parte e constituem o ambiente da escola. Essa mudança, todavia, não pode 
significar o extremo oposto – uma escola que se confunda com uma casa e 
as relações pedagógicas com os familiares – e tampouco uma eliminação dos 
paradoxos, porque é da diversidade, das diferenças que se constitui a vida e a 
educação. 

Estamos convencidos que é necessário, na condição de docentes na 
atual contemporaneidade, investir em processos que possam ressignificar a 
educação, tendo em vista os vários desafios que surgem diariamente nesse 
campo e que nos convidam a pensar, repensar e discutir as aprendizagens 
que podem advir das relações entre escola, família, sociedade e políticas 
educacionais. 

Em outras palavras, ao pretendermos que as aprendizagens escolares, 
que são da ordem dos conhecimentos explícitos e decorrem de uma 
intencionalidade epistemológica, ocorram no entrelaçamento com as 
aprendizagens da vida, cujo teor é da ordem dos conhecimentos tácitos e 
decorrem da ontologia, não pretendemos que uma professora seja confundida 
com uma ‘tia’, independentemente das tendências da política educacional em 
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vigor no país. Como já nos ensinou Paulo Freire (1997, p. 10). O ideal será 
quando, não importa qual seja a política da administração, progressista ou 
reacionária, as professoras se definam sempre como professoras.

6 Concepções de corpo e linguagem

O que estamos propondo, nessas reflexões em torno de uma concepção 
de escola mais sensível é que devemos partir do que somos, do que temos e do 
que queremos, tem a ver com a compreensão de que a aprendizagem precisa 
ter significado, tanto para o professor que planeja, quanto para o estudante 
que a realiza numa interação de trocas recíprocas, rodeadas por diversas formas 
de expressão de linguagem.

Por isso defendemos também que não é sustentável o pensamento 
que concebe um ‘ser nulo’. Em nossas vivências como Educadora e Educador 
observamos a latência de cada ser no âmbito escolar. Uma criança que é pré 
diagnosticada como incapaz de ler e escrever, por exemplo, não pode ser ou ter 
suas demais aprendizagens declaradas como nulas, pois pode possuir grandes 
potencialidades de linguagem através de movimentos corporais e grandes 
habilidades motoras. 

Quando nos reportamos a vivências corporais não podemos deixar de 
lado o fato de que o corpo por si só é “transmissor” de múltiplas linguagens. 
Isso é possível de ser observado, em vários momentos da vida de um educando, 
mas para isso é de suma importância que se tenha este olhar sensível sobre 
todo o processo de aprendizagem do conhecimento das múltiplas formas de 
linguagem de um ‘humano’. Tendo em vista que somos capazes de mover 
o corpo a partir de sensações, emoções e movimento físico que só o corpo 
poder experimentar, o corpo se rebela, mostra o que se pode fazer e até onde 
se pode chegar. E é uma das capacidades do humano perceber por qual meio 
a expressão se torna mais acessível ou mais ‘comunicável’. 

Deste modo, é preciso ‘repetir o movimento’ e colocar diante das 
dificuldades, possibilidades que vão se desvincular do modelo lógico. É 
preciso romper estruturas e conhecer desdobramentos corporais por meio de 
execuções, repetições e sensações.Falar de linguagem é entender que o corpo é 
energia que se move no espaço de relações, portanto, de produção de sentidos 
e de ampliação de vontades, onde é possível haver uma união do pensar, sentir, 
querer e agir. 

Sendo assim, acontecimentos que ecoam no mundo externo são 
possíveis de serem percebidos e/ou entendidos como formas e/ou espaços de 
expressão de linguagem, dentre estas formas e/ou espaços é possível elencar 
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alguns como: a dança, o teatro, a música, a pintura, a escrita, o desenho, 
a fotografia, os meios de comunicação e informação, dentre outros. Nessa 
perspectiva, corpo é palavra, grito que explode na respiração, na pulsação da 
criação, no fluxo produtivo dos pensamentos. 

O corpo caminha em várias direções, converge com outros corpos 
e compartilha percepções, sentidos, criações e movimentos.Falar de corpo 
é saber incluir e perceber o todo, o estranho, o diferente, o não normal, o 
normal é sobretudo, saber aceitar e superar desafios para o surgimento de 
outros olhares. É surpreender o eu e desconstruir paradigmas alojados em 
cada canto de nosso ser, nos colocando na condição de desconfiar do próprio 
pensamento.

Assim, falar de linguagem é também perceber nossas próprias 
capacidades físicas de inventar e aceitar possibilidades outras de expressão, 
principalmente na contemporaneidade, bombardeada de imagens, de 
linguagem e representação de linguagem, uma vez que as múltiplas formas 
de expressão nos chegam aos olhos muito rápido, graças às tecnologias de 
comunicação e informação. 

Sabemos que só conseguimos dar significado ao objeto de estudo 
apresentado aos estudantes, quando as relações que estabelecemos com eles, 
assim como aquelas que se estabelecem entre eles forem significativas. Isto é, 
agregarem sentidos às suas vidas e desejos de aprender, pois neste processo 
não há quem somente ensina (transmite) e tampouco quem somente aprende 
(assimila). Acreditamos que esteja faltando, para uma outra concepção de 
escola, um olhar mais sensível sobre este espaço privilegiado de aprendizagem 
que a escola é, um espaço que pode ser transformado em lugar próprio do 
sentir-se acolhido e pertencente, onde as ideias desabrocham. 

Nesse sentido, pensamos que seja necessário ao professor ‘ouvir mais e 
falar menos’, ou ouvir os sonhos de seus estudantes como fez Gambini, em sua 
pesquisa de campo com alunos e professores da educação infantil, onde cada 
criança passou a se sentir imensamente valorizada. Gambini (2001), em seu 
ensaio “sonhos na escola”, demonstrou sensivelmente que a escola ainda é um 
espaço privilegiado, no qual cada criança é um universo a se conhecer, pois se 
aprende na mesma proporção que se ensina. 

Sendo assim, precisamos urgentemente aprender a ler e a interpretar 
a escola, não apenas como um espaço para a aprendizagem formal de 
conhecimentos explícitos, mas como um espaço de múltiplas vivências e 
relações, com conflitos e questionamentos que precisam ser pensados no 
contexto de entrelaçamento entre escola e família. Ou seja, uma escola na qual 
se incluam e sejam também valorizados os conhecimentos tácitos e as diferentes 
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dimensões da linguagem como tecnologias de ampliação do humano5.

7 Considerações finais 

Acreditamos que ter um olhar sensível a respeito da educação implica 
perceber as questões sociais e familiares profundamente. Mas, não basta 
perceber, senão também levá-las à discussão no âmbito das escolas e das 
famílias, assim como nas esferas mais amplas da comunidade, visando a criação 
de políticas públicas adequadas a cada realidade e não somente ao âmbito 
da pesquisa em educação ou dos interesses políticos, sociais e capitalista. 
Afinal, entendemos a necessidade de cada uma dessas esferas na manutenção, 
desenvolvimento da educação.Porém não se pode permitir que estas questões 
não sejam vistas pela ótica da sensibilidade, da resiliência e do bom senso, 
ou seja, que estes órgãos ditem regras, sem nem sequer levar em conta que 
estamos trabalhando com seres humanos, seguindo a lógica da razão social 
moderna, na qual a sensibilidade, os sentimentos são banidos pela razão e pelo 
pragmatismo de ideias e ideais lineares e capitalistas. Corroboramos das ideias 
de Maffesoli:

[...] a sensibilidade coletiva é, de um certo modo, o lençol freático de toda a 
vida social; a ação política sustenta-se e é essencialmente sua tributária. [...]. 
Sem isso, de fato, como compreender as energias revolucionárias, a emoção das 
reuniões de massa, os desenlaces de ordem diversa e outras manifestações não 
racionais que pontuam a vida em sociedade? (2001, p. 83). 

Sendo assim, como educadores pesquisadores, observamos que tudo 
possui dois lados, que ora apresentam pontos positivos, ora pontos negativos 
e em certos momentos pontos de fuga de nosso interesse. Observamos isso 
quando tratamos de alguns temas novos como é o caso das Tecnologias 
Móveis em sala de aula e até mesmo temas não tão novos assim como é o caso 
da avaliação e da valorização dos profissionais da educação.

Além disso, uma das grandes provocações da pedagogia freireana é 
considerar que o sujeito da criação cultural não é individual, mas coletivo. 
Nesse sentido, acreditamos que muitas reflexões sobre todos os aspectos 
que envolvam educação, escola, educadores, estudantes e políticas públicas, 
precisam ser realizadas frequentemente, pois tudo o que se refere a educação 
tem um ponto de partida e nunca um ponto final. 
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Capítulo 9

ESCOLA, FORMAÇÃO HUMANA E A 
POSSIBILIDADE DE UMA EDUCAÇÃO A PARTIR 

DA TOTALIDADE DO SUJEITO

Elizangela Viana Lousada1

Kleby Miranda Costa2

1 Introdução

Este capítulo tem como objetivo realizar uma reflexão acerca da 
atuação da escola para a formação dos sujeitos que nela adentram. 

No primeiro tópico, ressaltamos que esta educação formal e sistemática 
oferecida por esta instituição escolar, secular, e, portanto, com a tendência de 
ser tradicional, ancora-se em princípios conservadores, rígidos e burocráticos, 
ao mesmo tempo em que se baseia na compartimentalização do saber, na 
dicotomia e na explicação através de fatos lógicos e lineares. No entanto, 
é julgada como a mais recomendada em transferir saberes acumulados 
culturalmente às novas gerações.

Em seguida, contextualizamos o momento histórico do surgimento 
da escola, enquanto instituição formal de ensino, que se deu a partir do novo 
cenário mundial na Idade Moderna, como resultado de grandes eventos como 
as grandes navegações, o renascimento, o iluminismo e a industrialização. 
Desse modo, a escola aparece como instrumento necessário para a legitimação 
do poder do Estado e da expansão do capitalismo. Logo, ficam evidentes 
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como diretora do Centro Integrado de Educação do Baixo Tocantins, na cidade de Cametá, além 
de ser professora pedagógica na Universidade Aberta do Brasil (UAB), polo Cametá. Correio 
eletrônico: elizangelalouzada13@gmail.com

2 Mestrando em Educação e Cultura pela Universidade Federal do Pará. Linha de pesquisa: culturas 
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sua função social, seu propósito e sua finalidade que de modo geral consiste 
em transmitir conhecimentos, valores, influenciar pensamentos e opiniões, 
adotando uma postura controladora, reguladora e manipuladora, sobre o 
indivíduo em formação.

 O texto enfatiza que durante toda essa trajetória, a escola vem atuando 
expressivamente pautada nos interesses da classe hegemônica. Neste sentido, 
refizemos o percurso linear e histórico da atuação da escola, inicialmente 
a nível mundial e posteriormente à educação brasileira, evidenciando as 
intensas e diversas lutas em favor de uma escola como direito de todos que 
pudesse garantir uma educação pública, gratuita, universal, laica e utilitária. 
Entretanto, poucas foram as conquistas neste âmbito, como tem mostrado 
a história, a partir dos autores como Frigotto, Feldmann e Azevedo, entre 
outros que subsidiaram esta reflexão.

No segundo e último tópico, realizamos um repensar da atuação e 
função social da escola, partindo do pressuposto de considerarmos necessário, 
pela notável responsabilidade e poder sobre a formação e o desenvolvimento 
do ser humano. Para cumprir esse objetivo, recorremos aos autores Rogers, 
Morin e Freire, que apontam a possibilidade de a escola realizar o caminho 
inverso e atuar no sentido de consolidar uma formação do ser humano a partir 
de sua totalidade, uma vez que sentimos falta de uma educação voltada para o 
encorajamento, autonomia, criatividade, criticidade e liberdade dos sujeitos. 

Os autores selecionados acima demonstram ser esta uma tarefa 
necessária, bem como possível, pois evidenciam a probabilidade de dar certo 
trilhar outro caminho, através de uma abordagem educacional voltada para 
a afetividade, auto responsabilidade, autenticidade e cidadania, por meio 
do relacionamento interpessoal que prime pela aprendizagem significativa, 
assegurando ao ser humano a liberdade de ser dono de seus pensamentos. 
Portanto, asseguram que esta tarefa é imprescindível para haver quebra desse 
paradigma em que está baseada a educação até então dispensada ao educando, 
sendo urgente a consolidação de uma educação que encaminhe os indivíduos 
para a autorrealização e uma vivência harmoniosa, por meio de uma formação 
humana para o exercício da cidadania. 

2 A instituição da escola e sua função social

As novas demandas do novo cenário mundial provenientes de 
acontecimentos como as grandes navegações, o renascimento, o iluminismo 
e a industrialização no contexto da Idade Moderna, trazem o imperativo pelo 
surgimento da escola. Sua criação, enquanto instituição formal de ensino vem 
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responder a uma exigência imposta pela necessária legitimação do poder do 
Estado e da expansão do capitalismo, onde é consolidado um novo padrão 
político (democracia), econômico (capitalismo) e cultural (racionalismo) 
(FELDMANN, 2009, p. 20-23).

Desde seu surgimento, a escola tem como finalidade transmitir 
conhecimentos às novas gerações, bem como repassar valores, influenciar 
pensamentos e opiniões. Neste sentido, como deveria se prever, em virtude dos 
objetivos pelos quais se instituiu, vem adotando uma postura controladora, 
reguladora e manipuladora, sobre o indivíduo em formação. Não é por 
acaso que durante toda essa trajetória, a escola vem atuando expressivamente 
regulada pelos interesses da classe hegemônica. 

Intensas e fervorosas são as lutas travadas em favor de uma escola como 
direito de todos. Saviani (2011, p. 93-94), ressalta que o desinteresse pela 
educação popular vem desde o Império, onde fomos acumulando um déficit 
histórico em matéria de educação que nos causa grandes e sérios problemas 
até os dias atuais. Em 1932, grandes educadores brasileiros, conhecidos como 
Pioneiros da Educação Nova, insatisfeitos com o panorama educacional, 
lançam um manifesto, propondo “a reconstrução educacional no Brasil”, 
baseada em um modelo de educação que adotasse uma feição mais humana, 
estendida a todos os grupos sociais, a que se abrem as mesmas oportunidades 
para o desenvolvimento natural e integral do ser humano em cada uma das 
etapas de seu crescimento. Esses anseios iam de encontro com a educação de 
caráter artificial e verbalista da época que privilegiava uma pequena minoria 
por sua condição econômica e social (AZEVEDO et al, 2006, p. 188-191).

Passados mais de 25 anos depois, outra vez o contexto histórico 
brasileiro (modelo nacional desenvolvimentista - período de 1930 a 1950) vem 
renovar, reconfirmar, complementar e atualizar as reivindicações feitas pelo 
Manifesto de 1932. Como consequência resulta o Manifesto dos Educadores 
Democratas em Defesa do Ensino Público (1959), pois, mais de duas décadas 
se passaram e o que ocorreram foram avanços e recuos por meio de medidas 
fragmentadas, isoladas e desarticuladas. Torna-se inadiável, portanto, a 
concretização de uma escola democrática e progressista, que em linhas gerais 
tem como base a liberdade de pensamento e a igualdade de oportunidade para 
todos (AZEVEDO, F. et al, 1994, p. 274).

Cunha e Góes (CUNHA e GÓES, 1996, p. 34-94), denominam o 
momento histórico compreendido entre os anos 50 até o final da década de 80, 
como um árduo e assombroso período (“anos de chumbo”), em que a educação 
brasileira foi submetida, a 20 anos de regime autoritário, norteados pelos 
interesses econômicos e políticos dos dirigentes de nosso país. E novamente 
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as ações do governo favoreciam as desigualdades sociais. A partir 1964, com o 
golpe militar, a educação passa a ser desnacionalizada pelos acordos firmados 
entre MEC-USAID. Muitos educadores envolvidos pelo ideal de educação 
popular são cassados, presos e asilados. Em 1982, Azevedo (2005, p.176-177) 
tece suas considerações acerca das repercussões do Manifesto dos Pioneiros 
da Educação Nova (1932) para a realidade educacional brasileira e enfatiza 
que, após exatamente 50 anos depois da luta empreendida, os problemas 
educacionais básicos no nosso país agravaram-se em vários aspectos, em 
virtude da sociedade brasileira fundamenta-se em uma base antidemocrática. 

Na transição da ditadura militar para a redemocratização no Brasil, 
a educação também não constava como prioridade nos planos do governo 
nacional. Segundo Frigotto (2011, p. 243):

A educação nunca foi algo de fundamental no Brasil, e muitos esperavam que 
isso mudasse com a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Mas a 
Constituição promulgada em 1988, confirmando que a educação é tida como 
assunto menor, não alterou a situação (FRIGOTTO, 2011, p. 243).

A partir do final do século XX, as políticas públicas da educação 
brasileira são atravessadas pelas intervenções das agências internacionais 
financeiras (Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e Organização 
Mundial do Comércio), direcionadas ao fortalecimento e reprodução do 
capital global.(VAZ; GISI, 2011, p. 6074). Conforme Santiago (2012) esses 
acordos firmados entre o Estado e os organismos internacionais financiadores 
traduzem-se numa política descentralizadora, retraindo e descompromissando 
o Estado, tornando-o mínimo no investimento de políticas públicas em 
todos os setores sociais, sobretudo, no educacional, abrindo espaço para a 
iniciativa privada e a consequente degradação da escola pública que ocorre em 
virtude dessa abertura para o deslocamento do público para o privado, onde a 
educação passa a ter caráter economicista, estando vinculada à produtividade.
Frigotto (2017, p. 19) assinala que:

Para a manutenção deste sistema cada vez mais irracional, produziu-
se paulatinamente a anulação do poder político dos Estados nacionais, 
transferindo o verdadeiro governo do mundo para os grandes grupos 
econômicos, hegemonizados pelo capital financeiro, e para os organismos 
internacionais que o os representam, mormente a Organização Mundial do 
Comércio e o Banco Mundial. Estrutura-se, então, um poder sem sociedade 
ou, como analistas têm caracterizado, um Estado de exceção permanente. 
Estado que no interior das nações é comandado pelos bancos centrais e 
ministérios de economia, os quais definem as medidas que garantem o lucro, 
em especial do capital financeiro.

De acordo com Frigotto (2011, p. 241) essa política educacional 
brasileira que norteou a década de 90, constitui-se como a ditadura de 
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mercado na educação. O século XX chega ao seu final e o Brasil não consegue 
resolver os problemas básicos da educação, isto porque não é a prioridade das 
políticas educacionais do governo nacional. 

Na primeira década do século XXI, existia a esperança de que o projeto 
educacional fosse antagônico aos anteriores, haja vista o governo do Brasil 
fosse esquerdista. Porém, embora em meio a muitas conquistas no âmbito 
social e educacional, as parcerias continuaram ocorrendo no plano do público 
com o privado, norteadas pela concepção da pedagogia das competências e 
práticas educacionais mercantis. Persiste o enorme distanciamento das teses de 
educação pública, gratuita, universal, laica e utilitária. O Estado preocupou-se 
em investir em políticas focais que apenas amenizaram seus efeitos danosos e 
não promoveram alterações em suas determinações, ao invés de implementar 
políticas públicas de caráter universal. Observa-se que a tentativa foi de unir 
duas bandeiras que não se afinavam (FRIGOTTO, 2011, p. 237-245). 

A linearidade educacional histórica do nosso país tem demonstrado que, 
não obstante as lutas pela escola, e, sobretudo por uma política de educação 
que abrangesse a todos, o que ocorreu foi uma sucessão de avanços e recuos 
por meio de medidas fragmentadas, isoladas e desarticuladas empreendidas na 
área educacional que tendenciosamente estiveram atreladas aos interesses de 
uma minoria detentora do poder, a favor da expansão do mercado e do capital 
global. Frigotto (2017, p. 20) esclarece que:

A desigualdade econômica, social, educacional e cultural que se explicita 
em pleno século XXI resulta de um processo de ditaduras e golpes da classe 
dominante com objetivo de manter seus privilégios. Ao longo do século XX 
convivemos, por mais de um terço do mesmo, com ditaduras e submetidos a 
seguidos golpes institucionais como mecanismos de impedir avanços das lutas 
populares e da classe trabalhadora na busca dos direitos elementares do acesso 
à terra, comida, habitação, saúde, educação e cultura.

Desse modo, originalmente conforme as finalidades e a função social para 
as quais a escola foi designada, tanto no plano mais geral (internacional) como 
especificamente na realidade brasileira, configura-se em uma luta hegemônica, 
onde enfrentam-se os projetos antagônicos referentes aos interesses da classe 
dominante e os interesses da classe trabalhadora (FRIGOTTO, 2003, p. 135-
136).

3 A escola e a formação humana: o ser humano visto a partir de sua 
totalidade

A instituição escolar tende a ser a mais tradicional por estar assentada 
em princípios conservadores, rígidos e burocráticos e fundamentar-se em 
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um modelo baseado na compartimentalização do saber, na dicotomia e na 
explicação através de fatos lógicos e lineares. Contudo, a escola é avaliada como 
a mais recomendada em transferir saberes formais acumulados culturalmente 
às novas gerações. Rogers (1986, p. 75) fazendo uma análise sobre o poder 
que a escola exerce na sociedade, assegura que o “o sistema educacional é 
provavelmente a mais influente de todas as instituições, superando em alcance 
a família, a igreja, a política e o governo, ao modelar a política interpessoal da 
pessoa em crescimento”. Nela o indivíduo passa por uma instrução formal e 
sistemática que lhe toma uma boa parte do seu dia e de sua vida.

Avaliamos que a prática pedagógica escolar tem se orientado por uma 
antropologia demasiadamente limitada, reduzindo o ser humano a uma 
matéria moldável, como se este fosse um depósito de conhecimentos que o 
guiarão na resolução de todos os seus problemas no decorrer de sua vida. Esta 
visão julga serem os homens todos iguais, desvalorizando suas singularidades 
e sobrepondo-se ao que lhe é naturalmente peculiar: a dimensão humana e 
afetiva, associada, segundo Rogers (ZIMRINNG, 2010, p. 38) às qualidades 
femininas da vida.

 A escola, nos moldes em que vem se configurando tem se mostrado 
ineficiente para formar o ser humano a partir da sua totalidade, que contemple 
as duas dimensões fundamentais do ser humano, ou seja, que trabalhe de forma 
integrada o intelecto (a razão) e o afeto (a emoção), haja vista que o ensino 
tem se pautado em uma pedagogia para a dicotomização, em uma tentativa 
de objetificar e coisificar o ser humano, em virtude da ordem econômica, 
política e social em vigor. Observamos que as propostas e práticas pedagógicas 
escolares baseadas nos princípios e interesses da classe hegemônica e dos 
interesses do capital global não estão interessadas em uma formação para um 
cidadão autônomo, autêntico, livre e emancipado. 

Hoje, mais do que nunca se almeja a consolidação de uma escola que atue 
no sentido de se colocar a serviço de uma educação que encoraje o educando 
para a autonomia, para a autenticidade, para a autorresponsabilidade, para 
a maturidade e para a autorrealização. Vivemos em uma era em que o ser 
humano age automaticamente; a racionalidade e o cálculo condicionam suas 
ações e com isso, nega-se a possibilidade de se aprender sempre, de estar aberto 
a novas experiências; perde-se o encanto e a capacidade de apreciar a beleza 
nas coisas simples. A escola tem trabalhado no sentido de impor e transmitir 
conhecimentos que convergem para o campo do interesse da classe a que rende 
obediência e, por isso, pretende que não haja contestações. O espaço escolar 
tem se configurado em um lugar onde somos aprisionados pela informação e 
bombardeados de conhecimentos tidos como seguros e inexoráveis. 
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Se pretendemos uma formação para um sujeito, livre, autônomo, 
autêntico, crítico, reflexivo e questionador a escola deve se articular com 
o propósito de empreender um trabalhado na perspectiva de uma ação 
humanizadora e emancipadora. A escola, neste sentido, deve pautar-se 
em práticas pedagógicas que tenham como efeitos grandes e significativas 
contribuições na vida dos homens e das mulheres que possam repercutir no 
modo como se relacionem consigo mesmos, com os outros e com o mundo 
em que estão inseridos, que os encaminhem para atitudes mais humildes, 
solidárias e, especialmente, mais humanas com vistas a uma vivência 
harmoniosa no mundo para o alcance de uma vida plena.

A partir da sua abordagem do homem como pessoa, Rogers (1986) 
chama a atenção para a necessidade de trabalhar a dimensão afetiva, a liberdade 
e a comunicação. Em outras palavras, uma formação para a autonomia, para a 
autorresponsabilidade e para a maturidade. Para ele existe outra possibilidade 
definida pela liberdade de escolha, de ter decisões livres de determinações 
preexistentes. Uma educação que o torne capaz de dominar os conhecimentos 
disseminados na escola e fora dela, que o estimule a pensar a partir daquilo 
que realmente lhe traz sentido a sua existência/vivência e ao meio em que está 
inserido. 

Para Zimring (2010, p. 15) “não pode ocorrer a verdadeira aprendizagem 
a não ser à medida que o aluno trabalhe sobre os problemas que são reais pra 
ele”. A verdadeira aprendizagem é aquela que parte do desejo do estudante, 
daquilo que realmente lhe interessa e faz sentido para sua vida. A esse tipo de 
aprendizagem Rogers denominou de aprendizagem significativa.

A aprendizagem significativa aumenta ao máximo, quando o aluno escolhe 
suas próprias direções, ajuda a descobrir recursos de aprendizado próprio, 
formula problemas que lhe dizem respeito, decide quanto ao curso de ação 
a seguir, vive as consequências de cada uma dessas escolhas. É evidente que 
a aprendizagem participada é muito mais eficaz que a aprendizagem passiva 
(ROGERS, 1973, p. 158).

Rogers (1973) parte da convicção de que a meta da educação é a 
facilitação da aprendizagem. Consequentemente para que ela tenha efeitos 
benéficos na vida do sujeito, onde ele seja capaz de avaliar opiniões e de 
pensar, necessita de um professor que apresente as seguintes qualidades: 
autenticidade, apreço e empatia. Só assim é possível emergir um clima de 
confiança, de compreensão, e, acima de tudo, de liberdade, onde o educando 
tenha sua criatividade liberada; assuma sua independência, debatendo 
problemas e efetuando escolhas. Isto é, trata-se de uma relação dentro de um 
processo que se considere o educando como um ser humano distinto, com 
qualidades próprias. 
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Rogers (1973, p. 106) assegura que “a aprendizagem significativa se 
baseia em certas qualidades de comportamento que ocorrem no relacionamento 
pessoal entre o facilitador e o aprendiz”. Por isso, a facilitação da aprendizagem 
realizada pelo professor necessita vir acompanhada de sentimentos como 
simpatia, respeito, apreciação, aceitação e valorização do outro. 

Vejo a facilitação da aprendizagem como o fim da educação, o modo pelo qual 
desenvolveremos o homem entregue ao estudo, o modo pelo qual podemos 
aprender a viver como pessoas em processo. Vejo-a como a função capaz e 
sustentar respostas construtivas, experimentadas, mutáveis, em processo, às 
mais profundas perplexidades que assediam, hoje, o homem (ROGERS, 1973, 
p. 105).

A aprendizagem significativa da qual nos fala Rogers (1973) combina 
o intelecto e o sentimento. Pelo envolvimento destes dois aspectos é possível 
o desenvolvimento integral do estudante e, delineia-se um novo modo de 
aprendizagem, aquela em que o estudante tem oportunidade de utilizar seu 
poder criativo natural por meio da experiência direta, ou seja, tendo liberdade 
para aprender o que de fato tem importância para sua vida.

A aprendizagem auto iniciada que envolve toda a pessoa do aprendiz – seus 
sentimentos tanto quanto sua inteligência – é a mais durável e impregnante. 
(...) onde a aprendizagem mais eficaz é a da pessoa que se deixa envolver, 
totalmente, por si mesma. Não se trata de aprendizagem “só do pescoço para 
cima” (ROGERS, 1973, p. 158).

Portanto, Zimring (2010) instaura, uma nova concepção sobre o fazer 
pedagógico ao atribuir elevada importância aos relacionamentos interpessoais 
como essenciais para a liberação do potencial humano. Assegura que, de nada 
adianta melhores cursos e melhores currículos. Somente pessoas, agindo como 
pessoas poderão fazer a diferença.

A atuação da escola, e mais especificamente a educação, é algo que 
deve ser repensado, haja vista que a preparação do indivíduo para a vida em 
toda sua amplitude, segundo Rogers (ZIMRING, 2010, p. 43) deve basear-
se no relacionamento interpessoal e afetuoso, que tome partida através do 
interesse tanto do educador como do educando em prol de uma aprendizagem 
significativa para suas vidas. Como bem infere o autor, este relacionamento 
transparente e autêntico do educador será a sua principal ferramenta para 
auxiliar o educando a viver como um ser em transformação e em um mundo 
dinâmico, pois este não é mais concebido como o detentor do saber, aquele 
que instrui, mas aquele que facilita o aprendizado, atribuindo significativa 
importância à experiência.

Para Rogers (1973) o fundamental não é acumular conhecimentos, 
mas aprender de fato, segundo a percepção daquilo que realmente é do 
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interesse do educando, o que sugere envolvimento pessoal da pessoa como 
um todo a partir do relacionamento saudável entre os agentes do processo 
(educando e educador), onde não haja mais hierarquia nessa relação, mas que 
todos caminhem numa posição horizontal. 

O facilitador ajuda a trazer à tona e a elucidar tanto os propósitos individuais, 
na classe, quanto mais gerais do grupo. Se não teme aceitar intenções 
contraditórias e metas em conflito, se se capacita a permitir que os indivíduos, 
com senso de liberdade, afirmem o que estariam dispostos a fazer, ajudará a 
criar um clima para a aprendizagem (ROGERS, 1973, p. 159).

Para Rogers (1985, p. 29) a postura adequada ao educador não deve 
ser a de um mero e estéril repetidor de saberes consolidados como verdades 
incontestáveis; isso não é educar, mas simplesmente instruir para uma realidade 
que se pensa ser estática. É neste sentido que ele critica o tipo de educação 
que aprisiona o ser humano por meio do ensino desvinculado do seu interesse 
pessoal, por entender que “ensinar não é manter a ordem na sala, despejar 
fatos, fazer exames e dar notas. Ensinar é mais difícil do que aprender, porque 
o que o ensino exige é o seguinte: deixar aprender. Permitir que o estudante 
aprenda alimentando a sua curiosidade”.

O professor, enquanto facilitador da aprendizagem se torna apto 
a liberar a curiosidade do ser humano envolvido no processo, de modo a 
encaminhar-se na direção de seus próprios interesses. Para Rogers isso 
significa tirar o freio do sentido da indagação, abrir-se ao questionamento e a 
exploração, reconhecendo que o mundo não é estático e que por isso tudo está 
em processo de mudança. De acordo com o autor: 

De um contexto desse tipo surgem estudantes verdadeiros, aprendizes reais, 
cientistas, eruditos, praticantes criativos, o tipo de indivíduos que pode viver 
num equilíbrio delicado, mas sempre mutável entre o que é atualmente 
conhecido e os fluentes, móveis e cambiantes problemas e fatos do futuro 
(ZIMRING, 2010, p. 42). 

Rogers traz como proposta fazer educação através da facilitação da 
aprendizagem. Este é o seu diferencial, quando se propõe a caminhar por 
um caminho inverso ao que a escola tem proposto ao ser humano. Assim, 
assegura que essa é a alternativa mais segura “se desejamos sobreviver”. É por 
isso que afirma que “o único homem instruído é aquele que aprendeu como 
aprender, o que aprendeu a adaptar-se e a mudar, o que se deu conta de que 
nenhum conhecimento fornece base para a segurança” (ZIMRING, 2010, p. 
42). Sobre isto, assegura que:

Achamo-nos, em minha opinião, defrontados com uma situação inteiramente 
nova na educação, na qual o objetivo desta, se é que desejamos sobreviver, 
deve ser a facilitação da mudança e da aprendizagem. O único homem 
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instruído é aquele que aprendeu como aprender, o que aprendeu a adaptar-
se e a mudar, o que se deu conta de que nenhum conhecimento é garantido, 
mas que apenas o processo de procurar o conhecimento fornece base para a 
segurança. A qualidade de ser mutável, um suporte no processo, mais do que no 
conhecimento estático, constitui a única coisa que faz qualquer sentido como 
objetivo para a educação no mundo moderno (ZIMRING, 2010, p. 42).

Pelo enfoque de Rogers (1986, p. 79-110) acreditamos que existe a 
possibilidade da quebra desse paradigma da educação (interligada a interesses 
da lógica produtiva interessante à classe dominante que a escola tem dispensado 
ao homem). É possível de acontecer, na medida em que se vislumbre uma 
educação que vise assegurar ao ser humano sua liberdade pessoal real, 
apoiada na comunicação e no envolvimento interpessoal. Portanto, acredita, 
concordando com Freire, “que esta abordagem é basicamente um processo 
revolucionário, subversivo para qualquer estrutura autoritária”. A quebra dos 
padrões de autoridade vertical, onde professor e aluno crescem juntos no 
processo de ensino e aprendizagem por meio do diálogo e o caráter libertador 
da educação que faz o ser humano se sentir dono de seus pensamentos e 
da visão que tem do mundo, explícita ou implicitamente manifestados em 
suas próprias sugestões, representa a reviravolta revolucionária na política da 
educação tradicional. E isto não é bom e nem o que uma sociedade, baseada 
na dominação de uma minoria sobre uma maioria, espera.

Segundo Morin (2003, p.103) fomos longe demais no caminho da 
dicotomia, da simplificação. Ainda trabalhamos sobre o prisma da educação 
tradicional, que dicotomiza, desvincula e desvaloriza a parte psicológica, 
afetiva, da parte intelectual, racional, compreendendo a cognição dissociada 
da vivência do ser humano. Em sua concepção, a escola e seus agentes 
pedagógicos tem mantido uma postura secular de instruir o homem por meio 
de uma prática que condena-o “à aceitação ignorante das decisões daqueles 
que se presumem sabedores, mas cuja inteligência é míope, porque fracionária 
e abstrata”. Necessário se faz, com a máxima urgência, reconectar as partes do 
todo. O indivíduo deve ser considerado como um todo, isto é, a integração 
entre mente e corpo, sentimento e intelecto. Proclama, portanto, uma 
reorganização do saber, bem como uma reforma do pensamento, no sentido 
de ligar o que está isolado, fragmentado pelo esmagamento disciplinar. 

Atualmente, somos bombardeados a todo momento por infinitas 
informações e isto tem feito do ser humano um ser condicionado, manipulado, 
controlado por tais informações. De acordo com Morin (2003, p.103):

Hoje somos vítimas de dois tipos de pensamento fechado: primeiro, o 
pensamento fracionário da tecnociência burocratizada, que corta, como fatias 
de salame, o complexo tecido do real; segundo, o pensamento cada vez mais 
fechado, voltado para a etnia ou a nação, que recorta, como um puzzle, o 
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tecido da Terra-Pátria. Precisamos, pois, estar intelectualmente rearmados, 
começar a pensar a complexidade, enfrentar os desafios da agonia/nascimento 
de nosso entredois-milênios e tentar pensar os problemas da humanidade na 
era planetária. Essa é uma reforma vital para os cidadãos do novo milênio, que 
permitiria o pleno uso de suas aptidões mentais e constituiria não, certamente, 
a única condição, mas uma condição sine qua non para sairmos de nossa 
barbárie. (MORIN, 2003, p. 103).

Por isso, Morin (2003, p. 64) preconiza uma educação para a cidadania, 
aquela capaz de orientar o ser humano a assumir sua condição humana, que 
contribui para a sua autoformação, que o ensina a viver, enfim, como se 
tornar um cidadão e consequentemente o encaminhamento para uma vida 
harmoniosa e mais feliz.

Freire (2016, p. 67-90) ressalta que “para se tornar um instrumento 
válido, a educação precisa ajudar o homem, a partir de tudo o que constitui 
sua vida, a se tornar sujeito”. Para ele a educação só pode ser efetiva e eficaz à 
medida que os alunos dela participam de maneira livre e crítica. Defende uma 
prática pedagógica emancipadora e libertadora que possibilite a autonomia 
do educando através da sua participação na construção de uma sociedade 
democrática e justa. É neste sentido que para Freire (2002, p. 36) “o educando 
que exercita sua liberdade ficará tão mais livre quanto mais eticamente vá 
assumindo a responsabilidade de suas ações”.

Neste sentido, Freire (1967, p. 126) defende a ideia de que a relação 
professor-alunos deve ser relação entre sujeitos e não de dominação, mediada 
pela comunicação entre os homens, pelo encontro entre consciências, pelo 
diálogo. Para esse educador:

A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode 
temer o debate. A análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora, 
sob pena de ser uma farsa. Como aprender a discutir e a debater com uma 
educação que impõe? Ditamos ideias. Não trocamos ideias. Discursamos 
aulas. Não debatemos ou discutimos temas. Trabalhamos sobre o educando. 
Não trabalhamos com ele. Impomos-lhe uma ordem a que ele não adere, mas 
se acomoda. Não lhe propiciamos meios para o pensar autêntico, porque 
recebendo as fórmulas que lhe damos, simplesmente as guarda. Não as 
incorpora porque a incorporação é o resultado de busca de algo que exige, de 
quem o tenta, esforço de recriação e de procura. Exige reinvenção (FREIRE, 
1967, p. 97). 

A tônica de Freire (2002, p. 45) reside na execução de uma prática que 
favoreça a criticidade do educando, condenando o ensino que denominou 
de bancário, aquele que alguém se considera detentor do conhecimento e, 
por isso, trata o educando como um depósito de saberes prontos e acabados. 
Prática, que abafa, destrói ou mata a curiosidade, a criatividade e o espírito 
investigador do educando. Seu método consiste em provocar, inquietar 
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os alunos, ao contrário do que se propõe a educação elitista, que é tentar 
acomodá-los a ordem já existente. E por isso, afirma, “que ensinar não é 
transferir conteúdo a ninguém, assim como aprender não é memorizar o perfil 
do conteúdo transferido no discurso vertical do professor”. 

Assim, Freire (1994) em sua concepção emancipadora preconiza: “uma 
educação para a decisão, para a responsabilidade social e política”, pautada 
no ensino baseado no diálogo, na liberdade e na busca pelo conhecimento 
construído dentro do seu contexto.

Portanto, Rogers (1973; 1985; 1986; 1987), Morin, (2003) e Freire 
(1967; 1994; 2002; 2016) possuem abordagens parecidas e complementares 
sobre a educação e mais especificamente a prática educativa. Defendem um 
modelo de ensino revolucionário que propõe a libertação dos indivíduos das 
amarras de um sistema opressor e autoritário. Consideram como fundamentais, 
primeiramente que o clima entre os atores envolvidos no processo ensino e 
aprendizagem seja de confiança e de respeito, onde todos sejam envolvidos 
por meio do diálogo e da comunicação. Esse ambiente favorável propicia 
um relacionamento interpessoal, em que elementos como apreço, simpatia e 
compreensão humana são fundamentais para a aprendizagem envolver a todos 
(professor e alunos) e se tornar significativa para os sujeitos desse processo 
em que todos crescem. Partindo desse parâmetro, a educação propicia uma 
formação humana e cidadã, em virtude de contribuir para o surgimento de um 
ser humano autônomo, autêntico, responsável, comprometido e emancipado. 
Sendo, portanto, um modelo de educação que abrange a totalidade do 
indivíduo. 

4 Considerações finais

Realizando um percurso nos caminhos percorridos pela escola, 
observamos que esta instituição não negou esforços em articular a política 
educacional, tanto em nível mundial quanto em nível nacional aos interesses 
da classe dominante em todos os períodos da história. Em cada momento 
deste percurso foram desenvolvidas estratégias que deixaram a maioria (classe 
trabalhadora) excluída de direitos que pudessem consolidar uma educação 
capaz de satisfazer suas aspirações. 

Nota-se que até os dias atuais, de modo sutil ou não, a classe elitista 
extirpa e torna inviável a possibilidade de uma educação que inclua os anseios 
da classe desprovida de poder. Torna impossível uma educação em que as 
diferenças entre as classes desapareçam.Entretanto, vimos que existe luta, 
apesar das poucas conquistas nesse plano. Em todos os momentos históricos, 
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observamos uma longa caminhada a favor de uma educação de caráter 
universal, que inclua a todos, sem distinção de classe. O povo brasileiro 
persevera alimentando esperanças de dias melhores e empreende forças para 
que os seus direitos sejam garantidos. 

Nas décadas de 30 e de 50 do século XX, por exemplo, educadores 
brasileiros travaram uma batalha reivindicando uma educação pública, 
gratuita, universal, laica e utilitária. Defendiam uma escola democrática que 
garantisse um ensino com base na liberdade de pensamento e igualdade de 
oportunidade a todos. 

Comungando dos mesmos preceitos, na década de 60, Freire vai 
de encontro a educação elitista, defendendo uma prática pedagógica que 
emancipe, liberte e dê autonomia do educando através da sua participação na 
construção de uma sociedade democrática e justa. Sua abordagem combate o 
ensino que denominou de bancário, onde considera-se o indivíduo como mero 
receptor de conhecimentos prontos e acabados, soterrando sua capacidade 
criadora e crítica. Neste sentido, propôs uma educação que provoque e 
inquiete os sujeitos para que não mais sejam reféns de uma estrutura social 
que não nega esforços em lhe acomodar à ordem estabelecida.Por isso, enfatiza 
a importância de tornar a educação um instrumento válido no sentido de 
ajudar o ser humano a se tornar sujeito de sua história.

Os estudos na literatura de Rogers, Morin e Freire, demonstram que é 
necessário e possível a quebra desse paradigma em que a escola vem se ajustando 
e pondo em prática políticas educacionais a serviço do Estado e, recentemente 
do capital global. Estes estudiosos nos apontam caminhos possíveis para a 
consolidação de um fazer pedagógico que enverede na perspectiva de repensar 
a instituição escolar e reconfigurar suas práticas. Esclarecem a necessidade e a 
possibilidade da escola fazer o inverso do que se tem realizado até nossos dias. 

Rogers e Freire comungam do mesmo princípio assinalam que 
a educação de que o ser humano precisa é aquela que faça sentido na sua 
vida e esteja de acordo com suas aspirações e seu contexto. Que encaminhe 
o indivíduo para sua autorrealização, compreendendo que o mundo não 
é estático e que, portanto, nada é seguro, havendo, então a necessidade de 
construção e reconstrução de saberes que partam de suas necessidades reais. 
Assim sendo, Rogers propõe a facilitação da aprendizagem e que esta seja 
significativa. 

Apoiando esse preceito, Morin assinala que a educação deve estar 
voltada para a autoformação do indivíduo, que o ensine a assumir sua condição 
humana e que o conduza para a vivência pautada na cidadania. Deste modo, 
apontam caminhos e possibilidades da escola conseguir desenvolver e formar 
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o ser humano em sua totalidade.
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Capítulo 10

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM TEMPOS 
DE PANDEMIA: IMPLICAÇÕES DE UMA 

PESQUISA EMPÍRICA

Robson Lima de Arruda 1

Robéria Nádia Araújo Nascimento 2 

1 Introdução

A avaliação escolar compreende um campo complexo de discussão 
que abrange processos pedagógicos, institucionais e políticos. É um 

dos temas educacionais mais labirínticos e controversos. Sobre essa instância, 
debruçam-se diversos autores na tentativa de ampliar e aprofundar percepções 
e práticas ainda enviesadas pelo paradigma pedagógico fragmentado, cujos 
pilares se ancoram na seleção, classificação e exclusão. Nesse sentido, a vigência 
dessa concepção, em nossas escolas, é fruto da opção do professorado ou uma 
imposição do sistema educacional? (HOFFMANN, 1994).

No contexto da pandemia imposta pela Covid-19, a adesão às aulas 
remotas requisitou novos modos de produzir a docência. Nesse sentido, a 
avaliação se tornou objeto de nossas indagações, a fim de compreendermos 
os pressupostos teórico-metodológicos que embasam as práticas da 
avaliação escolar num contexto de excepcionalidade na educação. Para isso, 
consideramos o período de aulas remotas e, a partir das discussões propostas 
por Hoffmann (1994, 2009), Libâneo (2006), Luckesi (1999, 2005), Demo 
(2010, 2012), Perrenoud (1999), entre outros, pretendemos apontar alguns 
dilemas e proposições acerca da problemática. Para tanto, utilizamos como 
pressuposto empírico uma pesquisa realizada com professores da educação 
básica, entre os dias 23 de junho a 08 de julho de 2020, via plataforma Google 
Forms, cujos resultados estão expressos em dados quantitativos e qualitativos, 

1 Mestrando em Formação de Professores pela Universidade Estadual da Paraíba – UEPB; Professor 
dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental em Vertente do Lério – PE. Analista Educacional na 
rede Estadual de Ensino de Pernambuco. E-mail: robsonlima13@hotmail.com 

2 Orientadora da pesquiasa. Doutora em Educação pela Universidade Federal da Paraíba-UFPB. 
Professora Associada da UEPB, Docente Permanente e Coordenadora Adjunta do Programa de 
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por meio de gráficos e depoimentos oriundos da participação docente.
Nessas condições, o texto tenta responder a algumas questões 

complexas, porém necessárias: como se processa a avaliação escolar durante 
a pandemia? Como e por que avaliar nas condições atípicas impostas pelo 
cenário da pandemia?

2 A propósito da avaliação escolar

Há inúmeras convergências entre formulações e teses que afirmam 
que a avaliação é uma característica social marcada por posições e sentidos 
complexos (LIBÂNEO, 2006; FONSECA & FONSECA, 2016). Pode-se se 
dizer que a avaliação é um termômetro que possibilita a comprovação das 
finalidades do ensino, cuja prerrogativa envolve a capacitação dos indivíduos 
frente às exigências sociais que se atrelam à educação. Libâneo (2006) 
considera que a dinâmica é “um componente do processo de ensino que 
visa, através da verificação e qualificação dos resultados obtidos, determinar a 
correspondência destes com os objetivos propostos e, daí, orientar a tomada 
de decisões em relação às atividades didáticas seguintes” (LIBÂNEO, 2006, 
p.196). 

De acordo com Hoffmann (2009), “a avaliação é essencial à educação. 
Inerente e indissociável enquanto concebida como problematização, 
questionamento, reflexão sobre a ação” (HOFFMANN, 2009, p.15). Todavia, 
o professorado parece dissociar a ação educativa da ação avaliativa, como se 
fossem dois momentos distintos, e não um processo de ensino. Na concepção 
de Luckesi (1999), avaliar exige tomada de decisão, ou seja, é um ajuizamento 
de qualidade, cuja posição em relação ao que se avalia deve se dirigir para 
aceitá-lo ou transformá-lo. 

No seio dos debates, a dicotomia entre qualidade e quantidade ocupa 
lugar de destaque ao passo que produz algumas contradições. A complexa 
relação se fundamenta em leis e documentos normativos, bem como em 
diversas produções teóricas, que respaldam cursos de formação inicial e 
permanente e, consequentemente, orientam as experiências cotidianas dos 
docentes. Todavia, os conceitos de qualidade e quantidade também não se 
dissociam. Com efeito, “toda qualidade humana é referenciada a alguma base 
quantitativa, assim como toda quantidade humana contém a dimensão da 
qualidade” (DEMO, 2010, p.38-39).

O art. 24 da Lei Nº 9.394/96, que define as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB), determina que a avaliação escolar seja realizada de 
forma flexível, reforçando o processo em detrimento do produto e qualidade 



  135
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

Voltar ao Sumário

sob a quantidade (BRASIL, 1996). De acordo com Sacristán (1999):
O conceito de educação e de qualidade na educação tem acepções diferentes 
segundo os vários grupos sociais e os valores dominantes nas distintas áreas do 
sistema educativo. A imagem da profissionalidade ideal é configurada por um 
conjunto de aspectos relacionados com os valores, os currículos, as práticas 
metodológicas ou a avaliação (SACRISTÁN, 1999, p. 67). 

Para Imbernón (2010; 2016), não existe uma única concepção de 
qualidade e, portanto, tal conceito “não é estático, não há consenso sobre seu 
significado nem existe um único modelo, pois ele depende da ideia de formação 
e de ensino que se tem” (IMBERNÓN, 2010, p.103). Nessa perspectiva, 
trata-se de uma categoria multifacetada e ambígua, imbuída de exigências 
e cobranças que afetam professores e alunos no que tange a parâmetros de 
eficiência e efetividade. Não obstante, a concepção deveria ser baseada no 
avanço escolar, constatada por critérios de qualidade traduzidos na aprovação 
da comunidade educativa, e não apenas ser tratada como um número nas 
estatísticas dos indicadores sociais ou de mercado (IMBERNÓN, 2016). 

Na concepção de Sordi & Lüdke (2009): 
a avaliação esconde campo de interesses fortemente antagônicos que buscam 
legitimar uma determinada concepção de qualidade, nem sempre aquela 
detentora de pertinência social. Mais uma razão para que a aprendizagem da 
avaliação ultrapasse a fronteira da sala de aula e amplie a visão dos professores 
para além da aprendizagem dos seus alunos (SORDI; LUDKE, 2009, p. 326).

Todavia, a concepção de qualidade que prevalece em nossas escolas 
continua sendo a do modelo produtivo empresarial. Nesse sentido, cabe evocar 
a seguinte questão: “a educação que trabalha com sujeitos é um produto?” 
(IMBERNÓN, 2016, p.16). Como explica Luckesi (1999):

A avaliação da aprendizagem escolar no Brasil, hoje, tomada in genere, está 
a serviço de uma pedagogia dominante que, por sua vez, serve a um modelo 
social dominante, o qual, genericamente, pode ser identificado como modelo 
social liberal conservador, nascido da estratificação dos empreendimentos 
conservadores que culminaram na Revolução Francesa (LUCKESI, 1999, 
p.29, grifos do autor).

Depreende-se que a avaliação liberal conservadora possui caráter 
autoritário, visto que esta é uma característica social vinculada ao controle e ao 
enquadramento pelas vias da disciplina e coação. Destarte, a avaliação escolar 
deveria romper com esse paradigma, propondo a superação do autoritarismo 
e promovendo o desenvolvimento da autonomia dos estudantes por meio da 
participação democrática, da tolerância, compreensão, liberdade, criticidade, 
ética, diálogo e consciência (LUCKESI, 1999; FREIRE, 2018). Nesse sentido, 
segundo Hoffmann (1994), o aprofundamento teórico dos professores sobre 
a temática pode evitar posturas conservadoras e reprodutivistas nos espaços 
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escolares, considerando que, muitos deles, sequer estão conscientes do que 
mobilizam em suas práticas avaliativas “agindo sem questionamento, sem 
reflexão, a respeito do significado da avaliação na Escola” (HOFFMANN, 
1994, p. 51).

A principal função da escola consiste em assumir a formação dos 
indivíduos e não a sua preparação para a concorrência implacável do mercado. 
Todavia, emergem do paradigma produtivo, as práticas avaliativas orientadas 
por uma “pedagogia do exame”. Nessa perspectiva, as provas se tornam os 
instrumentos de persuasão e ameaça prévia para os alunos, assim como os pais 
focam na expectativa das notas dos filhos. Como resultado, as instituições 
escolares e os sistemas de ensino miram os resultados (LUCKESI, 1999). 
Tais equívocos têm produzido críticas por reduzir a avaliação ao controle 
provocado pela quantificação e classificação dos alunos por meio de notas 
obtidas em provas e testes (LIBÂNEO, 2006). 

Todavia, o verdadeiro sentido da avaliação é auxiliar a aprendizagem 
dos estudantes. Por isso, a prevalência da “pedagogia dos exames” no 
contexto escolar deturpa a função avaliativa, colaborando para a formação 
da personalidade submissa e para a realização do fetiche social de seleção 
(LUCKESI, 1999). A despeito disso, Libâneo (2006) assevera:

A atitude de dar notas somente com base em provas escritas tem limitações. 
As provas frequentemente são empregadas apenas para medir capacidade 
de memorização. Os livros didáticos e as tarefas dadas pelos professores 
estão repletos de exercícios desse tipo. Os professores, por sua vez, têm 
dificuldades em avaliar resultados mais importantes do processo de ensino, 
como a compreensão, a originalidade, a capacidade de resolver problemas, a 
capacidade de fazer relações entre fatos e ideias etc (LIBÂNEO, 2006, p. 200).

Dessa forma, é preciso que a avaliação escolar ultrapasse os instrumentos 
que costumam ser utilizados de forma pontual, rígida e superficial, limitando 
a complexidade do desenvolvimento a aspectos quantitativos. Contudo, nos 
parece que o problema da avaliação seletiva, classificatória e excludente não 
é apenas de ordem pedagógica. É também político. Em conjunturas assim, 
as metas alcançadas e os números ostentados são usados como representação 
social da qualidade entre os sistemas educacionais em vigor. Assim como nas 
Universidades públicas do país, nas quais os alunos são submetidos à tortura 
dos testes para conseguir uma vaga em meio à ampla concorrência (decorrente 
da falta de oferta), nas escolas de educação básica, os estudantes enfrentam um 
processo de ensino que tende ao modelo bancário, conteudista e superficial. 

Os indicativos externos de qualidade da educação dos últimos anos 
evoluíram positivamente, “à custa, porém, de pressões ingentes sobre os 
sistemas estaduais e municipais, que têm como resultado comum a dedicação 



  137
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

Voltar ao Sumário

das escolas apenas ao que poderá cair na Prova Brasil” (DEMO, 2012, p. 11). 
Com isso, a aprendizagem e o desenvolvimento escolar são submetidos ao 
rigor das avaliações externas que definem o que, como e quando os conteúdos 
escolares devem ser trabalhados. Não obstante, a ética do comprometimento 
e da responsabilidade com a qualidade educacional é afetada negativamente 
pela busca quase obsessiva pelos índices externos de qualidade. Com isso, 
prevalece o sistema e um discurso vertical que se apresenta por democrático 
(FREIRE, 2018). Todavia, no pensamento freireano, “a questão que se coloca 
a nós, enquanto professores e alunos críticos e amorosos da liberdade, não 
é, naturalmente, ficar contra a avaliação, de resto necessária, mas resistir aos 
métodos silenciadores com que ela vem sendo às vezes realizada” (FREIRE, 
2018, p. 113-114). Ou seja, o que preocupa não são apenas as provas e 
exigências de testes pontuais, mas a forma como o professorado permanece 
nelas.

No tocante à representação dos significados que são atribuídos na 
avaliação, Luckesi (1999) destaca a utilização dos símbolos numéricos ou 
verbais que expressam tais representações. O autor ressalta que, enquanto 
organização sistemática, a educação necessita desses símbolos. Porém, é preciso 
pensá-los a partir de concepções que não sobreponham rótulos à condição 
complexa da aprendizagem que, sequer, caberia dentro de um conceito, 
parecer ou algarismo. 

Em relação aos símbolos convencionais (conceitos e notas), observa-se 
que mesmo tendo havido mudanças em alguns aspectos da prática pedagógica, 
a avaliação tem permanecido como há anos, ou seja, “a escola parece ainda 
muito próxima daquilo que os pais conheceram “em sua época”, mesmo quando 
deixaram a escola há quatorze anos” (PERRENOUD, 1999, p.147). Em 
outros termos, a avaliação escolar ainda é permeada pelos resultados pontuais 
em vez dos processuais, pela dicotomia entre aprovação ou reprovação, pelas 
notas atribuídas em provas e atividades e pela prática punitivista que utiliza as 
ameaças como suporte ameaçador e não apenas “discursivo”. 

 Algumas mudanças significativas e necessárias à avaliação escolar 
poderão ocorrer mediante a consonância entre sistemas de ensino, 
universidades, escolas, professores, estudantes e familiares. Todavia, uma das 
insistentes contradições, consiste em evocar o professorado como personagem 
central na transformação dos processos avaliativos no âmbito das práticas 
escolares. Na realidade, atribuir aos professores a responsabilidade de mudar, 
sozinhos, o sistema avaliativo não parece uma postura coerente, pois, nas 
palavras de Perrenoud (1999): “Talvez se deva mudar a escola, pois a avaliação 
está no centro do sistema didático e do sistema de ensino” (PERRENOUD, 
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1999, p.145). 
Para Demo (2012), deve-se “cuidar” do professorado, visto que “a 

mudança mais profunda, pois, está no professor” (DEMO, 2012, p.13). E 
argumenta ainda: “a referência da avaliação qualitativa é o olhar do professor 
dedicado, sua convivência diária com os estudantes, em diálogo incessante; 
sua orientação devota e exigente” (DEMO, 2012, p.21). Nessa perspectiva, é 
preciso buscar alternativas junto aos docentes e, mais do que estar junto, estar 
com os professores, dialogando, ouvindo, negociando, refletindo e construindo 
caminhos para repensar a avaliação. 

De acordo com Sardi & Lüdke (2009), estar com os professores 
“inclui o exercício da autoavaliação e a avaliação pelos pares. Um professor 
familiarizado com estas práticas ganha condição de bem ensinar e bem realizar 
a avaliação de/com seus estudantes” (SARDI; LUDKE, 2009, p. 317). 

A avaliação deve ser entendida como atitude provisória diante dos 
processos pedagógicos. Nesse sentido, o professorado:

Debruça-se sobre o que estava acontecendo com o estudante antes, o que está 
acontecendo agora e o que acontecerá após, pois a avaliação da aprendizagem 
está a serviço de um projeto pedagógico construtivo, que visualiza o ser humano 
em desenvolvimento permanente. Um verdadeiro processo de avaliação, não 
atribui atenção à aprovação ou à reprovação do estudante, mas sim à sua 
aprendizagem, possibilitando um convite para a sua melhoria (FONSECA; 
FONSECA, 2016, p. 72).

Para Hoffmann (1994), uma avaliação mediadora, em oposição 
ao paradigma sentencioso e classificatório, consiste na intensa relação de 
tempo com os alunos, através de atendimentos individualizados, explicações, 
orientações e encaminhamentos. Entretanto, a autora ressalta que estas 
questões esbarram na atual conjuntura das escolas com turmas numerosas, 
cargas horárias, programas curriculares excessivos e burocratização exacerbada 
(HOFFMANN, 1994). Dessa maneira, a avaliação busca favorecer a “tomada 
de consciência coletiva dos educadores sobre sua prática, desvelando-lhe 
princípios coercitivos e direcionando a ação avaliativa para o caminho das 
relações dinâmicas e dialógicas em educação” (HOFFMANN, 2009, p.68).

 Do mesmo modo, Demo (2012) tem defendido uma concepção de 
avaliação que denominou de processual, cuja principal premissa se ancora 
na dinâmica. Para isso, o autor considera que é preciso que o professorado 
organize o trabalho pedagógico de forma atrativa e contextualizada. Além 
disso, destaca que o professorado precisa ser autor, transformando conteúdos 
curriculares em questões pertinentes, rejeitando a transmissão excessiva de 
conteúdos (DEMO, 2012). 
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De resto, a avaliação escolar precisa envolver os integrantes do 
processo educativo, desde técnicos e gestores pedagógicos, professores, 
alunos, até familiares. A principal medida busca o comprometimento com a 
aprendizagem e o desenvolvimento, com vista aos objetivos do ensino, e não 
apenas o foco nos indicativos das avaliações pontuais externas ou internas. 
Do mesmo modo, todos são objetos da avaliação e precisam participar do 
processo de forma dialógica, crítica e autorresponsável.

3 É pra nota? 

A discussão sobre avaliação escolar durante as aulas remotas não pode 
ficar restrita apenas aos aspectos didáticos e pedagógicos. É preciso ampliar 
os horizontes da análise, sobretudo para o contexto social dos estudantes, 
considerando que o cenário pandêmico reforçou e aumentou a dimensão da 
desigualdade e vulnerabilidade de milhares Brasil a fora. 

 Nessa perspectiva, chamamos atenção para os alunos de baixa renda, 
cujo acesso e permanência nas aulas remotas estiveram condicionados à 
precariedade ou ausência dos bens e recursos tecnológicos necessários ao 
desenvolvimento das atividades (computador, aparelho celular e internet, 
por exemplo). Além disso, nem todas as famílias possuíam a ambiência 
pedagógica necessária à aprendizagem (alimentação, materiais diversos, 
suporte pedagógico, entre outros). Contudo, a avaliação não pode ser 
descartada, pois como já dissemos, ela é necessária para tomada de decisão 
escolar e indispensável para garantir o direito de aprendizagem dos alunos 
(LUCKESI, 1999; LIBÂNEO, 2006; DEMO, 2012). No entanto, alguns 
questionamentos e pontuações podem nos fornecer pistas de como este 
aspecto da docência foi conduzido durante a pandemia. 

O Parecer Nº 5/2020 do Conselho Nacional de Educação, orienta que 
a avaliação realizada durante a pandemia deve respeitar as diferentes situações, 
de forma equilibrada, levando em conta os conteúdos efetivamente trabalhados 
com os estudantes, assegurando oportunidades iguais. O documento orienta, 
ainda, que os sistemas estaduais e municipais de ensino criem seus próprios 
mecanismos de avaliação durante e após a pandemia (BRASIL, 2020). Para 
isso, sugere um “sistema de avaliação realizado à distância sob a orientação das 
redes, escolas e dos professores e, quando possível, com a supervisão dos pais 
acerca do aprendizado dos seus filhos” (BRASIL, 2020, p.11). 

Como podemos notar, a responsabilidade recai sobre os sistemas 
estaduais e municipais de ensino, a quem cabe estruturar políticas de 
orientação e dialogar com seus professores sobre a realidade configurada 
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pelo ensino remoto. Este, aliás, é um aspecto importante dentro da ideia 
progressista de educação, na qual os envolvidos podem participar ativamente 
na deliberação de propostas e na atribuição de sentidos dados ao ensino e a 
avaliação. Todavia, quando as decisões operam pela permanência de modelos 
avaliativos já consolidados no ensino presencial, entende-se que há perda de 
sentido, principalmente numasituação de excepcionalidade, cujas práticas de 
ensino e a aprendizagem são demasiadamente afetadas pelas circunstâncias 
adversas. Nesse sentido, à medida que são lançados conceitos, notas e pareceres, 
considerando apenas aspectos pontuais das respostas dadas pelos alunos aos 
exercícios e atividades propostas, reforçam-se as injustiças causadas pelas 
precárias condições do ensino ofertado à distância e por todas as limitações do 
contexto dos estudantes, sobretudo, os mais carentes. 

Cumpre ainda ressaltar que esta situação de vulnerabilidade social não 
se restringe apenas ao aspecto socioeconômico, mas também aos impasses que 
afetam os estudantes. Não obstante, muitos deles, mesmo possuindo condições 
mínimas de acesso aos bens tecnológicos e estrutura social melhorada, não 
dispõem de atenção, de apoio e de incentivo à realização das atividades. O 
fazem de forma solitária, pois seus familiares não têm tempo, estão ocupados 
com os outros afazeres, muitos fazendo home-office; outros, não têm paciência 
e por isso, de algum modo, negligenciam a aprendizagem dos filhos.

Não pretendemos, com tal observação, estabelecer parâmetro 
comparativo entre as famílias que vivem em extrema vulnerabilidade social 
com aquelas que, de algum modo, possuem melhores condições. Nosso 
intuito reside na necessidade de considerar a complexidade de cada caso, 
ao efetuarmos algum procedimento avaliativo. Como sugere Morin (2014): 
“reconhecer a unidade dentro do diverso, o diverso dentro da unidade; de 
reconhecer, por exemplo, a unidade humana em meio às adversidades 
individuais e culturais, as diversidades individuais e culturais em meio à 
unidade humana” (MORIN, 2014, p.25). Nesse sentido, a avaliação exige, 
entre outros aspectos, a observação atenta, empática, responsável e cautelosa. 

Depreende-se que os processos avaliativos são influenciados por 
diversos fatores, tanto os intra quanto os extraescolares e “não podem ser 
esquecidos ou silenciados pelas políticas que incidem sobre a escola e seus 
atores” (SARDI; LUDKE, 2009, p.321). Do mesmo modo, interesses 
mercadológicos ou externos às reais necessidades de aprendizagem dos alunos 
também impactam a gestão pedagógica dos sistemas. Com isso, o professorado 
também é avaliado, pois “ao analisar os resultados do rendimento escolar dos 
alunos, obtém informações sobre o desenvolvimento do seu próprio trabalho” 
(LIBÂNEO, 2006, p. 202). 
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Assim, ao avaliarmos a aprendizagem dos estudantes durante as aulas 
remotas, nos inserimos numa dinâmica político-pedagógica que admite 
reflexão crítica e conhecimento teórico-prático sobre avaliação. Com isso:

Um educador, que se preocupe com que a sua prática educacional esteja voltada 
para a transformação, não poderá agir inconscientemente e irrefletidamente. 
[...] A avaliação, nesse contexto, não poderá ser uma ação mecânica. Ao 
contrário, terá de ser uma atividade racionalmente definida, dentro de um 
encaminhamento político e decisório a favor da competência de todos para a 
participação democrática da vida social (LUCKESI, 1999, p.46).

4 Com a palavra: os professores

Para uma aproximação com esse contexto, realizamos uma pesquisa 
com professores da educação básica, entre os dias 23 de junho a 08 de julho. 
Através de um formulário disponibilizado na plataforma Google Forms, 
coletamos algumas informações em relação à avaliação. Neste texto, os 
resultados e depoimentos representam apenas um fragmento da observação 
do contexto escolar em tempos de pandemia. As narrativas dos participantes 
serão identificados pela letra P (professor) seguida do número que corresponde 
à ordem de resposta ao formulário.

Captamos a participação de 118 professores da educação básica, 
oriundos das cinco regiões brasileiras, com predominância da região Nordeste 
(62%) e sul (28%). Do total, 65% atuam na rede pública e 46% na rede 
privada de ensino. Conforme os dados coletados, 23% trabalham em escolas 
do campo e 84% em escolas urbanas. A maioria dos profissionais possui nível 
de Especialização (62,7%), seguidos da Graduação (22,9%), Mestrado (8,4%) 
e Doutorado (3,4%). 

As questões dispostas no formulário incluem aspectos da interação 
virtual, família, gestão pedagógica, uso das TICs, qualidade do ensino e 
avaliação. Para fins de delimitação do tema, neste texto abordaremos apenas 
as questões que versam sobre o conceito referido em tempos de pandemia.

A pesquisa revelou que os professores são a favor do ensino remoto como 
alternativa de continuidade dos estudos enquanto durar o distanciamento 
social. 50,8% afirmaram que concordam, 44,1% concordam com ressalvas e 
apenas 5,1% não concordam. 

No aspecto da avaliação, os profissionais consideraram que as provas e 
testes não deveriam acontecer durante as aulas remotas. 44,1% discordam e 
31,4% concordam pouco, conforme mostra o gráfico 1:
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Fonte: Elaborado pelos autores

Além de não concordar com avaliações convencionais (testes e provas), 
22% dos professores afirmam que não tem condições pedagógicas de avaliar 
seus alunos e 56,8% afirmaram que são poucas as condições para esse 
procedimento.

Fonte: Elaborado pelos autores

A análise dos gráficos 1 e 2 aponta que os professores, em sua maioria, 
não são favoráveis à realização de avaliações pontuais (provas e testes), e que 
não se sentem confortáveis para avaliar seus alunos no cenário da pandemia. 
Alguns posicionamentos ilustram tal assertiva: 

Eu concordo com as aulas remotas, pois a interação professor e aluno, mas não 
concordo com avaliações ou testes (P4).
Não podemos avaliar os alunos por que nós sabemos que muitas vezes os pais não 
tem paciência de repassar o que estamos ensinando, pois muitos não assistem aos 
vídeos. Eles dão a resposta. A criança fica perdida com dificuldade. E devido o 
trabalho que está sendo difícil de conciliar, eles juntam as atividades para o fim de 
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semana. Isso, quando fazem. (P22).
Pensa-se muito em conteúdos, ano letivo, Avaliação. Vê-se pouco o que estamos 
vivendo. [...] Sem contar que isso tudo gera estresse em família, tanto do professor, 
como principalmente da família dos alunos, porque muitos além de ter vários filhos 
para ajuda nas atividades, ainda trabalham fora, tendo que realizar as tarefas 
durante a noite, ou finais de semana, dentro de tantos outros afazeres. (P36).
Neste momento de pandemia é uma situação complicada para nós professores 
avaliar e acompanhar o aprendizado dos alunos. Ficamos a mercê das atividades, 
vídeos que os pais nos enviam. Agora mais que nunca percebemos que a educação 
faz se com a união da escola e família. É nítido o esforço dos pais preocupados e 
compreensivos com estes momentos assim como o inverso é verdadeiro. A escola 
pública tem uma realidade de muita carência, de recursos, acesso e permanecia no 
estudo e tudo isso se evidenciou com essa situação de pandemia. (40)

As narrativas dos participantes da pesquisa revelam o cenário de 
insegurança, incerteza e desconforto que a pandemia impôs no tocante à 
condução da docência. Não à toa, 60,2% dos entrevistados consideraram que 
há pouca qualidade e efetividade das aulas remotas, conforme ilustra o gráfico 
3.

Fonte: Elaborado pelos autores

Mais uma vez, destacamos que os interlocutores possuem a 
competência e propriedades adequadas para avaliar o contexto dessas aulas, 
pois estão diretamente em contato com as complexas realidades em suas 
limitações e possibilidades. Com isso, a situação atípica não prescinde do 
crivo dos docentes. Por intermédio das narrativas, os pesquisados reforçam 
a importância do ensino presencial, evidenciando comparações inevitáveis e 
pertinentes entre as aulas presenciais e o ensino à distância. 

Com certeza aprendizagem não é a mesma. Nunca será! Tenho me esforçado muito, 
mas ainda me frustro em ver os pais respondendo as atividades no lugar dos filhos 
ou ainda fazer as atividades todas em um único dia.(P23).
Acredito que o ensino remoto deixará algumas sementes boas plantadas, para que 
posteriormente possamos colher frutos relevantes no que tange a aprendizagem dos 
alunos. Entretanto, penso que quanto mais se demorar a ter o contato presencial 



144
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

Voltar ao Sumário

com os alunos, mais difícil será permanecer com o apoio das famílias e manter uma 
aprendizagem significativa para as crianças. (P24). 
Embora exista grande empenho no bom desenvolvimento das aulas remotas, nas 
substitui a presença do professor em sala de aula, especialmente nos anos iniciais. 
(P25).
Eu não sei se as atividades estão sendo realizadas pelo próprio aluno, não consigo 
acompanhar o entendimento/compreensão do conteúdo que está sendo trabalhado 
naquele dia, [...] diante de toda experiência nova que estou vivendo, posso concluir 
dizendo, que: - Nada se compara a nossa presença direta com o aluno! (P26).

 Entendemos que avaliar a qualidade da educação em um cenário 
totalmente inusitado pode parecer sem sentido. Ainda assim, é preciso 
estabelecer algum parâmetro de qualidade dentro das limitações e 
impossibilidades que se apresentam nessa conjuntura. 

Na escola, in loco, é possível garantir aos alunos o mínimo de igualdade 
em relação a conteúdos, estratégias e recursos pedagógicos. No ensino remoto, 
estas características dependem de fatores que são anteriores ou externas aos 
processos pedagógicos: a condição social, tecnológica, familiar, cognitiva, entre 
outras. Contudo, todos os esforços dedicados às aulas remotas não devem 
ser vistos como meras adaptações ou adequações à situação de anormalidade 
imposta pela pandemia. Há muito empenho, dedicação, mudanças e impactos 
consideráveis na vida dos profissionais, alunos e familiares. Nesse sentido, é 
preciso reformular a concepção de qualidade para além de algo que pode ser 
mensurado, quantificado e exposto em índices. 

Não se trata da qualidade apenas no que tange aos aspectos do 
desenvolvimento cognitivo, mas às habilidades que permeiam as relações 
dentro das famílias, entre professores e alunos, entre família e escola, dentre 
outros fatores que compõem uma rede de apoio sistemático que garante não 
apenas os direitos de aprendizagens, mas assegura o estar juntos e presentes 
neste momento tão dramático de nossos tempos (NÓVOA, 2020). 

5 Finalizando...

Os esforços dispensados na construção deste texto consistem em 
colaborar com algumas discussões acerca da avaliação escolar, tomando como 
contexto de análise as aulas remotas ocasionadas pela pandemia do novo 
Coronavírus. No entanto, as discussões dispostas na construção desse trabalho 
não encerram as possibilidades de análise sobre a temática, ilustrando apenas 
os resultados da investigação realizada. 

Dito isso, evidenciamos alguns pontos que consideramos necessário 
ressaltar para fins de conclusão, a começar pelo fato de que a avaliação escolar é 
um tema de complexa compreensão e seu debate requer amplo conhecimento 
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teórico e prático. Contudo, observamos que o discurso da avaliação escolar 
está quase sempre associado ao mote da qualidade educativa e, para isso, 
operam diversos fatores, principalmente políticos, pedagógicos e ideológicos. 

Com as devidas ressalvas, no cenário da pandemia, cumpre questionar: 
qual avaliação? Não obstante, no ensino convencional, a referência de qualidade 
atribuída ao ensino e a aprendizagem, toma como parâmetro os indicadores 
externos, resultantes de avaliações pontuais, limitadas e padronizadas. Por 
isso, no contexto pandêmico, qual o sentido de propor uma avaliação pautada 
num paradigma que desconsidera a condição social das classes populares? 
Que caminhos as instituições de ensino e seus profissionais devem seguir? 
Seguir o padrão de avaliação convencional ou modificar os parâmetros com 
vista a um projeto de educação emancipadora, progressiva e verdadeiramente 
democrática?

Enquanto tivermos necessidade de mensurar ou representar 
simbolicamente a avaliação, será necessário que discutamos estratégias e 
formas de chegar a esses dados quantitativos sem fugir a responsabilidade com 
o outro enquanto sujeito de nossas avaliações. Ou seja, não há problema em 
avaliar e atribuir valor a um processo, mas, atentar para “como” fazemos isso 
nos parece fundamental.

O discurso “democrático” e “flexibilizador” da avaliação, cada vez mais 
usual, proferido e aplicado por muitos gestores pedagógicos e educadores 
em todo país, têm colaborado para agravar os problemas do ensino e da 
aprendizagem, demandando esforços para atingir metas e status, enquanto 
muitos estudantes parecem ser negligenciados em suas reais necessidades de 
inclusão. 

As limitações impostas pela pandemia não devem ser consideradas 
fator anulativo da avaliação. Ao contrário. Pode ser entendida como caminho 
de entendimento das circunstâncias adversas, reconhecendo-se as limitações 
e as (im) possibilidades de promover não apenas aspectos cognitivos entre 
os estudantes, como também habilidades no campo do ser, conviver, fazer, 
(DELORS, 1998). Nesse sentido, cabe evocar a avaliação como mediação 
processual e sujeita a critérios subjetivos dadas às especificidades contextuais 
verificadas (HOFFMANN, 1994; DEMO, 2012).

O desconforto apontado pelos professores entrevistados reflete uma 
cultura avaliativa que praticamente se resume a atribuir valores quantitativos 
convenientes com os interesses institucionais. Mas, por trás disso, a realidade 
nos convida a repensar e refazer percursos do ensino e da avaliação. Em síntese, 
as narrativas são um recorte do contexto atípico e notabilizam a reflexão dos 
docentes sobre os silenciamentos que inviabilizam as mudanças necessárias 
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para a propagada qualidade da educação. 

Referências

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Parecer nº 5, de 28 de 
abril de 2020. Dispõe sobre a Reorganização do Calendário Escolar e 
da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia 
da COVID-19. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.
php?option=com_ docman&view=download&alias=145011-pcp005-
20&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192 Acesso em: 23 jul. 
2020.

BRASIL. Lei Nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/-Leis/l9394.htm. Acesso em: 23 jul. 2020. 

DEMO, Pedro. Educação, avaliação qualitativa e inovação-I. Brasília: 
INEP/MEC, 2012. 

DEMO, Pedro. Mitologias da avaliação: de como ignorar, em vez de 
enfrentar os problemas. 3.ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2010. 

FONSECA; João José Saraiva; FONSECA, Sônia. Didática Geral. 1. ed. 
Sobral, CE: Faculdades Inta. 2016.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 
educativa. 56.ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2018. 

HOFFMANN, Jussara Maria Lerch. Avaliação mediadora: uma relação 
dialógica na construção do conhecimento. Série Ideias, n. 22. São Paulo: 
FDE, 1994. p. 51-59

HOFFMANN, Jussara Maria Lerch. Avaliação: mito e desafio – uma 
perspectiva construtivista. 40.ed. Porto Alegre: Mediação, 2009. 

IMBERNÓN, Francisco. Formação docente e profissional: formar-se para 
a mudança e a incerteza. São Paulo: Cortez, 2010.

IMBERNÓN, Francisco. Qualidade do ensino e formação do 
professorado: uma mudança necessária. São Paulo: Cortez, 2016. 

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 2009. 

LUCKESI, Carlos Cipriano. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_%20docman&view=download&alias=145011-pcp005-20&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_%20docman&view=download&alias=145011-pcp005-20&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_%20docman&view=download&alias=145011-pcp005-20&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/-Leis/l9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/-Leis/l9394.htm


  147
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

Voltar ao Sumário

proposições. 9.ed. São Paulo: Cortez, 1999. 

MORIN, Edgar. A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o 
pensamento. 21.ed. Rio de Janeiro: Berthand Brasil, 2014.

NÓVOA, António. Conversa com António Nóvoa. Porto Alegre, 06 
abr. 2020. Facebook: Sindicato dos Professores de Novo Hamburgo, 
2020. Disponível em: https://www.facebook.com/sindprofnh/
videos/631629681020563/. Acesso em 19 de junho de 2020.

PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das 
aprendizagens - entre duas lógicas. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999.

SACRISTÁN, J. Gimeno. Consciência e ação sobre a prática como 
libertação profissional dos professores. In: NÓVOA, António. (Org.). 
Profissão Professor. Portugal: Porto Editora, 1999. p.63-92. 

SORDI, Maria Regina Lemes; LUDKE, Menga. Da avaliação da 
aprendizagem à avaliação institucional: aprendizagens necessárias. Avaliação, 
Campinas; Sorocaba, SP, v.14, n.2, p.253-266, jul. 2009.

ZEICHNER, K. M. A Formação Reflexiva de Professores: Ideias e 
Práticas. Lisboa: Educa, 1993.

https://www.facebook.com/sindprofnh/videos/631629681020563/
https://www.facebook.com/sindprofnh/videos/631629681020563/




Voltar ao Sumário

Capítulo 11

A PEDAGOGIA DOS MULTILETRAMENTOS E A 
SUA RELAÇÃO COM O SISTEMA DE AVALIAÇÕES 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA – SAEB: ENFASE NAS 
PROVAS DE LÍNGUA PORTUGUESA

Vanilda Aparecida Belizário1

Taísa Rita Ragi2

1 Introdução

O ensino de língua portuguesa primazia do texto verbal, em especial, 
impresso e essa é a proposta de ensino preponderante nas escolas 

de educação básica. A escola busca desenvolver as capacidades leitora com 
base em textos verbais impressos. Essas ações têm reflexo em toda formação do 
aluno, uma vez que seu desenvolvimento, enquanto leitor crítico, poderá ser 
refletida em todas as áreas do conhecimento trabalhadas na escola. Coscarelli 
e Ribeiro (2010, p. 324) destacam que, embora a matriz do Sistema de 
Avaliações da Educação Básica (SAEB) possa ser utilizada para a avaliação de 
textos impressos e digitais, “ela foi feita para avaliar textos impressos”. 

Nesse contexto, a pedagogia dos multiletramentos apresenta-se como 
importante proposta para a formação de leitores críticos num universo 
multicultural que se encontra presente no espaço escolar. Rojo (2012) afirma 
que as novas estéticas chegam, juntamente, com os gêneros que emergem com 
as tecnologias digitais e, aos educadores, cabe aprender a entendê-las com seus 
alunos que dominam os mais diversos textos digitais. A autora destaca que é 
de fundamental importância que a escola traga para o seu interior as práticas 
de letramento utilizadas no cotidiano da comunidade escolar atendida, 
fazendo com que essas práticas sejam compartilhadas e valorizadas, enquanto 
identidade cultural. 

No entanto, no Brasil, o ensino é regulamentado e acompanhado por 

1 Mestranda do Programa de Pós-graduação – Mestrado em Educação - na Universidade Federal de 
Lavras; Membro do Grupo de Pesquisa: Textualidades em Produções Textuais Multissemióticas 
e Formação de Professores de Língua Portuguesa – TEXTUALIZA (UFLA/CNPq). E-mail: 
vanilda.marques@estudante.ufla.br
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avaliações externas, denominado Sistema de Avaliações da Educação Básica 
– SAEB. A avaliação de língua portuguesa é orientada por meio de uso de 
descritores. Esses descritores acabam por direcionar a prática de leitura nas 
escolas, o que, de certo modo, não deve ser considerado totalmente prejudicial, 
dada a diversidade de habilidades exploradas por tais avaliações. Mas, nesse 
contexto, a centralidade assumida por tais descritores se circunscreve no texto 
verbal impresso, desconsiderando outras produções sígnicas. Bonamino et al 
(2002, p. 99) destacam que o “documento das Matrizes Curriculares do SAEB 
registra o interesse dessa avaliação em lidar com a avaliação da dimensão social 
do letramento”.

Nessa direção, este trabalho elege como objeto de estudo a questão 
dos descritores de língua portuguesa em textos multissemióticos. Esses são 
compostos por recursos sígnicos, tais como imagens, cores, movimentos, sons, 
expressões, que trazem uma nova proposta de leitura, interação com o texto 
e re(significação) dos conteúdos. Assim, o objetivo desta pesquisa e mostrar 
como que os multiletramentos se fazem necessários no SAEB assim como a 
necessidade da adoção de textos multimodais.

Para a consecução do objetivo proposto, este trabalho abarcou duas 
questões que são basilares para fundamentar a discussão aqui proposta. 
A primeira questão diz respeito à avaliação em língua portuguesa e ao uso 
de descritores de habilidades e competências de leitura. A segunda questão 
abordada refere-se à Pedagogia dos Multiletramentos, que enfatiza a relevância 
de uma proposta de ensino que contemple as diferentes semioses constitutivas 
dos textos que circulam na sociedade da informação, de suas potencialidades 
para a produção de sentidos e de construção de identidades culturais 

2 Os descritores de Língua Portuguesa do SAEB 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB é um sistema 
composto por três avaliações externas, que são aplicadas nas escolas públicas 
e privadas do País, em larga escala com o objetivo principal de “diagnosticar 
a Educação Básica do Brasil”, avaliando a educação, em âmbito nacional, 
nas diversas esferas que a compõem. O SAEB está sob a responsabilidade 
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 
INEP.

Neste trabalho, o foco de análise são os descritores utilizados/
explorados na avaliação de Língua Portuguesa do SAEB, em especial, no 9º 
ano do Ensino Fundamental. O pouco hábito de leitura de boa parte dos 
estudantes é preocupação constante dos professores em geral e, em especial, 
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dos professores de língua portuguesa. Vieira (2016) destaca que “os problemas 
que interferem no desenvolvimento das habilidades de ler e compreender um 
texto são, igualmente, preocupantes e carecem de ações relevantes que possam 
solucionar as inquietações dos docentes e dos órgãos oficiais”. (VIEIRA, 2016, 
p. 15).

A busca por alternativas que despertem nos alunos o interesse pela 
leitura e a capacidade de interação com o texto, preparando-o para entender 
o conteúdo e identificar informações que o auxiliem a superar as fragilidades 
na compreensão leitora é uma proposta constante da educação básica. Vieira 
(2016, p. 29) destaca que

A leitura é um ato que precisa ser ensinado aos sujeitos e, como processo 
mediador para esse fim, as estratégias são procedimentos que constituem 
conteúdos de ensino, apresentando caráter complexo que envolve cognição 
e metacognição. Todavia, essas estratégias não podem ser tidas como receitas 
prontas e eximidas de erros, mas como forma de buscar alternativas que 
conduzam a melhores resultados. 

Neste sentido, o planejamento no processo de ensino e aprendizagem, 
desde as estratégias de leitura, com a clara definição de objetivos a serem 
atingidos e as ações que serão desenvolvidas para tal, é essencial para o sucesso 
desta proposta. É importante observar “que o papel das estratégias a serem 
adotadas, quando há razoável habilidade para a decodificação, a compreensão 
do que se lê é produto de condições” que envolvam toda a estrutura do texto e 
nível adequado aos alunos, levando-se em conta o conhecimento prévio deles 
e, ainda, as estratégias que o leitor utiliza para a compreensão do texto e os 
possíveis equívocos cometidos que poderão gerar uma falha na compreensão. 
(VIEIRA, 2016, p. 30)

As habilidades leitoras são avaliadas a partir da Matriz de referência de 
Língua Portuguesa nas avaliações aplicadas pelo SAEB. A Matriz de referência 
para o ensino de Língua Portuguesa, organizada sistematicamente pelo INEP/
MEC, tem como objetivo a avaliação da qualidade do ensino oferecido pela 
educação básica brasileira e, a partir da análise dos resultados, buscar-se 
alternativas que propiciem a melhoria da qualidade do sistema educacional 
brasileiro. De acordo com o Caderno do SAEB, disponível no site do INEP

O INEP tomou por base os Parâmetros Curriculares Nacionais e uma consulta 
nacional aos currículos propostos pelas Secretarias Estaduais de Educação 
e por algumas redes municipais. Também foram consultados professores 
regentes das redes e, ainda, examinados os livros didáticos mais utilizados para 
os anos avaliados. Em Língua Portuguesa, optou-se por avaliar as habilidades 
de leitura. Embora a Matriz de Referência de Língua Portuguesa pareça 
reduzida em relação à multiplicidade de habilidades que são desenvolvidas 
durante a vida escolar dos alunos, entende-se que um bom leitor recorre a seus 
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conhecimentos linguísticos para perceber os sentidos e as intenções de um 
texto. [...]. (BRASIL, 2013, p. 7).

 A elaboração das matrizes de referência teve como proposta a 
associação dos conteúdos com as competências cognitivas que são utilizadas 
no processo, realizado pelo aluno, da construção do conhecimento. Phillipe 
Perrenoud (1993, apud Gomes, 2006, p. 83-84) destaca que competência 
é a “capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, 
apoiando-se em conhecimentos, mas sem se limitar a eles”.

A Matriz de Referência da Prova Brasil reúne os conteúdos, denominados 
tópicos ou temas, e os descritores com as descrições das habilidades de leitura 
que deve ser desenvolvida pelo aluno em cada etapa da educação básica avaliada. 
Vieira (2016, p. 32) ressalta que o “descritor refere-se a uma associação a ser 
desenvolvida entre conteúdos curriculares e operações mentais desenvolvidas 
pelo aluno, que traduzem certas competências e habilidades”.

 Uma vez que os descritores se constituem como referências para 
compor as atividades propostas nas avaliações do SAEB/INEP, é importante 
que se conheça cada um deles e proponha-se atividades que explorem estes 
referenciais que devem nortear os procedimentos de leitura. O INEP destaca 
que

Os conteúdos associados a competências e habilidades desejáveis para cada 
série e para cada disciplina foram subdivididos em partes menores, cada 
uma especificando o que os itens das provas devem medir – estas unidades 
são denominadas “descritores”. Esses, por sua vez, traduzem uma associação 
entre os conteúdos curriculares e as operações mentais desenvolvidas pelos 
alunos. Os descritores, portanto, especificam o que cada habilidade implica e 
são utilizados como base para a construção dos itens de diferentes disciplinas. 
As matrizes da Anresc (Prova Brasil) / Aneb e da ANA não englobam todo o 
currículo escolar e não devem ser confundidas com procedimentos, estratégias 
de ensino ou orientações metodológicas, já que o recorte da avaliação só pode 
ser feito com base em métricas aferíveis. (Brasil, 2019).

Embora as avaliações sejam um recorte do currículo escolar, ela oferece 
subsídios para o planejamento de atividades leitores, podendo ser um suporte 
para parte do trabalho que se desenvolve na disciplina de Língua Portuguesa 
e não, necessariamente, o objetivo de todo o trabalho. Assim, conhecer os 
tópicos e seus descritores é fundamental para que se planejar e desenvolver 
atividades diversificadas que busquem sanar falhas identificadas pelas 
avaliações no sistema nacional de educação.

Quadro 1 - Matriz de Referência de Língua Portuguesa
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Matriz de Referência de Língua Portuguesa

Tópicos e seus Descritores - 9º Ano do Ensino Fundamental

Tópico Habilidades/Descritores

Descritores do Tópico I

Procedimentos de Lei-
tura

D1 – Localizar informações explícitas em um texto.
D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D4 – Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 – Identificar o tema de um texto.

D11 – Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.

Descritores do Tópico 
II

Implicações do supor-
te, do Gênero e/ou do 
Enunciador na com-
preensão do Texto

.

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso 
(propagandas, quadrinhos, foto, etc.).
D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros

Descritores do Tópico 
III

Relação entre Textos

D20 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação 
na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função 
das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será 
recebido.
D21 – Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões 
relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema.

Descritores do Tópico 
IV

Coerência e Coesão no 
Processamento do Texto

D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando 
repetições ou substituições que contribuem para a continuidade 
de um texto.
D7 – Identificar a tese de um texto.
D8 – Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos 
para sustentá-la.
D9 – Diferenciar as partes principais das secundárias em um 
texto.
D10 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos 
que constroem a narrativa.
D11 – Estabelecer relação causa/consequência entre partes e 
elementos do texto.
D15 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, 
marcadas por conjunções, advérbios, etc.
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Descritores do Tópico 
V

Relações entre Recursos 
Expressivos e Efeitos de 
Sentido

D16 – Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados.
D17 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da 
pontuação e de outras notações.
D18 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de 
uma
determinada palavra ou expressão.
D19 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração 
de recursos ortográficos e/ou morfossintáticos.

Descritores do Tópico 
VI

Variação Linguística

D13 – Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor 
e o interlocutor de um texto.

Fonte: INEP - Matrizes de Referência de Língua Portuguesa do SAEB: Temas e seus 
descritores (BRASIL, 2015)

3 Os descritores de Língua Portuguesa utilizados pelo SAEB/INEP

3.1 Descritores do Tópico I – Procedimentos de leitura

 Constituído porcinco descritores (D1, D3, D4, D6 e D11), o Tópico 
I diz respeito aos procedimentos que fundamentam o ato de ler no que se 
refere às informações, tanto explícitas quanto implícitas do texto, “desde a 
localização, o entendimento de palavra ou expressão, compreensão global da 
informação, até o resgate deinformação na entrelinhas do texto”. (VIEIRA, 
2016, p. 37)

Quadro 2- Procedimentos de leitura

D1 – Localizar informações explícitas em um texto: tem como objetivo a avaliação 
da capacidade do aluno para localizar uma informação explícita, na leitura realizada. 
Embora pareça simples, o objetivo deste descritor é fundamental para o sucesso do 
leitor, uma vez que este é a base de todo o aprofundamento da leitura e, certamente, 
estará presente nas questões propostas na avaliação. (VIEIRA, 2016)
D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão: Este descritor requer do aluno a 
capacidade de perceber o sentido com o qual a palavra foi inserida no texto. Não se 
trata de exigir do aluno um “conhecimento dicionarizado da palavra” ou expressão, 
mas a capacidade de atribuir significados à palavra a partir do raciocínio e análise do 
“contexto específico do texto”. (VIEIRA, 2016, p. 38)
D4 – Inferir uma informação implícita em um texto: a partir deste descritor, será 
avaliada a habilidade do aluno de compreender os sentidos não explícitos no texto, ou 
seja, a aquilo que o autor colocou nas entrelinhas do texto. Para tanto, o leitor necessita 
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buscar a resposta baseado em seu conhecimento de mundo, através de pressupostos e 
deduções.
D6 – Identificar o tema de um texto: “todo texto se desenvolve a partir de um tema, 
o que gera coerência e unidade”. Desta forma, este descritor deverá estar centralizado 
na ideia geral e em um ponto principal que lhe forneça unidade. O aluno, dentro 
desta proposta, será avaliado a partir de sua capacidade de reconhecer o tema central 
do texto, que direciona as ideias secundárias que o organizam. (VIEIRA, 2016, p. 38)
D11 – Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato: Este descritor tem o objetivo 
de verificar a capacidade do leitor em relação a dois pontos. Sendo o primeiro a 
capacidade de identificar, no texto, o fato gerador e, o segundo, uma ou mais opiniões 
sobre o assunto. Esta é uma característica observada nos textos dissertativos que 
apresentam em sua estrutura um ou mais fatos e a emissão de opiniões acerca destes 
fatos.

Fonte: adaptada pelas autoras (VIEIRA, 2016, p 38)

3.2 Descritores do Tópico II – Implicações do suporte, do Gênero e/ou do 
Enunciador na compreensão do Texto

Estruturado pelos descritores D5 e D12, o Tópico II refere-se à 
estrutura do texto, ao suporte e à forma como é veiculado, caracterizando-o 
como um determinado gênero discursivo.

Quadro 3- Implicações do suporte, do Gênero e/ou do Enunciador na compreensão do 
Texto

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, 
foto, etc.): a habilidade pretendida por este descritor diz respeito à capacidade do 
leitor de interpretar textos multimodais, que apresente diferentes semioses ou, como 
diz Vieira (2016, p. 41), “diferentes linguagens” que permitam uma “interpretação 
articulada” tendo como objetivo final “o entendimento do sentido global do texto”.
D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros: todo texto tem seu 
propósito, sua finalidade comunicativa e, como tal, pode ser o de divertir, orientar, 
informar, esclarecer, persuadir, advertir, dentre muitos outros. O descritor D12 tem 
como objetivo avaliar a compreensão de qual a intencionalidade do autor ao escrevê-lo, 
da função social que o texto assume.

Fonte: Adaptada pelas autoras (VIEIRA, 2016, p. 41)

3.3 Descritores do Tópico III – Relação entre Textos

 Os descritores D20 e D21 compõem o Tópico III e dizem respeito 
à intertextualidade, que pode estar na forma, no conteúdo ou em ambos 
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gerando uma comunhão entre dois ou mais textos. A intertextualidade 
pode estar explícita ou implícita no texto, relacionando um texto ao outro, 
remetendo o leitor a outros textos no decorrer da leitura. Em casos como este, 
requer-se a comparação entre os textos de um mesmo tema.

Quadro 4 - Relação entre Textos
D20 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de 
textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido 
e daquelas em que será recebido: este texto tem a intenção de avaliar a habilidade 
do leitor de realização a comparação entre dois ou mais textos de um mesmo gênero 
ou com o mesmo tema e, a partir desta análise, detectar características que não são 
comuns aos textos analisados.
D21 – Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo 
fato ou ao mesmo tema: a habilidade do descritor D21 avalia a habilidade do leitor de 
identificar diferentes opiniões emitidas sobre o mesmo fato ou assunto. Segundo Vieira 
(2016, p. 44), “o principal objetivo desse balizador é o de capacitar o aluno a analisar 
criticamente os diferentes discursos, inclusive o próprio, desenvolvendo a capacidade 
de avaliação dos textos”.

Fonte: adaptada pelas autoras (VIEIRA, 2016, p. 44)

3.4 Descritores do Tópico IV - Coerência e Coesão no Processamento do Texto

O Tópico IV diz respeito às ligações de sentidos a partir de sete 
descritores que o integram. As ligações de sentidos se dão em dois níveis, 
micro e macrotextual, uma vez que os recursos gramaticais possam estabelecer 
as relações de sequenciação, de continuidade do texto. O fundamento deste 
tópico é a construção de sentido no texto, estabelecendo-se relações semânticas.

Quadro 5 - Coerência e Coesão no Processamento do Texto

D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou 
substituições que contribuem para a continuidade de um texto: a proposta deste 
descritor é avaliar a habilidade do leitor de reconhecer as relações de coesão do texto, 
de maneira que o aluno reconheça as substituições ou repetições que servem para criar 
a continuidade textual.
D7 – Identificar a tese de um texto: este descritor avalia a habilidade do leitor em 
identificar a ideia central ou o ponto de vista defendido pelo autor em seu texto. Vieira 
(2016, 48) destaca que “os textos argumentativos defendem uma tese, um determinado 
posicionamento do autor e relação a uma ideia” e é este posicionamento que se espera 
que o aluno seja capaz de identificar.
D8 – Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la: uma 
tese sempre exige a construção de argumentos que a aparem, a sustentem. A proposta 
deste descritor é que o aluno seja capaz de identificar os argumentos apresentados pelo 



  157
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

Voltar ao Sumário

autor para sustentar seu posicionamento diante de uma determinada tese, de um fato.
D9 – Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto: este descritor busca 
avaliar a capacidade do leitor de identificar os vários segmentos que compõem o texto, 
distinguindo os elementos principais dos secundários.
D10 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a 
narrativa: neste descritor será avaliada a capacidade do leitor de analisar e identificar os 
elementos que compõem uma narrativa. São eles: “a apresentação, a situação inicial, o 
ambiente, o tempo, as personagens, o desenvolvimento, a complicação, o conflito, os 
antagonistas, o clímax, o desfecho e a resolução do conflito”. (VIEIRA, 2016, p. 46)
D11 – Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto: a 
proposta deste descritor é avaliar “a habilidade do aluno em identificar o motivo pelo 
qual os fatos são apresentados no texto”, verificando se o leitor reconhece como as 
relações entre os elementos são organizados fazendo com que um se transforme no 
resultado do outro. (VIEIRA, 2016, p. 47)
D15 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por 
conjunções, advérbios, etc.: este descritor tem como proposta a avaliação da habilidade 
do leitor em perceber a coerência textual, a partir da percepção dos recursos de coesão 
e da sua função dentro do texto.

Fonte: adaptada pelas autoras (VIEIRA, 2016, p.47)

3.5 Descritores do Tópico V - Relações entre Recursos Expressivos e Efeitos de 
Sentido

O Tópico V é constituído por quatro descritores que, conforme 
destaca Vieira (2016, p. 49) “dizem respeito ao uso de recursos quer sejam 
lexicais (vocabulário), quer fonológicos (da relação entre letra e som), quer 
notacionais (pontuação e de outros sinais gráficos), e o efeito de seu uso, de 
sua escolha” ou aplicação no texto.

Quadro 6 - Relações entre Recursos Expressivos e Efeitos de Sentido

D16 – Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados: pretende-se avaliar 
a habilidade do aluno em identificar os efeitos de humor ou ironia ocasionados por 
expressões diferenciadas usadas no texto pelo autor, ou mesmo, pelo uso de pontuação 
ou notações. 
D17 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras 
notações: por meio deste descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno na identificação 
do efeito provocado no texto pelo uso de pontuações, como o ponto de exclamação, 
que culmina por auxiliar na construção do sentido global do texto, não se limitando 
ao aspecto gramatical da pontuação utilizada.
D18 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada 
palavra ou expressão: pretende-se, a partir deste descritor, avaliar a habilidade de o 
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leitor “reconhecer a alteração de significação de um determinado termo ou vocabulário, 
decorrente da escolha do autor em utilizar uma linguagem figurada”. (VIEIRA, 2016, 
p. 51)
D19 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos 
e/ou morfossintáticos: com este item, avalia-se a habilidade do leitor em perceber 
o efeito de sentido consequente das variações relacionadas aos padrões gramaticais 
linguísticos.

Fonte: adaptada pelas autoras (VIEIRA, 2016, p. 51)

3.6 Descritor do Tópico VI – Variação Linguística 

A língua apresenta grandes diferenças no uso feito por cada falante 
sendo, desta forma, heterogênea e considerando-se a concepção de língua que 
apresenta variação no espaço, socialmente, no tempo, nas formas diversas de 
falar das pessoas, sejam mulheres, homens, idosos ou crianças, o Tópico VI tem 
por objetivo identificar os elementos ou marcas linguísticas que caracterizam 
cada um dos interlocutores de um texto.

Quadro 7- Variação Linguística

D13 – Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor 
de um texto: este descritor, único componente do Tópico VI, propõe-se a avaliar a 
habilidade do aluno leitor de distinguir as marcas linguísticas que identificam o locutor 
e o interlocutor, bem como as situações de interlocução dentro do texto e, ainda, as 
variações da fala que se fizerem presentes.

Fonte: Adaptada pelas autoras (VIEIRA, 2016, p. 47).

Após a aplicação das avaliações do SAEB, os dados são analisados, 
juntamente com informações presentes no Censo Escolar e disponibilizados 
para consulta no site do SAEB/INEP.Segundo o Portal do INEP, 

os dados mais recentes do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), 
referentes à aplicação de 2017, já estão disponíveis no Painel Educacional, 
plataforma do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP) que agrega várias informações sobre o cenário educacional. 
Além dos resultados do SAEB, também foram disponibilizados no Painel os 
dados do Censo Escolar, com as estatísticas da Educação Básica brasileira do 
mesmo ano. O Painel Educacional apresenta informações sobre o desempenho 
dos estudantes, por meio dos testes do SAEB, e outros dados coletados por 
meio dos questionários do SAEB. Os resultados são referentes às avaliações 
aplicadas aos Anos Inicias e Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 
Outro destaque da plataforma é o Painel Série Histórica, que disponibiliza 
informações sobre as médias e resultados por nível de proficiência das redes 
estaduais e municipais. (BRASIL, 2019)

 Os resultados referentes ao SAEB aplicado em 2017 foram divulgados 
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em setembro de 2019, através de “sistemas de acesso a resultados e boletins de 
desempenho” no Portal Educacional. De acordo com o Portal do INEP

O diferencial do Painel Educacional é combinar, em um mesmo ambiente, 
dados do SAEB e do Censo Escolar, destacando informações de trajetória, 
contexto e aprendizagem. As informações são divididas no Painel Educacional 
Estadual, com o cenário das Unidades da Federação, e Painel Educacional 
Municipal, com a realidade dos municípios brasileiros. (BRASIL, 2019)

 Esta plataforma digital fornece ainda outras informações que poderão 
ser consultadas, como,

Trajetória: matrículas, média de estudantes por turma, estudantes incluídos, 
matrículas em tempo integral, taxa de aprovação, taxa de reprovação, taxa de 
abandono e taxa de distorção idade-série.
Contexto: Indicador de Nível Socioeconômico, Indicador de Complexidade 
da Gestão Escolar, Indicador de Esforço Docente, Indicador de Adequação 
da Formação Docente, Indicador de Regularidade Docente e Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica.
Aprendizagem: participação de estudantes e escolas nas avaliações e os 
resultados obtidos. (PORTAL INEP, 2019).

O Painel Educacional é uma plataforma desenvolvida pelo INEP, o 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, em 
2015 e tem por objetivo integrar e disponibilizar informações sobre a situação 
da educação dos estados e municípios brasileiros e do Distrito Federal. O 
Portal INEP destaca que “ao reunir em um mesmo lugar dados do Sistema de 
Avaliação da Educação Básica (SAEB) e do Censo Escolar o objetivo do INEP 
é facilitar o acesso às evidências que produz e colaborar para o monitoramento 
do direito à educação”.

 A escala de proficiência é construída a partir dos resultados das 
avaliações, desse modo se faz necessário conhecer a escala de proficiência é 
importante para interpretar os resultados e compreender as dificuldades 
apresentadas pelos alunos em cada um dos descritores.

Pode ser visualizada como uma régua construída com base nos parâmetros 
estabelecidos para os itens aplicados nas edições do teste. Em cada ciclo 
da avaliação, o conjunto de itens aplicados nos testes de desempenho é 
posicionado na escala de proficiência a partir dos parâmetros calculados com 
base na TRI. Após a aplicação do teste, a descrição dos itens da escala oferece 
uma explicação probabilística sobre as habilidades demonstradas em cada 
intervalo da escala. (BRASIL, 2019)

 Com os resultados das avaliações, a escola poderá analisar e rever seu 
planejamento, buscando sanar as deficiências detectadas e desenvolvendo 
propostas de intervenções pedagógicas específicas por meio de projetos, 
unidades ou sequências didáticas ou, ainda, atividades diversificadas que 
tenham objetivos previamente definidos.
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4 A pedagogia dos multiletramentos

 Atualmente observa-se muitos avanços na sociedade por meio das 
novas tecnologias de comunicação é informação (TIC), que são perpassadas 
para o âmbito da educação em métodos e técnicas voltadas para a leitura 
e escrita, desse modo, nota-se a necessidade da escola adotar os novos 
letramentos derivados da sociedade contemporânea com o intuito de realizar 
uma educação que inclui as variedades culturais presente na sociedade e 
que faça uso das TICs a fim de aproximar a vida social dos aluno com o 
meio educacional. Visto isso, temos em 1996 a proposta da pedagogia dos 
multiletramentos pelo New London Group (NLG, 1996). 

Desse modo, a pedagogia dos multiletramentos propõe em sua 
estrutura que os professores realizem aulas com o auxílio de equipamentos 
tecnológicos e que faça uso de textos multissemióticos, que possuem grande 
presença na atualidade a fim de que realize uma formação continuada dos 
alunos e fundamentada, em outras palavras, a partir do momento que o 
professor traz um texto multimodal, por exemplo uma videoanimação, para a 
sala de aula a fim de contribuir para com o ensino e aprendizagem do aluno 
é possível notar que haverá mais interação do aluno com a aula e ele poderá 
associar tais ensinaremos com a vida dele fora as sala de aula uma vez que ele 
está tendo contanto na escola com um material que faz parte do seu dia a dia 
de forma crítica.

Para tanto, temos que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 
2018) propõe que a utilização das TICs em âmbito escolar nas aulas de línguas 
é de extrema importância visto que “utilizar novas tecnologias, com novas 
linguagens e modos de interação, para pesquisar, selecionar, compartilhar, 
posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento [...]. (BRASIL, 
2018, p. 244). Desse modo, tem-se que o papel do docente é utilizar os 
multiletramentos em sua aula com o intuito de trazer a diversidade cultura do 
mundo externo para a sala de aula além de aproveitar a multiplicidade cultural 
presente dentro da própria sala e representada por cada aluno, para tanto além 
de valorizar a multiculturalidade na sala de aula o uso de TICs contribui para 
o desenvolvimento do respeito ao próximo e aprendizado de novos conteúdos 
nas aulas,

[...] novas ferramentas de acesso à comunicação e à informação e de agência 
social, que acarretavam novos letramentos, de caráter multimodal ou 
multissemióticos. Para abranger esses dois “multi” - a multiculturalidade 
característica das sociedades globalizadas e a multimodalidade dos textos por 
meio dos quais a multiculturalidade se comunica e informa, o grupo cunhou 
um termo ou conceito novo: multiletramentos. (ROJO, 2012, p. 13)
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 Vale ressaltar também que para os autores da NLG (1996, p. 63), 
a pedagogia dos multiletramentos representa uma “nova ordem emergente 
cultural, institucional e global, ou seja, a multiplicidade de canais de 
comunicação e mídia, e a crescente saliência da diversidade linguística e 
cultural”. Visto que o ambiente escolar é um ambiente de formação e que prepara 
o estudante/cidadão para a sua interação por conta própria na sociedade, desse 
modo, nota-se a necessidade realizar um ensino e aprendizagem de maneira 
reflexiva que contribua para o desenvolvimento crítico do estudante, ou seja, 
os multiletramentos surgi com o intuito de formar cidadãos críticos.

 Desse modo, tem-se que o uso da pedagogia dos multiletramentos 
contribui para a construção da cidadania em cada indivíduo, uma vez que 
o trabalho na sala de aula é fundamentado em práticas multiletradas e 
multissemióticas que se fazem presentes no cotidiano por meio de discursos 
múltiplos presentes na comunicação e que fazem uso de elementos de diversas 
culturas (NLG, 1996). Para tanto, temos que a pedagogia dos multiletramentos 
está relacionada com a restruturação do currículo, não trata-se de fazer um 
novo currículo para as escolas, mas de incrementar o já existente (ROJO, 
2012), a fim de proporcionar novos conteúdos e matérias a serem estudados 
no âmbito escolar, desse modo temos a construção do currículo se daria da 
seguinte forma,

(...) os multiletramentos têm em seu centro a ideia de um currículo responsivo 
ao social e cultural. (...) Com esta pauta explícita para a mudança social, o 
objetivo pedagógico dos multiletramentos é atender aos textos múltiplos e 
multimodais e o amplo alcance das práticas de letramento que os estudantes 
estão engajados. (...) Desta perspectiva, os objetivos social e político dos 
multiletramentos são situar os professores e os estudantes como participantes 
ativos na mudança social, os designers ativos do futuro social. (JEWITT, 
2008, p. 245) 

Nesse viés de acordo com NLG (1996), a pedagogia dos multiletramentos 
trata-se de uma nova metalinguagem que deve ser pensada pelos professores, 
no momento da elaboração de suas aulas, levando em consideração o conceito 
de design, a fim de realizar aulas que leve em consideração práticas sociais 
multiletradas. Para tanto p NLG (1996) propõe seis elementos do design 
essências no trabalho do multiletramentos na sala de aula, e que não devem 
ser usados apenas no desenvolvimento das aulas, mas em todo o processo de 
ensino e aprendizagem que o indivíduo é exposto, ou seja, esses elementos 
devem serem levados em consideração no momento da elabora das atividades 
avaliadas, provas. Esses elementos são:o sentido linguístico, o sentido visual, o 
sentido auditivo, o sentido gestual, o sentido espacial e o sentido multimodal, 
o qual compreende os cinco primeiros.
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5 Considerações finais

Nesse contexto é necessário pensar no Sistema de Avaliações da 
Educação Básica – SAEB no que diz respeito as provas de Língua Portuguesa 
voltadas para os multiletramentos, afinal as provas do SAEB de Língua 
Portuguesa prioriza a atividade de leitura e interpretação textual, elementos 
esses que são trabalhando de maneira constate no desenvolver das aulas, 
principalmente quando o professortrabalha a questão dos multiletramentos 
em suas aulas, mas notamos ao longo do presente trabalho que as avalições do 
SAEB não fazem uso dessa semiótica presente na sociedade e na sala de aula. 

Para tanto, nota-se que as diretrizes propostas ao longo do trabalho que 
são fundamentadas nas diretrizes documentais de avalições do INEP necessitam 
serem revistas a fim de acrescentar o conteúdo de textos multimodais nas 
leituras. Os sistemas avaliativos propostos para ver o nível dos alunos nada 
mais é que uma forma de analisar o conhecimento adquiridos pelos alunos, 
sendo assim, é necessário pensar em avalições que leve em consideração as 
pedagogias dos multiletramentos, afinal tal teoria não deve ser aplicada apenas 
no desenvolvimento das aulas mas em todo o percurso escolar e social dos 
estudantes.

Nessa direção, concluímos a necessidade, urgente, de que as avalições do 
SAEB faça uso dos descritores de língua portuguesa em textos multissemióticos 
no desenvolvimento de suas avalições, com o intuito de traze-las para perto do 
cotidiano dos alunos além de que façam uso dos multiletramentos, elaborando 
avaliações que não apenas avalie o aluno mas que incentive ele a buscar por 
mais conhecimentos e ensine ao mesmo tempo, afinal o SAEB é um sistema 
que prepara o aluno para a sua saída da ambiente escolar e para a sua inserção 
por completo no meio social como cidadão ativo que participa e reflete sobre 
o que lhe é transmitido pelos diferentes canais de comunicação.
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Capítulo 12

UM OLHAR SOBRE A EDUCAÇÃO 
CONTEMPORÂNEA: FORMAÇÃO DOCENTE 

CONTINUADA

Felizardo Vasco Domingos Maceia1

1 Introdução

O presente trabalho tem por objetivo debruçar a temática de 
formação docente continuada que tem sido um dos temas mais 

debatido na atualidade. Formar é construir um alicerce que pode servir 
como base para a formação de bons cidadãos mais informados das matérias 
das novas metodologias, ajudando “assim os profissionais aprimorem não 
apenas seu conhecimento formal, mas também as competências que facilitam 
o aprendizado e inspiram os alunos, como didática, empatia e colaboração” 
(GADOTTI, 2019, p. 5). 

Quem forma investe e poderá colher bons frutos. Investir na formação 
docente continuada deveria ser um lema para a sociedade das nações, pois, é 
na base desta formação que poderemos formar as futuras lideranças para as 
sociedades.

A formação docente continuada equipa os profissionais em novas 
metodologias ativas, ajudando assim a valorizar e a respeitar os saberes dos 
educandos. A prática adquirida nessas formações impulsionará ao professor a 
marcar um passo positivo na orientação, na transmissão dos novos conteúdos 
aos seus educandos.Pois, a formação continuada constitui um dos elementos 
chave na atualidade que busca constantemente o aperfeiçoamento de novos 
instrumentos para o melhoramento do trabalho dos profissionais da educação. 

Os minicursos administrados de maneira híbrida (parte presencial 

1 Doutorando em Educação na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). 
Mestre em Educação pela mesma universidade (PUCRS). Licenciado em História e Teologia 
pela Universidade Católica de África Oriental (Quénia) e Especialista em Pedagogia Marista 
pela Pontifícia Universidade Católica de Paraná (PUCPR). Tem experiência nas seguintes 
áreas: Docência no Ensino Superior (Formação de Professores). Diretor de escola de ensino 
médio. Membro da Comissão Nacional de Educação (Igreja Católica de Moçambique). E-mail: 
felizardo.domingos@acad.pucrs.br
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e parte virtual), o presencial enriquece de maneira especial a vivência dos 
profissionais, pois, é aqui onde trocam as suas experiências na docência 
(momentos fáceis e difícil da carreira) com os outros docentes das outras áreas. 
A troca de experiência entre os professionais da mesma disciplina é muito 
importante porque as dificuldades encontradas ao longo dos tempos podem 
ser superadas. 

A formação docente continuada que é administrado em forma de 
palestras workshops, seminários e eventos, seguidas de trabalhos práticos em 
grupos de disciplina, possibilitam a partilha em plenário entre participantes, 
o que pode trazer um aprofundamento dos conteúdos debatido na fala dos 
palestrantes. Esses cursos deveriam estar na frente da boca dos dirigentes, 
porque é participando que os profissionais podem obter competências 
necessárias que podem servir para o enfrentamento de novos desafios do 
milênio e acima de tudo, ajuda aos profissionais a caminhar na mesma direção.

Para a realização deste trabalho foi utilizado uma observação direta, 
que consistiu na participação de algumas palestras, workshops, seminários e 
eventos ao longo dos anos na carreira docente e o método bibliográfico, que 
foi baseado na leitura de algumas obras que relatam sobre a formação docente 
continuada.

2 Formação docente continuada

Para educar a futura geração existe uma necessidade de equipar os 
profissionais de pilares que possam facilitar o uso das metodologias ativas que 
dias pois dias estão ganhando espaço mundial e de modo especial na arena 
educacional. Essa formação dos profissionais permitirá uma abertura integral 
e adequado em como transmitir um novo conhecimento aos educandos.

Partindo do pensamento de um educar e filosofo, Paulo Freire, início 
com a frase que pode servir de base para este trabalho. Vejo como sendo um 
homem de todas as épocas e acima de tudo, um homem de toda as idades. 

Rigorosidade metódica, pesquisa, respeito aos saberes dos educandos, 
criatividade, ética e estética, corporificar as palavras pelo exemplo, assumir 
riscos, aceitar o novo, rejeitar qualquer forma de discriminação, reflexão 
crítica sobre a pratica, reconhecimento e assunção da identidade cultural, 
ter consciência do inacabamento, reconhecer-se como um ser condicionado, 
respeitar a autonomia do ser educando, bom senso, humildade, tolerância, 
convicção de que mudar é possível, curiosidade, competência profissional. 
(FREIRE, 1996, p. 14)

O professor com uma formação moderna e se encontrou com os 
inscritos desse homem, passará a respeitar o ensino e não levará como um 
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monopólio próprio. Ele saberá respeitar os sabres dos educandos. Aliás, ele 
respeitará de certa maneira a educação informal. Educação Informal - ocorre 
fora de uma estrutura curricular. E é o processo pelo qual durante toda a vida 
as pessoas adquirem e acumulam conhecimentos através das suas experiências 
diárias e da sua relação com o meio. Ela é composta por todos os serviços 
educacionais oferecidos juntamente com ou em complemento à educação 
formal, para aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ingressar no sistema 
de educação, bem como aqueles que estão em continuidade escolar ou mesmo 
aqueles que abandonaram a educação formal em qualquer nível. É da educação 
informal que o educando começa a aprender a aprender e a não valorização 
desses saberes pode trazer um desequilíbrio educacional no educando. Assim, 
respeitando o saber dos educandos, os docentes podem de certa maneira 
desenvolver uma criatividade no seu aprendizado, desenvolvendo habilidades 
que lhe possam facilitar o descobrimento de novos horizontes. 

Na formação de professores, a ética ajuda a desenvolver o respeito e 
a solidariedade humana com todos os fazedores da educação, respeitando a 
capacidade humana, percebendo assim, a beleza que existe no mundo através 
das abordagens apresentadas pelos integrantes do sistema educativo no seu 
todo 

Outrossim, a formação docente continuada traz no profissional uma 
personalidade nova onde pode acreditar e valorizar o quão o educando é 
valioso nas suas abordagens.Esse fenômeno de aceitar o novo era visto como 
bloco de aprendizagem na parte dos professores. Realmente, esses eram 
considerados como uma única fonte de informação dentro e fora da sala de 
aula. O professor era considerado de sabe tudo. 

A formação docente continuada faz do professor, alguém que ensina e 
aprende ao mesmo tempo com o seu aluno, pois, ele (aluno) carrega um peso 
enorme de conhecimento e o professor está em continua aprendizagem com 
esse ser inacabado.

A formação docente continuada é um desafio para o órgão que tutela 
a educação, pois, traz vantagens imensuráveis e uma delas é a imparcialidade 
durante a sua carreira profissional, evitando assim a discriminação no seio dos 
educandos dentro e fora da sala de aula. Bem se sabe que a parcialidade pode 
partir de um olhar simples que um professor faz a um aluno e descrevendo a 
sua origem, a sua família e sua situação social. O que não pode ser permitido 
em nenhum momento na área da educação. O professor deve pautar pelo 
equilíbrio no tratamento de todos seus educandos.

Portanto, existindo imparcialidade no professor no seu trabalho, o 
aluno pode desenvolver uma confiança no seu educador. E assim sendo, a 
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construção dos conteúdos com os alunos ganha um terreno fértil que pode 
possibilitar no aluno, ser criativo nas suas abordagens.

A formação do professor na atualidade traz de certa maneira o 
reconhecimento e assunção da identidade cultural, possibilitando ao professor 
formado a respeitar as vivências e as experiências dos alunos vividas dentro e 
fora da sala de aula. De fato, são essas vivências que estão presentes na vida 
da família, da cultura e consequentemente a comunidade onde este faz parte. 
Essa valorização do aluno pode trazer o melhoramento da sua criatividade. 

O professor formado e capacitado ajuda os alunos em todos os sentidos 
a formular os seus saberes, despertando dessa maneira as potencialidades 
cognitivas que estavam invisíveis. Neste sentindo, o professor deve ser aquele 
indivíduo que ajuda o aluno a ir além-fronteiras, fazendo aprofundamento 
dos conceitos aprendidos durante a aula e trazendo as suas experiências nessas 
aprendizagens. 

A formação para além de fazer com que o professor respeite a 
curiosidade dos alunos, abre a mente do professor para um diálogo amigável 
com os mesmos. Alguns profissionais podem se sentir diferentes quando são 
enfrentados com muitas questões pelos seus educandos. Aliás, o professor 
interrogado pode achar que está sendo testado. Outrossim, o professor formado 
deve sempre ter na mente que o aluno é um ser que está em construção e ao 
mesmo tempo, um ser curioso que sempre quer saber. Ele quer aprender para 
ser completo amanhã. 

Na construção do educando há uma necessidade de existência nas 
escolas de professionais sensíveis que podem acompanhar e dar a oportunidade 
aos educandos que tanto quer brotar novos frutos e ajudar a sua família a sair 
da pobreza que assola na a sociedade. 

A sensibilidade chama ao professor a ser mais cuidadoso naquilo que 
fala e ensina aos seus educandos. E com a insensibilidade do professor, o 
educando pode abandonar a escola, tornando-se assim, um membro perigoso 
para a sociedade. Com isso, a formação docente continuada possibilita um 
resgate dos princípios já perdidos durante muito tempo de docência sem esse 
privilégio de reciclagem.

O aluno que abandona a escola se torna um ser perigoso porque não 
tem nenhuma ocupação. Ele procura uma atividade para se ocupar. Neste 
pressuposto, existe uma necessidade de acolher e aconchegar bem esses alunos 
para que se tornem bons cidadãos. 

Na concepção de Macamo, a falta de uma formação docente 
continuada, os professores continuam utilizando metodologias não adequadas 
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no pleno século XXI. Isso pode contribuir para um aproveitamento negativo 
dos educandos. De fato, a necessidade de capacitar esses profissionais levaria 
o domínio dos conteúdos técnicos nas suas áreas de atuação (MACAMO, 
2015, p. 40). Este autor diz ainda que a formação docente continuada pode 
traçar novos mecanismos para os debates nas práticas educativas necessárias 
para melhorar a transmissão, a orientação e o diálogo com os educandos na 
sala de aula e fora desta:

 A formação contínua deve apresentar caminhos para discutir e propor situações 
que são necessárias para uma boa prática educativa. A formação continua se 
revela um lugar de apresentação de experiências positivas, de busca de soluções 
pela valorização de esforços dos professores com base na sua própria capacidade 
e experiência (MACAMO, 2015, p. 55).

A necessidade da revisão das políticas educativas concernente a formação 
docente continuada pode ser pesa chave para anulação das dificuldades que os 
docentes têm enfrentado na transmissão das suas matérias, e ao mesmo tempo 
elimina as dificuldades de aprendizagem enfrentado por muitos educandos 
nos diferentes níveis de ensino. Pois, essa é uma das formas para obtenção 
de resultados almejados pelos familiares dos alunos, as direções de ensino e o 
próprio Ministério da Educação.

A formação docente continuada deve ser em todos os níveis, o que 
pode de certa maneira alavancar o aperfeiçoamento dos novos instrumentos 
de aprendizagem. Assim sendo, com as capacitações as lacunas existentes no 
seio dos professores podem ser preenchidas. Por isso mesmo, o órgão que 
tutelas a área de educação deve adotar políticas de formação continua para 
os professores, as direções das escolas e as direções estaduais. Nisto, um 
investimento para essa finalidade é necessário e pertinente. 

Com isso, o professor ficará sempre atento as necessidades dos seus 
educandos, o que pode cria no aluno, o sentido de pertença nas atividades 
escolares e se sentirá cada vez mais respeitado pelo seu educador. Mas essa 
aproximação só pode ser possível com as formações periódicas que visam 
recapitular o papel do professor e do aluno na sala. Pois, a formação serve de 
ponto de arranque para qualquer sucesso educacional. 

Nessa formação docente continuada, os currículos podem ser analisados 
e avaliados pelos mais membros da equipe, este processo pode ajudar a superar 
as dificuldades encontradas no meio dos profissionais na transmissão dos 
conteúdos achados difíceis aos logos dos anos. Para além disso, o professor 
é equipado e promovido com esses novos conhecimentos adquirido nestas 
reciclagens. A nova geração de alunos precisa profissionais equipados de novos 
instrumentos de trabalho.
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As boas qualidades que encontramos em alguns profissionais na área 
da educação é devido a essa formação docente continuada que são sujeitos 
pelas instituições ou mesmo pelo setor que tutela a educação, pois, com essa 
reciclagem, o professor pode melhor servir o aluno e a comunidade em geral. 
Visto que, nas novas abordagens de formação, os docentes são instruídos a saber 
escutar o aluno e é escutando que professor consegue transmitir de viva voz 
os conteúdos planificados. Pois, quem sabe escutar, não encontra dificuldades 
na transmissão da matéria aos alunos. Como resultado, o aluno de hoje, quer 
profissionais dialogantes e que sabem a base de soluções dos problemas na sala 
de aula está nas mãos de todos os participantes (ERNESTO, 2018, p. 452).

Atualmente, o ensino centrado no aluno, exige do professional a ser 
um indivíduo aberto, transparente e tendo um olhar fixo e positivo para com 
os seus educandos, orientando os caminhos necessários para o alcance do 
sucesso. Assim fazendo, o aluno em curto espaço de tempo poderá caminha 
sozinho para onde quer, como quer e que pode ajudar o aluno a encarrar os 
problemas de maneira mais simples. 

No passado recente, o professor era considerado como único conhecedor 
da matéria, falando da primeira aula até a última aula. Isto se entendia, porque 
a formação assim exigia. Hoje, com as novas metodologias ativas, o professor 
deve incluir no seu plano de aula, a atividade do aluno, tendo em conta que 
ele é o centro das atenções. Pois, o aluno tem um papel muito importante na 
construção do seu próprio conhecimento e é esse conhecimento que lhe pode 
ajudar a desenhar o seu projeto de vida.

3 Método da formação continuada 

O método tradicional de lecionação, o professor ensinava e fornecia 
todas as informações aos seus alunos, este que era concebido como indivíduo 
que não sabia nada ou mesmo, um receptor vazio que precisava voltar para 
casa cheio de conhecimento do seu professor e não como alguém capaz de 
construir, dialogar, planejar e interpretar com a sua própria aprendizagem. 
Esse profissional no passado, exigia do aluno a memorização de todos os 
conteúdos transmitido na sala de aula, sem esquecer os pontos e as suas 
respetivas virgulas. 

Outrossim, o professor hoje com as novas tecnologias digitais se torna 
cada vez mais um moderador, um orientador no uso dos dispositivos ao nosso 
dispor e facilitador de toda ação educativa no uso desses meios. Assim fazendo, 
o professor com o seu conhecimento e a sua sabedoria motiva o educando 
no uso racional dessas tecnologias digitais, pois, todo uso desnecessário de 
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dispositivos ao nosso redor pode trazer consequências negativas. 
A novas metodologias de ensino abre espaço para que o aluno seja 

o dono e promotor da sua própria aula. Assim sendo, ele deve absolver os 
conhecimentos e as instruções transmitidas pelo seu educador e pôr em prática 
na sua vida cotidiana e se possível, ensinando e transmitindo aos outros que 
não tem a mesma possibilidade. Pois, fazendo isso, não se torna egoísta do 
conhecimento que aprendeu com seu educador. 

Em qualquer momento de história, se exige a qualquer profissional 
virtudes que vão de acordo com a profissão, por exemplo: o professor deve 
oferecer plena disponibilidade aos seus educandos quando esses precisarem. 
Pois, alunos são diferentes em todos os sentidos e o nível de compreensão 
dos conteúdos é diferente de aluno para aluno. Neste contexto, o professor 
deve ser paciente e tolerante em atender as necessidades quando essas são 
solicitadas quer pelo aluno ou a família.

Para melhor compreensão dos conteúdos, os profissionais devem ter a 
habilidade de saber lidar e motivar o aluno. O aluno não motivado pelo seu 
próprio professor corre o risco de estar perdido durante a sua permanência na 
escola. A existência de profissionais que entram da sala de aula com problemas, 
isso não ajuda. O aluno quer ver o sorriso do seu professor na cara. Isto é 
muito para ele. 

Os problemas de casa devem ser resolvidos em casa e nunca resolver na 
escola com os alunos. Nisto, os profissionais de educação devem nas palavras 
de Pérez J. F. B., citada por Ernesto:“(...) atitude mental positivo, sobretudo, 
uma metodologia precisa” (ERNESTO, 2018, p. 452).

O aluno motivado ganha uma outra experiência ao longo do seu 
aprendizado com os colegas e com o próprio professor. Essa experiência lhe 
habilitará na abertura de novos horizontes na sua vida estudantil. 

O professor atual deve sempre ter uma visão abrangente, respeitando 
a dignidade do educando que cognitivamente apto ou não. Pois, o professor 
nunca deve escolher os seus educandos, mas sim, dever ir ao encontro de 
qualquer que seja que precisa duma orientação adequada e precisa. 

Ernesto cita o Pérez, explicando sua visão de coach-docente, onde esse 
não dá solução aos seus alunos, mas sim, ajuda os alunos a descobrir a solução 
do problema com os seus próprios recursos. Neste contexto, o professor orienta 
e indica os caminhos possíveis para se chegar a solução do problema. Assim 
fazendo, está promovendo o seu aluno para alcançar os objetivos almejados 
no processo de ensino e processo de aprendizagem. Perez traz outras virtudes à 
tona, é “(...) honestidade, coragem, cuidado, justiça e conhecimento prático”. 
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O profissional já instruído atua de forma imparcial. É com a imparcialidade 
que o aluno ocupa o seu lugar. A imparcialidade é vista como sendo o motor 
para a transparência no processo educativo, especialmente no processo 
avaliativo durante e no fim de cada ano letivo (ERNESTO, p. 452)

O mesmo autor cita Freire: “(...) a ação docente é a base de uma 
formação escolar e contribui para a construção de uma sociedade pensante” 
(ERNESTO, 2018, p. 452). A boa formação sempre tem mente fresca e faz 
com que entenda e viaja o mesmo caminho com os educandos dentro e fora 
da sala de aula, inclusive nas suas abordagens. 

O docente nunca deve estar parado, mais sim, pesquisar e pesquisar 
sempre, assim fazendo, o docente fica atualizado na sua profissão e saberá 
enfrentar melhor os desafios da sua disciplina. O bom professor, “(...) 
estabelece uma ponte entre o aluno e o conhecimento e desperta a criatividade 
do aluno” (ERNESTO, 2018, p. 452)

A formação na qual os profissionais são submetidos encoraja a 
desenvolver um caráter afetivo para com os seus educandos. Será muito difícil 
ensinar aos seus educandos se o afeto não existe. Pois, o afeto é secreto de uma 
boa cooperação, colaboração e transmissão de matérias aos educandos na sala 
de aula. Assim sendo, o educando ganha o gosto pelo estudo, porque se sente 
motivado e amado pelo seu educador. 

A este respeito, o aluno se sentirá um elemento essencial no processo 
educativo. Não existe saber que não seja construído na base de um diálogo 
entre os fazedores na área da educação.Quem dialoga está cumprindo a sua 
missão educativa. De fato, quer o professor e quer o educando, são todos 
protagonistas no processo de ensino e processo de aprendizagem nesta era 
digital.

Nas novas abordagens metodológica, os profissionais na área de 
educação sempre devem dar espaço para que o educando se sinta livre de se 
expressar e expor as suas dúvidas. O educando que não é dado essa liberdade, 
será um aluno fechado e nunca saberá partilhar o seu conhecimento com os 
demais. 

A liberdade deixa o educando sair dentro de si para fora, trazendo uma 
aproximação com as outras pessoas, mostrando as suas habilidades e talentos. 
Visto que, as competências construídas na sala de aula servirão de instrumento 
primordial para enfrentar qualquer tipo de desafio que for aparecer na sua 
frente.

Um bom professor sempre deve respeitar e dar a plena liberdade aos 
seus educandos para expressarem os seus sentimentos e sobretudo as suas 
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dúvidas da lecionação. Assim fazendo, o professor está capacitando aos seus 
educandos a serem responsáveis de toda ação educativa.Pois, o processo de 
ensino e aprendizagem é construído na base das práticas entre o professor e 
os alunos.

4 Considerações finais

Quando escolhi o tema, achava ser fácil, mais fui descobrindo, que o 
fácil não existe, o que temos são desafios. Realmente, o tema foi desafiante, 
mais escolhi para aprender, pois, é com desafios que aprendemos a enfrentamos 
pequenos e grandes problemas. 

Os desafios nunca devem ser abandonados na vida. Eles existem para 
nos ensinar algo novo nas nossas vidas e na vida de outras pessoas que forem 
a deparar com o material. Assim sendo, enfrentei o desafio e aprendi muito.

Para mim, a formação docente dever estar na boca de qualquer 
dirigente, pois, os profissionais necessitam sempre de uma reciclagem, que 
pode servir de trampolim para preencher os espaços vazios deixados durante 
a primeira formação. 

Em alguns países, depois de formar um professor e esse colocado numa 
escola, os instrutores são aconselhados a monitorar esses recém-formados no 
terreno. Isto é, visitar e dando subsidio necessário para a continuação do seu 
trabalho. 

Nisto, aprendi nesta pesquisa que, o professor que participa nos 
eventos de formação continuada pode ser um instrumento chave para o 
sucesso de processo de ensino e aprendizagem. Pois, não existe sucesso quer 
na área acadêmica ou profissional que não venha de uma boa preparação dos 
integrantes.

Hoje o mercado de trabalho exige profissionais bem preparados e 
equipados com novas tecnologias digitais. Pois, o professional preparado 
pode ser mais produtivo naquilo que faz no seu cotidiano e é com as novas 
instruções que os professores constroem o saber junto com os alunos e daí os 
alunos aprendem a caminhar. 

O mundo digital possibilita aos profissionais procurar oportunidades 
para se atualizar em curso online gratuitos por meio de novas ferramentas, 
como é o caso de zoom, teams e jitsi que são indispensáveis ao nosso dispor 
para ajudar a melhorar as nossas práticas educativas.

A formação docente continuada deve ser uma prática abraçada 
e incentivada pelos governos do mundo inteiro, pois, promove e ajuda os 
profissionais a melhorar o seu quadro de performance na colaboração na vida 
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da comunidade escolar.
Existe uma necessidade de reconhecer o conhecimento que o educando 

traz da sua da sua família e da sua cultura, pois, não considerar esses saberes, é 
ignorar a própria ciência, porque o saber não é monopólio de ninguém. Cada 
um tem o seu pouco a contribuir para a comunidade acadêmica e é assim que 
construímos os sabres. 
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Capítulo 13

AS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
NO BRASIL

Marco Antônio Ribeiro Merlin1

1 Introdução

No mundo atual, o cientista é ao mesmo tempo um precioso capital, 
um grande investimento, cuja rentabilidade precisa ser assegurada, 

uma marca nacional ou ideológica2. No caso das pesquisas educacionais 
relacionadas ao professo formados de educadores para modalidade EJA nota- 
se a falta ade interesse ou até mesmo a falta de profundidade nas discussões 
sobre esta temática. 

Nessa introdução trago a pergunta “De quem e de que somos 
contemporâneos?”3 Este questionamento é apresentado por Giorgio 
Agambem (2014) e acredito que possa ser aplicado aos estudos relacionados 
a educação em nosso país, já que os cientistas “elaboram uma ciência que 
enquanto tal, não pertencem a nenhuma época e a nenhum país”, ou seja, 
“devem ser intelectualmente honestos, não trapacearem em suas experiencias 
e seus resultados”4. Para isso devem dedicar a leituras e estudos que para que 
assim possam romper com o período de pesquisas em que vive, sobre isso 
Agambem (2014) utiliza Nietzsche que em:

Sua pretensão de atualidade, sua contemporaneidade com relação ao presente, 
em uma desconexão e em uma defasagem. Pertence realmente ao seu tempo, 
é verdadeiramente contemporâneo aquele que coincide perfeitamente com 
aquele, nem se adequa a suas pretensões e é, portanto, nesse sentido, inatual. 
Mas, justamente por isso, a partir desse afastamento e desse anacronismo, é  

1 Mestrando pela Universidade Tuiuti do Paraná, formado em História e Pedagogia pela mesma 
instituição de ensino.

2 JAPIASSU, Hilton. As máscaras da ciência. Ciência da Informação, v. 6, 1977. ISSN 1518-
8353. p. 14. Disponível em: http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/93/93. Acesso em: 29 abr. 
2020.

3 AGAMBEM, Giorgio. O que é contemporâneo?. 2014. P. 1 Disponível em: https://
territoriosdefilosofia.wordpress.com/2014/07/14/o-que-e-o-contemporaneo-giorgio-agamben/
Acesso em: 29 Abr. 2020

4 JAPIASSU, Hilton, Bid. p. 14

http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/93/93
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capaz do que os outros de perceber e de aprender o seu tempo.5

Para que haja o novo então é necessário o rompimento com o atual, 
sendo dessa forma inatual e neutro a modismo passageiros que podem ferir 
a pesquisa. Esta pesquisa tem como problema a apresentação do processo 
educacional brasileiro, pontuando a alfabetização de jovens e adultos e suas 
políticas de formação de professores, que muitas vezes saem mal preparados 
para enfrentar esta modalidade de ensino. Seguindo a linha educacional de 
Freire e a concepção conceitual de politica apresentada por Arroyo esta pesquisa 
apresenta como metodologia a revisão bibliográfica, além de documentos 
relacionados sobre a temática no Brasil e divide- se em dois momentos: o 
primeiro apresenta uma breve contextualização histórica sobre o ensino em 
território da antiga colônia portuguesa até 1960. No segundo momento 
buscar-se-á apresentar algumas Políticas De Formação De Professores até anos 
2000.

2 Educação no Brasil século XVI até XXI: um breve resumo

Desde a chegada dos portugueses em solo brasileiro, o ensino da 
leitura e da escrita com objetivo de catequizar os indígenas consistiu em uma 
grande parte do projeto colonizador português. Os jesuítas são considerados 
os principais agentes educativos do período colonial brasileiros, aportando na 
costa tupiniquim no ano de 1549 e sendo expulsos em 17596. Nota-se que 
o trabalho desta ordem religiosa, assim como os de outras, não restringiu- se 
apenas a instrução de indígenas, mas também a instruir escravos e mulheres 
até o final do período colonial que não sabiam ler nem escrever.

No período colonial destaca- se que foi um período crucial para o 
desenvolvimento da educação no Brasil, isto por meio de diversas discussões, 
e assembleias provinciais. Estes eventos buscavam a inserção das camadas ditas 
“inferiores” (homens e mulheres pobres livres, negros escravos e libertos). No 
panorama histórico apresentado, grande parte das províncias tornaram- se 
responsáveis pela instrução primária e secundária, através do Ato Adicional de 
1834. Isto possibilitou políticas que visavam a instrução de jovens e adultos. 

Para Fausto (2018) a escola desde sua estrutura física até os seus 
colaboradores apresenta disciplina e aprendizagem, isto para que se cumpram 
os objetivos educacionais. Para isto destaca- se que:

5 AGAMBEM, Giorgio. Bid. p. 1
6 Os jesuítas foram expulsos durante a implementação de novas diretrizes econômicas e políticas 

portuguesas. No qual o ensino pombalino tinha como objetivo o ensino secundário, organizado 
através de aulas régias.
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As matérias que eles vão tendo que aprender no decorrer nos anos, há 
de se cumprir não apenas os seus horários, mas, fundamentalmente, a sua 
cronologia, a sua sucessão de acontecimentos no tempo e no espaço escolar. [...] 
a arquitetura já está desenhada a sua funcionalidade, e, assim, uma hierarquia.7

O processo educacional como atendendo a clientela infantil apresenta 
“um potencial revolucionário, [...] algo capaz de mudar o mundo. Durante o 
processo citado até agora o processo de alfabetização de jovens e adultos não 
resumi- se ao simples ato apenas de ensino – aprendizagem, mas a construção 
de uma perspectiva de mudança, o que buscou- se expor até o momento é que 
durante grande parte do ensino da então colônia portuguesa e posteriormente 
o território brasileiro a aprendizagem não era de obrigatoriedade do governo, 
mas sim, de órgãos relacionados a instituições religiosas ou não governamentais. 
O ensino era realizado de forma mecânica e sem relação com o cotidiano do 
individuo, este era obrigado a aprender o básico, para não ser um marginal 
na sociedade existente, especialmente durante o período imperial brasileiro.

 Durante o século vinte, em especial depois das duas Grandes Guerras e 
a volta da democracia no país, o ensino de jovens e adultos ganham novamente 
o impulso, agora não de iniciativas assistencialistas, mas de órgãos oficiais do 
governo. Os altos índices de analfabetismo que beirava metade da população 
com 15 ou mais desencadeou em projetos que buscam desacelerar as pressões 
internacionais. Em 1946 a Lei do Primário previa o ensino supletivo, mas 
é em 1947 que o governo brasileiro lança mão de uma forma inédita, com 
uma campanha nacional buscando a alfabetização da população. Durante 
este período foram criados e divulgados materiais de apoio como apostilas, 
cartilhas, livros, folhetos, entre outros. Estes tinham como lições básicas 
que partiam de palavras-chave, que eram elaborados no método silábico. O 
processo inicial era previsto para ocorrer em três meses. Após isto, o primário 
deveria ser realizado em sete meses, e posteriormente o adulto poderia voltar 
sua atenção para o ensino profissionalizante. 

O processo de alfabetização durante os anos de 1950 e 1960 foram 
pensados concomitantemente aos ideais estatais a movimentos de educação 
e de cultura popular muitos nos quais inspirados nas ideias de Paulo Freire. 
Este autor apresentava oi analfabeto como produtor de conhecimento, assim 
o processo de aprendizagem deveria ser dialogado e não bancário.

Mas o processo de reflexão e diálogo foi rompido após o Golpe Civil 
Militar de 1964. Durante o processo ditatorial foram tomadas decisões 
inspiradas em práticas educacionais oriundas dos EUA, isto resultou na 

7 FILHO, Fausto dos Santos Amaral. O que podemos esperar da escola? Uma reflexão além da 
escola. P.7



178
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

Voltar ao Sumário

Cruzada ABC (1965). E posteriormente em programas como o Mobral 
(Movimento Brasileiro de Alfabetização)8.

Em 1985, no período de redemocratização brasileira surgiu a Fundação 
Educar que diferentemente do Mobral passou a fazer parte do Ministério 
da Educação e realizava ações diretas de alfabetização até o ano de 1990 – 
Ano Internacional da Alfabetização. Durante o governo federal de Fernando 
Collor de Mello ficou ausente de medidas articuladoras que relacionavam- se a 
Educação de Jovens e Adultos. Expõe- se uma contradição histórica haja vista 
que a Constituição de 1988 estendeu o direito á educação aos que não haviam 
concluído o ensino fundamental. Com a falta de atenção do governo federal 
em atender um direito garantido pela Constituinte os municípios iniciaram 
um processo de implementação de projetos para alfabetização de jovens e 
adultos.

O governo Federal volta a ofertar um programa de alfabetização em 
1996 com o Programa Alfabetização Solidária (PAS), este tinha duração de 
sei meses, sendo um deles o treinamento do professor. Era um programa 
realizado com a colaboração de governo federal, municípios e universidades 
que atendia comunidades com índice de desenvolvimento Humano inferior 
a 0,5. O programa recebeu críticas de pesquisadores, pois segundo a informa 
Leôncio Soares e Ana Maria de Oliveira Galvão:

[...] além de tratar de um programa aligeirado, com alfabetizadores 
semipreparados, reforçando a ideia [sic] de que qualquer um sabe ensinar, 
[...] Além disso, com a permanente campanha “Adote um analfabeto”, 
o PAS contribui para reforçar a imagem que se faz de quem não sabe ler e 
escrever como uma pessoa incapaz, passível de adoção, de ajuda, de uma ação 
assistencialista.9

O resultado do PAS foi pouco significativo, pois menos de um quinto 
dos indivíduos atendidos foram capazes de ler e escrever pequenos textos. 
Atualmente segundo dados do IBGE10 são 20 milhões de analfabetos absolutos 
e 30 milhões de pessoas consideradas analfabetos funcionais em nosso país. 
Isto é culpa de medidas governamentais? Da Falta de estrutura? Ou falta de 

8 Ester Buffa e Paolo Nosela em sua em sua obra Educação Negada entrevistaram Jarbas Gonçalves 
Passarinho o Ministro da Educação do Regime Militar durante a implantação desse movimento 
e alfabetizador brasileiro que segundo ele “ teve efêmero sucesso e que não conseguiu realizar seu 
sonho [...] foi um fracasso e essa é uma das minhas tristezas mais dolorosas.” (p. 32).

9 GALVÃO, Ana Maria de Oliveira e SOARES, Leôncio José Gomes. História da alfabetização 
de adultos noBrasil. In:ALBUQUERQUE,ElianaBorgesCorreiaeLEAL,TelmaFerraz (Org.)
Alfabetizaçãodejovenseadultosemumaperspectiva doletramento,3.ed.Belo Horizonte: Autêntica, 
2010. p. 272

10 Disponível em: https://brasilemsintese.ibge.gov.br/educacao/taxa-de-analfabetismo-das-
pessoas-de-15-anos-ou-mais.html Acesso em: 23 abr. 2020
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capacitação de profissionais no atendimento dos alunos da EJA? 

3 Políticas de formação de professores

Até agora foi apresentado um breve apanhado da história educacional 
brasileira no que tange a alfabetização de jovens e adultos, os destaca- se que na 
década de 1960, objetivando a erradicação do analfabetismo para o aumento 
da produção e do consumo. Dessa forma, a Educação de Jovens e Adultos era 
vista como:

[...] um processo global e integrado, de formação técnica e profissional do 
adulto - em sua forma inicial - feito em função da vida e das necessidades 
do trabalho; um processo educativo diversificado, que tem por objetivo 
converter os alfabetizados em elementos conscientes e eficazes na produção e 
no desenvolvimento em geral. Do ponto de vista econômico, a alfabetização 
funcional tende a dar aos adultos iletrados os recursos pessoais apropriados 
para trabalhar, produzir e consumir mais e melhor [...]. 11

No que diz respeito a formação ao formato educacional da EJA, 
pode- se citar a formação de professores especializada para esta modalidade 
de ensino, isto pois os docentes em sua maioria, tem arraigados “[...] em sua 
prática as marcas da precarização e, embora a despeito da sua criatividade e 
compromisso, têm à docência constituída na improvisação e aligeiramento”12 
(p. 65).

Pesquisa como a de Silva (2014), expuseram motivos que levam os 
discentes da EJA a desistirem de seu processo de aprendizagem. Assim acabam 
sendo excluídos, isto muitas vezes através da metodologia do educador em 
sala de aula. Pode- se apontar a inexistência de formação recebida pelos 
profissionais que atuam nesta modalidade de ensino, que acabam por inúmeras 
vezes aplicando metodologias aplicadas no processo de alfabetização infantil 
com adultos, em sua maioria cansados depois de uma jornada de trabalho e 
preocupados com situações cotidianas, como o cuidado com suas famílias. 
Segundo Gadotti ao referir- se que o aluno adulto:

Não pode ser tratado igual a uma criança cuja história de vida apenas começa. 
Ele quer ver a ampliação imediata do que está aprendendo[...] apresenta- se 
temeroso, sente- se ameaçado, precisa ser estimulado, criar autoestima, pois a 
sua ‘ignorância’ lhe traz tensão, angústia, complexo de inferioridade. Muitas 
Vezes vergonha de falara de si, de sua moradia, de sua experiencia frustrada da 

11 GADOTTI, M. Educação de jovens e adultos: correntes e tendências. In: GADOTTI, M.; 
ROMÃO, J. E. (Orgs.). Educação de jovens e adultos: teoria, prática e proposta. 12 ed. São 
Paulo: Cortez, 2011. p. 37.

12 CAPUCHO, Vera. Educação de Jovens e Adultos: práticas pedagógicas e fortalecimento da 
cidadania. São Paulo: Cortez, 2012. p. 65.
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infância, principalmente em relação à escola.”13

 Dessa forma a falta de capacitação dos profissionais da educação da 
EJA é um dos pontos principais para que as disparidades se mantenham. 
Para Descartes o “método é o que permite justapor o bom senso, ou seja, 
a racionalidade comum a todos os seres humanos”, ou seja, a “unificação 
de diversas perspectivas do pensamento através de regras que delimitem 
indubitavelmente, estabelecendo a relação entre falso e verdadeiro”14. Por mais 
que Instituições de Ensino Superior (IES) ofereçam a disciplina de EJA nos 
cursos de formação docente, inúmeras vezes esta não é consolidada devido 
ao formato superficial e sem sentido. Segundo a pesquisa realizada por Souza 
(2014) ao aplicar um questionado um em dez docentes que atuam no ensino 
municipal de Pinhais15. Dos dez docentes pesquisados, apenas três trabalhavam 
como estatutários no Estado, os outros são contratados por intermédio de 
serviço temporário. Mais da metade dos professores iniciou sua carreira há 
menos de dois anos e o PROEJA foi a primeira experiência de educação com 
a EJA. Oito dos 10 professores pesquisados têm menos de 40 anos de idade.

Ao resgatar parte da trajetória da alfabetização de jovens e adultos no 
Brasil realizada na primeira parte deste trabalho buscou- se expor o formato 
desigual da EJA comparado ao ensino regular. Isto acaba por refletir nas práticas 
de pesquisa da educação para Kant, que plica sua teoria aos princípios físico- 
matemáticos e os considera universais aponta, para “intrínseca relação entre 
conceito (entendimento) e intuição (sensibilidade) , que qualquer ciênciaque 
mereça este nome tira a exatidão dos seus resultados, [...] conhecimento será 
algo somente possível no mundo fenomênico”16, ou seja os docentes desta 
modalidade só conseguirão refletir suas práticas educacionais em pesquisas no 
momento em que utilizarem ou vivenciarem o cotidiano dessa modalidade. 
Segundo Di Pierro e Ribeiro (2001, p.58) “o lugar da educação de jovens 
e adultos pode ser entendido como marginal ou secundário, sem maior 
interesse do ponto de vista de formulação política e da reflexão pedagógica”17. 
A formação docente desta modalidade reflete a secundarização atribuída a 
EJA desde o seu surgimento até a atualidade. Mesmo “sendo o modelo global, 

13 GADOTTI, M. Bid. p.47.
14 FILHO, Fausto dos Santos Amaral. Para pensarmos a prática de pesquisa na educação. In: 

Revista Educação e Filosofia. Uberlândia: UFU. 2018. p.2 
15 Região Metropolitana de Curitiba
16 Filho, Fausto dos Santos Amaral. Bid. p.5
17 HADDAD, Sérgio; DI PIERRO, MARIA CLARA; JOIA, ORLANDO; RIBEIRO, VERA 

MASAGÃO. Visões da educação de jovens e adultos no Brasil. Cad. CEDES, Campinas, v. 
21, 2001. p. 60.   Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
32622001000300005&lng=en&nrm=iso. Acesso em:  22 Abr.  2020. 
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a nova racionalidade cientifica é também um modelo totalitário”18 que no 
caso dos estudos relacionados a educação de jovens e adultos desconsidera as 
vivencias pré-concebidas e suas trajetórias de vida. Aplica- se, assim, o conceito 
de escola como um lugar privilegiado pelo novo, isto “pois é nela que estão 
as novas gerações, para as quais, mais propriamente, as novidades do mundo 
presente destinadas.19 Para isso 

Segundo Saviani as “características estruturais que atravessam a ação 
do Estado brasileiro no campo da educação desde suas origens até os dias 
atuais”20, ou seja, pode- se aponta a inexistência durante muitos anos na 
continuidade de um projeto educacional brasileiro que visasse a “libertação” 
das classes dirigentes deste país. Como apresenta os questionamentos ENS 
e Ribas “interessa ao sistema capitalista, alicerçado na política neoliberal, 
alfabetizar idosos? Prover educação de qualidade para jovens já evadidos, por 
isso, anteriormente excluídos?”21 Os autores apresentam a justificativa de 
Ribas que diz:

Ora, parece que esta modalidade e ensino é incutida a tarefa de alfabetizar os 
excluídos, para apregoar a falsa ideia de inclusão e promover uma educação 
aligeirada, sem se preocupar com condições de escolarização destinadas ao 
publico da EJA. Incluam- se nessas condições não só questões materiais, mas 
também pedagógicas, especialmente no que concerne á formação do professor 
para atuar nessa modalidade de ensino.22

Quanto à formação de professores para a EJA, no artigo 17 das 
Diretrizes Curriculares Nacionais, fica estabelecido que:

A formação inicial e continuada de profissionais para a Educação de Jovens e 
Adultos terá como referência as diretrizes curriculares nacionais para o ensino 
fundamental e para o ensino médio e as diretrizes curriculares nacionais para a 
formação de professores, apoiada em:
I – Ambiente institucional com organização adequada à proposta pedagógica;
II – Investigação dos problemas desta modalidade de educação, buscando 
oferecer soluções teoricamente fundamentadas e socialmente contextuadas;

18 SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências na transição para uma ciência 
pós-moderna. Estud. av., São Paulo, v. 2, 1988. p. 46-71. Disponível em:http://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010340141988000200007&lng=en&nrm=iso. Acesso em:  
27 Abr.  2020. 

19 FILHO, Fausto dos Santos Amaral. O que podemos esperar da escola?: uma reflexão além da 
modernidade. In: Revista de Educere et Educere. Cascavel: Unioeste,v. 13, ISSN 1809-5208. 
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III – desenvolvimento de práticas educativas que correlacionem teoria e prática;
IV – Utilização de métodos e técnicas que contemplem códigos e linguagens 
apropriados às situações específicas de aprendizagem (BRASIL, 2000a, p. 3).

Refletindo sobe o parecer 11/200 e da Resolução 1/200, no que refere- 
se a formação de docentes para EJA, é possível concluir que as Diretrizes 
Nacionais da EJA não seguiram as determinadas pela Resolução. Concorda- se 
com Arroyo quando:

Em outros termos, podemos dizer que, se não temos políticas fechadas de 
formação de educadores para EJA, é porque ainda não temos também políticas 
muito definidas para a própria educação de jovens e adultos. Essas políticas 
precisam ser construídas, e será preciso muita iniciativa e capacidade criativa 
para o fazermos. Isso vai exigir, no meu entender, muito diálogo, muita 
lucidez e, sobretudo, muita coragem dos cursos de Pedagogia para que se possa 
construir esse perfil. 23

Considera- se então que o desenvolvimento docente na modalidade 
eja esta em construção desde a década de 1980, por mais que a consolidação 
desta modalidade esteja sendo realizada desde os anos 1990 acredita- se que 
o dialogo e as discussões recorrentes são necessárias para implementação de 
melhorias na formação dos profissionais desta modalidade de ensino. 

4 Considerações finais

Quando voltamos nossas atenções para o processo educacional que é 
marcado pela relação entre professor e aluno, pois é através desta, que o discente 
pode conhecer mais sobre a teoria educacional. Este processo é de grande valia 
para o ensino da EJA para estabelecer a relação ensino aprendizagem, haja 
vista que a clientela nessa modalidade de ensino e diferente e sempre foi vista 
com caráter profissionalizante.

Apontou-se para os avanços políticos alcançados no processo de 
alfabetização de Jovens e Adultos no Brasil desde a década de 1980, mas 
concomitantemente a isto acredito que os órgãos e conselhos educacionais 
tem debatido e buscado soluções que buscaram a melhora da modalidade EJA. 
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Capítulo 14

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE INGLÊS EM 
ATIVIDADES DA SALA DE AULA DE LETRAS: 

NARRATIVAS DE APRENDIZAGEM

Fernando Silvério de Lima1

1 Formação de professores e a pesquisa narrativa: que vai ser quando 
crescer?

Que vai ser quando crescer?
Vivem perguntando em redor. Que é ser?

É ter um corpo, um jeito, um nome?
Tenho os três. E sou?

Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito?
Ou a gente só principia a ser quando cresce?

É terrível, ser? Dói? É bom? É triste?
Ser; pronunciado tão depressa, e cabe tantas coisas?

Repito: Ser, Ser, Ser. Er. R.
Que vou ser quando crescer?

Sou obrigado a? Posso escolher?
Não dá para entender. Não vou ser.

Vou crescer assim mesmo.
Sem ser Esquecer.

(Carlos Drummond de Andrade, Poesia e Prosa, 1992)

A pesquisa narrativa se destaca nas ciências humanas por tratar do 
papel das experiências vividas pelos sujeitos e a compreensão que 

eles elaboram a partir delas.“a principal força da pesquisa narrativa está em seu 
foco em como as pessoas usam as histórias para fazer sentido das experiências 
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em Estudos Linguísticos pela Universidade Estadual Paulista (UNESP/IBILCE), com estágio 
doutoral em estudos histórico-culturais pela Universidade da Califórnia em San Diego (UCSD). 
limafsl@hotmail.com
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em áreas de investigação onde é importante compreender fenômenos na 
perspectiva daqueles que as experienciam”. (BARKHUIZEN; BENSON; 
CHIK, 2014, p.2).

Dentre as diferentes áreas que realizam estudos narrativos, vale destacar 
uma tradição tanto no campo educacional (CLANDININ; CONNELY, 
2000; CONNELY; CLANDININ, 1990; CLANDININ, 2015; WEBSTER; 
MERTOVA, 2007) quanto da Linguística Aplicada (BARKHUIZEN; 
BENSON; CHIK, 2014; BELL, 2002). Para Connely e Clandinin (1990), a 
pesquisa narrativa possui categorias que organizam a forma como as pessoas 
retratam sua experiência. As pessoas, por exemplo, podem ser descritas como 
os personagens de suas histórias, e as experiências são geralmente retratadas 
sob a forma de eventos, uma sequência narrativa que se organiza em um 
roteiro, tanto no presente quanto no passado. Esses relatos, por sua vez, não se 
organizam em um vácuo, mas em uma cena, ou seja, um espaço, ambiente ou 
contexto (que podem ser singulares ou múltiplos).

Do ponto de vista da comunicação da experiência, os relatos se 
organizam em pelo menos quatro direções possíveis, de acordo com Clandinin 
e Connely (2000). O movimento pode ser introspectivo, quando o sujeito 
explora suas emoções e convicções íntimas, extrospectiva quando leva em 
conta a presença do outro nas relações sociais, retrospectiva ao transitar no 
tempo passado e prospectiva ao fazer saltos na direção futura. Do ponto de 
vista teórico-metodológico a pesquisa narrativa “une a contação de histórias 
e a pesquisa ao usar histórias como dados de pesquisa ou ao usar a contação 
de histórias como uma ferramenta para análise de dados ou apresentação das 
descobertas. A pesquisa narrativa é um termo guarda-chuva estabelecido para 
pesquisa que envolve histórias (BARKHUIZEN; BENSON; CHIK, 2014, 
p.3) e tem sido estudada em diferentes vertentes.

Essa riqueza de detalhes da subjetividade humana se revela como 
importante forma de estudo de aspectos da cultura humana, como é o caso 
do processo educativo (relações de ensino e aprendizagem), razão pela qual os 
estudos narrativos, em diferentes áreas, com foco na formação de professores 
são cada vez mais frequentes (BARKHUIZEN; BENSON; CHIK, 2014; 
CLANDININ; CONNELY, 2000; CLANDININ, 2015; LIMA, 2017, 
apenas para ilustrar alguns). 

Na formação de professores, por exemplo, um desses aspectos da 
dimensão subjetiva do sujeito inclui a trajetória de tornar-se professor ou 
professora, não apenas durante anos do curso de licenciatura, mas também 
os eventos que fazem parte do processo de escolha da profissão e identificação 
com a mesma. Assim, qual o papel do professor de línguas e qual o impacto 
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de sua formação docente? Considere esta definição:
O professor de línguas estrangeiras, quando ensina uma língua a um aluno, 
toca o ser humano na sua essência − tanto pela ação do verbo ensinar, que 
significa provocar uma mudança, estabelecendo, portanto uma relação com 
a capacidade de evoluir, como pelo objeto do verbo, que é a própria língua, 
estabelecendo aí uma relação com a fala. Mas, se lidar com a essência do ser 
humano é o aspecto fascinante da profissão há, no entanto, um preço a se pagar 
por essa prerrogativa, que é o longo e pesado investimento que precisa ser feito 
para formar um professor de línguas estrangeiras. Sem esse investimento não 
se obtém um profissional dentro do perfil que se deseja: reflexivo, crítico e 
comprometido com a educação. (LEFFA, 2001, p. 353-354).

Uma trajetória de formar um profissional com esse perfil pode incluir, 
por exemplo, diferentes aspectos como a formação política de um sujeito 
consciente de seu papel na sociedade (LEFFA, 2001), de sua compreensão 
do trabalho educacional como uma profissão e não como simples ocupação 
(CELANI, 2001), bem como histórias pessoais que incentivam (ou não) o 
interesse pela docência (LIMA, 2017).Sobre o professor de línguas ser um 
educador, Celani (2001) explica ainda as particularidades e os traços gerais 
dessa trajetória:

[É] que vejo o professor de língua estrangeira antes de tudo como um 
educador, e, portanto, tudo o que se aplica ao educador também se aplica 
a ele. Não o vejo como um técnico que possui os segredos das técnicas, das 
“dicas” consideradas mais eficazes para se ensinar uma língua que não seja a 
nossa primeira. O professor de língua estrangeira é um profissional, sim, que 
atua em uma área com características próprias, que fogem às das demais áreas 
nas quais se situam outras profissões. (CELANI, 2001, p.30).

Não basta ensinar os saberes específicos de sua disciplina, é necessário 
o desenvolvimento de uma consciência de seu papel social pelo trabalho que 
realiza. Atrelado a todos esses fatores complexos, os professores são capazes 
de contar as mais diferentes histórias que oferecem um convite aos estudiosos 
que tentar compreender o papel das vivências pessoais e profissionais que 
constituem a vida dos professores.

Ao chegar em uma sala de aula, por exemplo, os professores realizam 
suas aulas e não apenas reproduzem conteúdo. Segundo Anthony (1963), por 
trás de todo o trabalho docente existe uma dimensão chamada abordagem 
composta de pressupostos norteadores, crenças e conceitos que inspiram e 
orientam a organização do ensino. A partir da abordagem do professor, os 
métodos de ensino são organizados em sequências que articulam conteúdos e 
procedimentos (plano geral) que são vistos pelos alunos a partir das diferentes 
técnicas de ensino (implementação).

Todas essas complexidades passam a ser consideradas quando decidimos 
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estudar a trajetória de tornar-se professores. Isso se intensifica em complexidade 
quando consideramos que além dessa dimensão, os professores em formação 
chegam ao contexto universitário repletos de memórias e experiências prévias 
dos diferentes anos em que aprenderam diferentes conteúdos com diferentes 
professores. O contato com esses diferentes modelos promoveu na experiência 
individual uma filtragem de momentos e referências que fortalecem uma 
visão sobre como aprender e ensinar. Todavia, esses fatores não se esgotam na 
individualidade, mas são atravessados por uma vida social em que a atividade 
docente se torna cada vez necessária quando entendida em seu potencial de 
mudança. Celani (2001), por exemplo, acrescenta que:

O interesse profissional do educador também está centrado no conhecimento, 
conhecimento específico de sua área de especialização, mas, pela natureza 
mesma e pela função moral da ação de educar, esse conhecimento tem de estar 
colocado à disposição da sociedade mais ampla. Educar não é apenas um ato 
de conhecimento; é também um ato político. (CELANI, 2001, p.26).

Ao chegar em um curso de licenciatura, os professores em formação 
se deparam com o momento e a oportunidade de questionar e repensar as 
experiências pessoais anteriores. Além disso, a partir dos novos estudos 
e conceitos que serão estudados (teorias métodos de ensino, abordagens 
científicas, dentre outros exemplos), eles podem vivenciar novas experiências 
profissionais, dentre elas essa conscientização de que além de ensinar um novo 
idioma (a partir dos conhecimentos disciplinares que adquiriu), um professor 
também educa seres humanos que serão sujeitos ativos da vida em sociedade, 
ou seja, capazes de gerar transformações significativas.

É com este panorama inicial que o presente capítulo se insere na tarefa 
de tentar compreender como uma futura professora concebe a profissão 
prospectiva, tendo a oportunidade de ponderar, no momento presente, 
algumas experiências anteriores que se relacionam com a trajetória de tornar-
se uma professora de inglês. Dessa forma, após essa contextualização inicial, 
na próxima sessão apresentaremos o contexto em que a escrita da narrativa 
foi concebida, para em seguida analisarmos os eventos narrativos e possíveis 
desdobramentos e implicações para a formação de professores no cenário 
atual.

2 Atividades de sala de aula em um curso de formação de professores

As narrativas analisadas ao longo deste trabalho foram elaboradas como 
parte de um curso de didática do ensino de línguas, com carga-horária de 60 
horas semestrais, em um momento em que os futuros professores estudavam 
os conceitos de abordagem, método e técnica em Linguística Aplicada. Os 
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alunos tiveram como tarefa escrever histórias pessoais sobre suas primeiras 
experiências escolares com a aprendizagem de inglês, as primeiras memórias da 
língua inglesa, bem como exemplos de professores e suas práticas pedagógicas. 
Dessa forma, buscou-se oportunizar caminhos para a reflexão enquanto...

uma participação crítica, que inclua a responsabilidade com a cidadania. Isto 
significa que o professor deve ter a atitude reflexiva inserida em sua identidade 
profissional, e o senso de responsabilidade com a cidadania como mola 
propulsora para uma atuação em rede, na escola e na comunidade educacional. 
Isso fará com que se sinta membro de uma profissão e responsável por ela. 
(CELANI, 2001, p. 39).

Após a escrita das narrativas, os estudantes discutiram em sala os 
modelos de professores que tiveram analisando traços de possíveis abordagens 
norteadoras da prática desses profissionais a partir dos métodos e técnicas 
mais frequentes. Dentre as narrativas disponíveis, este capítulo considerará os 
relatos de uma estudante que aqui será chamada de Viviane (nome fictício) 
no exercício de analisar experiências passadas de forma a elaborar uma visão 
contemporânea do tipo de professora de inglês que quer se tornar.

3 Narrativas de aprendizagem de uma futura professora

As memórias escolares de Viviane retomam a primeira metade da 
década dos anos 2000 para estabelecer o roteiro temporal do passado, como 
apontam Connely e Clandinin (1990). Neste período, o país usufruía de 
conexões de internet banda larga com maior velocidade e as primeiras redes 
sociais se popularizavam como forma de mediar as interações virtuais. Com 
apenas oito anos de idade nesse período, Viviane recorda da presença da língua 
inglesa em sua vida.

Vinheta #1
Comecei meus estudos de Inglês em 2006, na escola regular, quando tinha 8 anos, lembro 
que eu sempre precisava colorir e desenhar figuras que estavam no livro (fruits and family 
members). Mais tarde, com cerca de 12 anos, ainda estudando no ensino privado e em um 
curso de idiomas, me lembro de ter uma relação muito forte com as músicas usadas em sala, 
tanto que duas eu me lembro e escuto até hoje (Please Mr. Postman - The Beatles e Sugar 
Sugar - The Archies) por ter sido muito divertido e as professoras que lecionavam serem as 
minhas favoritas, na época.

As primeiras lembranças pedagógicas ressaltam os tradicionais 
exercícios de colorir atrelados a um conjunto de vocabulários tematizados em 
categorias (frutas, membros da família, etc.), e mais tarde, a cena muda para 
dois novos contextos (a escola privada e o curso de idiomas) e as músicas se 
tornam a principal fonte de memória sobre aprendizagem de inglês.A relação 
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afetiva é tamanha que, conforme descreve na vinheta, ela gosta dessas músicas 
até hoje e atribui às professoras parte dessas memórias afetivas, por elas serem 
as professoras favoritas naquela época. Ao descrever outros detalhes sobre o 
convívio com essas professoras, Viviane traz outras dimensões ao trabalho 
dessas docente além da afetiva, observe a vinheta abaixo.

Vinheta #2
Compreendo, assim, a importância do caráter lúdico e da relação afetiva para com o estudo 
e aprendizagem de uma língua estrangeira. Acredito que sempre tive uma relação favorável 
ao meu aprendizado, tanto pelo aspecto afetivo, quanto pelo interesse familiar e pessoal. Os 
recursos (técnicas) mais usados pelos meus professores ao longo do meu aprendizado foram 
músicas, Role-play games (por meio do teatro em sala para aprender certos vocabulários) e 
outros jogos (Hangman, Scattergories).

As memórias das primeiras professoras de inglês em sua vida resgatam, 
dessa forma, dois traços principais: a afetividade e a ludicidade. E conforme 
a vinheta, esses dois aspectos se tornaram para ela, no momento atual, os 
aspectos centrais para o ensino de línguas. Ao refletir sobre os recursos que 
esses professores utilizavam como parte de sua técnica (ANTHONY, 1963) 
ela enumera exemplos de brincadeiras (Hangman/Forca) e jogos (Role-play/
Encenação e Scattergories/Tabuleiro de categoria de palavras) que fizeram 
parte de seu aprendizado. E por essa experiência concreta, por esses jogos terem 
feito parte de sua possibilidade de aprender, ela assume que esses recursos são 
o caminho ideal para ensinar os alunos, pois Viviane conseguiu aprender dessa 
forma. Ela retoma a aprendizagem de inglês por música em outro momento 
de sua narrativa.

Vinheta #3
Algumas vezes, usando a música, a professora fazia com que aprendêssemos a matéria por 
meio da dedução. Ex.: “Mister Postman look and see (Oh, yeah) Is there a letter in your bag 
for me?”( Please Mr. Postman - The Beatles ). Para aprendermos as perguntas com o verbo To 
Be. Em outro curso, o professor ensinava por repetição e substituição de palavras.

Os exemplos das aulas com música detalham atividades em que aspectos 
linguísticos eram ensinados, mas como parte do esforço de compreender as 
canções e não apenas decodificar as regras e estruturas do sistema linguístico. O 
exemplo da substituição, por sua vez, indica alguns vestígios de uma abordagem 
audiolingual, marcada pelo trabalho com padrões (patterns) linguísticos de 
substituição. O que pode ser observado nesses relatos é que a trajetória de 
aprendizagem de Viviane, além da presença de vários professores é marcada 
por diferentes traços de métodos de ensino que marcaram presença na forma 
como posteriormente ela passa a construir um entendimento sobre como 
aprender, a partir de como aprendeu. Ao considerar as diferentes abordagens 
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(ANTHONY, 1963), ou seja, os diferentes pressupostos norteadores da prática 
dos professores que teve, Viviane volta a discutir o ensino regular detalhando 
mais experiências.

Vinheta #4
Já experienciei diversas abordagens também, os professores da escola regular, em sua maioria, 
apresentavam a matéria no quadro, seguiam o livro e os áudios propostos pelo material 
didático, com situações simuladas para aprendermos determinados vocabulários. 

Em sua trajetória de aprendizagem, o exemplo citado ressalta um 
cenário comum em que os professores se encontravam ao centro da turma, 
utilizavam os materiais didáticos mais frequentes e colocavam em prática as 
atividades propostas nesses materiais. Ainda que a lembrança narrativa seja 
de ter vivenciado diferentes abordagens de ensino, o evento que ela escolheu 
compartilhar remonta a tradição apontada por outros estudos em Linguística 
Aplicada (cf. LIMA, 2012, 2017). Mesmo com as suas particularidades, as 
experiências de Viviane revelam traços similares aos de muitos brasileiros em 
diferentes salas de aula da escola regular e ao recordar de seus professores, 
analisa outros aspectos do trabalho docente como a proposição de temas da 
vida cotidiana ou de questões da vida social que fazem parte da formação 
cidadã do sujeito (cf. CELANI, 2001; LEFFA, 2001). A vinheta a seguir 
oferece mais detalhes sobre a visão que ela tinha de seus professores.

Vinheta #5

Não tive professores de Línguas que se posicionassem em relação ao contexto político do país, 
algumas vezes eles traziam filmes ou músicas que estavam em alta, mas sem nenhum tipo 
de reflexão muito profunda sobre isso. Em um dos cursos que fiz, a aula sempre tinha um 
momento de conversação guiada e geralmente os assuntos eram sobre a nossa opinião sobre 
fast food, sobre a Lady Gaga ou sobre algo relevante para a cultura americana. Tópicos como 
racismo, preconceito e LGBTQ+ fobia nunca entraram em pauta.

Em linhas gerais, seus professores podem ser descritos a partir de uma 
quase neutralidade, uma vez que não tem recordações explícitas de discussões 
sobre questões políticas daquele período. O ensino estava centrado no processo 
de aprendizagem e as temáticas eram mais genéricas explorando gostos 
pessoais e elementos da cultura pop. No momento presente, Viviane percebe 
essa ausência em face de sua trajetória atual de tornar-se professora de inglês. 
Ao fazer parte de um período em que tais questões tornam latentes como 
parte de um processo educativo que ensine não apenas conteúdos didáticos 
mas promova a formação de cidadãos que convivam sabendo respeitar as 
diferenças da vida em sociedade, Viviane analisa como é ser professor no 
cenário contemporâneo e seu relato mostra diferenças do quadro que elaborou 
tomando como base os professores que teve ao longo dos anos escolares.
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Vinheta #6
Eu interpreto como fundamental o papel político do professor, escolhi essa área de estudo 
justamente por valorizar e perceber a importância e influência que eles tiveram em minha 
formação e mesmo em vida pessoal. Sempre entendi que o professor é um modelo (às vezes a 
não se seguir) e que o posicionamento dele influencia e promove reflexões que podem mudar 
a perspectiva dos alunos sobre determinados assuntos.

Se por lado suas memórias afetivas ressaltavam o caminho para uma 
aprendizagem marcada pela boa relação com seus professores e atividades 
dinâmicas, por outro lado ela reconhece que nesses cenários não houve 
espaço para abordar outras questões da vida social. Atualmente, ela concebe 
a profissão e seu papel pelo impacto que os professores têm na vida de seus 
alunos. É importante frisar que político, neste contexto refere-se ao sentido 
original de organização social de um povo, de análise e questionamento da 
vida social. Mais adiante, Viviane explica que os professores possuem um papel 
significativo na formação dos alunos e que de certa forma acabam se tornando 
modelos para seus alunos. A liberdade de escolha do aluno se observa quando 
ela toma o cuidado de aponta que o modelo que o professor se torna nem 
sempre é o que pode ser seguido. Enquanto futura professora, ela conta com 
um arsenal de memórias e experiências que teve com outros professores e 
passa a construir sua própria prática tendo esses modelos como referência. 
Um diferencial, no entanto, como aponta as narrativas, é que Viviane revela 
uma posição distinta dos modelos de professores que teve, pois percebe que 
questões da vida cotidiana presentes na vida de seus futuros alunos podem fazer 
parte do ensino de uma nova língua. As temáticas de discussão são infinitas 
enquanto se busca o ensino de uma nova língua e ela acredita que pelo ensino 
da língua inglesa pode promover diferentes momentos de reflexão. 

4 Impactos ao futuro da formação de professores de línguas

Os relatos narrativos da sessão anterior possibilitam reconstruir traços 
da trajetória de uma aluna de Letras que olha para o passado enquanto reflete 
no presente sobre a futura profissão. O início do relato resgata memórias 
didáticas de atividades de vocabulário em língua inglesa como parte do 
processo de aprendizagem. Uma escola de idiomas, seus professores e o ensino 
com música são os primeiros elementos que geraram memórias com boa 
afetividade. As primeira impressões, portanto, sugerem que aprender inglês é 
um processo que despertou o interesse da jovem aprendiz.

Tais experiências sinalizam uma possível construção de uma imagem 
inicial do professor modelo como um sujeito lúdico e criativo, pois isso vem da 
experiência pessoal concreta de aprendizagem da própria aluna, dito de outra 
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forma, foi assim que ela aprendeu. O ensino nessa vertente é representado a 
partir de recursos dinâmicos que envolviam o uso da língua na interação por 
jogos e dinâmicas recreativas. Este é outro fator que ela toma como modelo 
para o entendimento de como ensinar língua inglesa.

Ao refletir sobre os demais anos escolares, Viviane representa momentos 
centrados na aprendizagem em que a estrutura linguística não era o único foco 
das aulas. Os exemplos sugerem sinais de ensino voltado para dinâmicas e 
jogos que favoreciam a comunicação na nova língua. Em outros momentos, 
ela cita recordações de diferentes professores e diferentes abordagens, mas opta 
por citar como lembrança mais evidente um ensino mais comum, no sentido 
de visualizar um professor que segue um material didático para suas aulas.

Ao descrever narrativamente seus professores, anteriormente já 
descritos como lúdicos e criativos, atribui a esses profissionais a habilidade 
de propor atividades centradas no desenvolvimento linguístico e em diálogos 
sobre questões pessoais e genéricas. É neste momento que ela vai além do 
modelo construído, pois além dos traços que toma para si como referência, 
mostra-se capaz de revisitar tais experiências e perceber que esses professores 
pouco abordavam questões da vida social que eram menos triviais. A partir 
desse exercício retrospectivo, a aluna foi capaz de contrapor o que compreende 
no momento presente sobre o papel de ensinar uma nova língua no cenário 
contemporâneo e seu papel como educadora. Em sua visão atual, ela olha 
para o passado, aproveita o que filtra como modelo a ser seguido e analisa o 
modelo a não ser seguido. Dessa forma explica que, diferentemente de seus 
professores, por quem ainda tem muito apreço, pensa ser necessário adotar 
uma perspectiva mais crítica em sala de aula. Portanto, ensinar inglês para ela 
envolve a capacidade de trazer para a sala de aula questões da vida cotidiana 
que articulem não apenas a aprendizagem de uma nova língua, mas o trabalho 
com a formação de seres humanos que convivam socialmente com base no 
respeito às diferenças e na busca por condições melhores de vida por meio de 
oportunidades educacionais.

A partir dessas reflexões, é importante salientar o papel da narrativa 
como forma de articular sentidos sobre as próprias experiências. Olhar para 
o passado não serve apenas como forma de exercitar cognitiva a capacidade 
de retomar lembranças, é uma forma de compreender inclusive o que se 
compreende no momento presente. Futuros professores que revisitam 
suas próprias experiências podem analisar o papel dos professores que 
tiveram, não apenas para selecionar aquilo que funcionou em sua própria 
trajetória, mas também como forma de filtrar críticas e apontar lacunas que 
precisam ser superadas na formação atual desses professores. Dessa forma, 
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o tecido narrativo se revela entrelaçado nas quatro direções (introspectiva, 
extrospectiva, retrospectiva e prospectiva) e para professores formadores, esse 
recorte temporal oferece uma perspectiva particular dos futuros professores, 
de forma que os cursos de formação atentem cada vez para o que os alunos 
de licenciatura já entendem sobre a própria profissão e de que forma podem 
promover espaços para repensar ideias e construir novas trajetórias.
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Capítulo 15

ENEM PARA QUEM? O ENSINO REMOTO E O 
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ESTADO DE MINAS GERAIS
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1 Introdução

Atualmente vivenciamos um momento histórico, marcado por uma 
crise, que não é apenas sanitária, como também se caracteriza como 

social. Ocasionada pela pandemia do novo coronavírus, essa crise mundial 
afeta diversos setores da sociedade, estando entre eles a educação. Assim, desde 
as primeiras medidas provisórias implementadas com o objetivo de lidar com 
a complexidade de questões que foram geradas pela pandemia da COVID-19, 
como é o caso, por exemplo, da “Medida Provisória n° 934”5, diferentes 
documentos oficiais foram publicados, em âmbitos nacionais, estaduais, 
municipais e locais (a este último nos referimos às orientações e recomendações 
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institucionais de ordem mais imediata e de menor abrangência, como àquelas 
que emergem em espaços universitários e escolares). No entanto, muitos desses 
documentos, publicados com o objetivo de orientar as práticas educacionais 
de educadores em meio a pandemia, “[...] apresentam termos genéricos e com 
poucas recomendações aos dirigentes e ao trabalho pedagógico” (LIMA et al., 
2020, p.1)

 Cabe ressaltar ainda que, principalmente no início da crise mundial 
pandêmica, houve uma grande dificuldade em compreender um novo e 
adaptado modelo de ensino, visto que diferentes instituições e profissionais 
da educação estavam inseridos em um moldes de educação presencial e 
tiveram que passar a atuar num formato de ensino mediado pelas tecnologias 
digitais. Esse novo modelo educativo, vivenciado diante da emergência que a 
realidade da pandemia nos impôs, inicialmente era comumente denominado 
como Educação à Distância (EaD). No entanto, ele passou a ser estudado e 
compreendido como uma forma de ensino emergencial, em caráter remoto. 

Segundo Araújo e Pereira (2020), o que está acontecendo no mundo 
neste momento não é EaD, mas uma forma de educação ímpar, que ocorre 
em caráter excepcional, mediante um momento de urgência que se impõe 
aos diversos países que viram, em pouquíssimo tempo, todas as escolas serem 
fechadas. Entre os países que se encontram nesse contexto desafiador está o 
Brasil. Ademais, os autores complementam dizendo que:

Assim, o que temos hoje é uma possibilidade em alguns estados, em alguns 
locais, de um ensino remoto que está substituindo temporariamente a 
educação presencial. O ensino remoto diz respeito a todos os recursos 
tecnológicos que podem ser utilizados como auxiliares da educação presencial. 
Na impossibilidade da educação presencial, os sistemas públicos e privados 
da educação no Brasil estão migrando para a educação remota como se esta 
substituísse totalmente a educação presencial. E a gente sabe que não substitui 
(ARÁUJO; PEREIRA, 2020, p. 232).

A distinção entre ensino remoto e EaD se faz necessária pelo fato 
de que nenhum profissional que visa adentrar em caráter emergencial num 
novo modelo de ensino o fará de modo a aproveitar todas as potencialidades 
e recursos que por ele poderiam ser oferecidos (HODGES et al., 2020). 
Conforme apontam Hodges e seus colaboradores (2020), há uma série de 
estudos que, ao longo de décadas, buscam compreender os processos de 
ensino-aprendizagem no âmbito da educação virtual. Assim, podemos dizer 
que muitas “[...] pesquisas, teorias, modelos, padrões e critérios de avaliação se 
concentram na aprendizagem on-line de qualidade” (HODGES et al., 2020 - 
grifos nossos). Justamente por isso considera-se que nomear como EaD o tipo 
de ensino mediado por tecnologia e circunscrito em um momento histórico 
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de pandemia pode ser um equívoco.
Moreira, Henriques e Barros (2020) complementam que, apesar de 

as tecnologias digitais terem provocado profundas mudanças e impulsionado 
“[...] o nascimento de novos paradigmas, modelos, processos de comunicação 
educacional e novos cenários de ensino e de aprendizagem” (MOREIRA; 
HENRIQUES; BARROS, 2020, p.351), nós não estávamos preparados para a 
urgente mudança de modelo de ensino e isso levou professores e instituições a 
adotarem práticas de ensino remoto que são “[...] muito diferentes das práticas 
de uma educação digital em rede de qualidade” (MOREIRA; HENRIQUES; 
BARROS, 2020, p. 351).

Com base nessas explicações, partimos da concepção de que:
Ensinar remotamente não é sinônimo de ensinar a distância, embora esteja 
diretamente relacionado ao uso de tecnologia e, nesse caso, digital. O ensino 
remoto permite o uso de plataformas já disponíveis e abertas para outros fins, que 
não sejam estritamente os educacionais, assim como a inserção de ferramentas 
auxiliares e a introdução de práticas inovadoras. A variabilidade dos recursos e 
das estratégias bem como das práticas é definida a partir da familiaridade e da 
habilidade do professor em adotar tais recursos[...] Entretanto, é reconhecível 
que o ensino remoto comporta potencialidades e desafios, que envolvem 
pessoas, tecnologias, expertise e infraestrutura. (GARCIA et al., 2020, p.5).

Desse modo, a partir da concepção supracitada, no presente estudo 
buscamos compreender alguns aspectos relacionados ao plano de estudos 
oferecido pelo Governo do Estado de Minas Gerais, que atualmente está sendo 
utilizado como um eixo orientador para as práticas de ensino-aprendizagem 
nas escolas públicas mineiras, em tempos de pandemia. A partir de um olhar 
que tem como intuito discutir sobre um desses manuais escolares e com base 
no relato de experiência de um professor que atua na rede básica de ensino do 
referido estado, propomos reflexões a respeito das recomendações curriculares 
e das práticas docentes nesse contexto remoto de ensino.

2 Aspectos teóricos e metodológicos 

De caráter descritivo e explicativo (GIL, 2008), o presente trabalho 
insere-se num conjunto de recentes reflexões no âmbito do ensino, que 
emergem em meio ao contexto supramencionado de pandemia da COVID-19. 
Consideramos que este estudo constitui uma pesquisa descritiva, por termos 
como principal objetivo a descrição de algumas experiências vivenciadas 
por docentes em meio aos fenômenos decorrentes no contexto de ensino 
remoto. Ademais, não desconsiderando as variáveis que são possíveis de 
serem vivenciadas num contexto de ensino remoto emergencial, esta pesquisa 
também pode ser caracterizada como descritiva por estudarmos um grupo social 
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específico, como é o caso de um olhar que se pauta na relação professor-aluno, 
e que está sendo estabelecida em processos ensino remoto, desenvolvidos em 
nível fundamental em duas escolas públicas mineiras. Assim denominamos 
a presente pesquisa por acreditarmos que estamos preocupados com “[...] a 
descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o 
estabelecimento de relações entre variáveis (GIL, 2008, p. 28)

Considerando o ensino remoto como um fenômeno que ocorre de 
forma emergencial e num contexto de pandemia (HODGES et al., 2020), 
julgamos que esse olhar, que se dá a partir da visão de um professor que 
vivencia essa realidade de ensino em meio à pandemia, também se trata de 
uma pesquisa explicativa, pois esse tipo de estudo se caracteriza por ter “[...] 
como preocupação central identificar os fatores que determinam ou que 
contribuem para a ocorrência dos fenômenos” (GIL, 2008, p.28).

Ademais, aliado ao relato de experiência e à descrição dos contextos de 
ensino, os documentos curriculares, fornecidos pelo governo de Minas Gerais 
e que se apresentam como orientadores numa situação pandêmica, muito tem 
a nos dizer sobre a atual situação educacional. Nesse sentido, essa pesquisa 
também pode ser enquadrada como do tipo documental, já que esse tipo de 
estudo “[...] vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento 
analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da 
pesquisa” (GIL, 2008, p. 51).

Além dos pressupostos metodológicos enunciados, também nos 
filiamos a alguns autores que refletem sobre as relações de leitura e escrita no 
ensino de línguas, de modo a refletir sobre o documento curricular (o plano 
de estudo) e à respeito de uma experiência docente em meio ao ensino remoto.

3 Caracterização e contextualização do ensino remoto no estado de 
Minas Gerais

Por força do momento pandêmico que assola o mundo e o Brasil e 
visando garantir o direito educacional e a integridade da saúde do cidadão 
(BRASIL, 2019 [1988]), o estado de Minas Gerais pensou medidas 
pedagógicas, a fim de amenizar os impactos na educação. Entre essas medidas, 
criou-se um site, o “Estude em casa”6, com o objetivo de auxiliar professores e 
alunos a prosseguirem com o ano letivo.

Tendo seu início ocorrido no dia 15 de maio de 2020, o “Regime 
de Estudos Não-Presenciais” (REANP) de Minas Gerais está ancorado em 

6 Disponível em: estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Acesso em: 10 de agosto de 2020.
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três pilares altamente dialogáveis, que buscam preencher a lacuna social e 
cognitiva impostapelo período de isolamento social, e que são: a) o “Plano de 
Estudos Tutorado” (PET)7; b) o programa “Se liga na Educação”8; e c) aplicativo 
“Conexão Escola”9. Desse modo, há uma interface interativa, visto que, entre as 
doze “abas pedagógicas” presentes no REANP, essas três, que também aparecem 
no guia prático para professores, se destacam. 

Sobre essas três ferramentas de ensino remoto, resumidamente, 
a primeira trata de módulos educativos mensais que devem ser baixadas 
por professores e alunos; a segunda aba auxilia no acompanhamento da 
programação das vídeo-aulas de cada disciplina trabalhada, que ocorrem de 
segunda a sexta-feira, no horário das 7h30min às 12h30min; enquanto que na 
terceira são oferecidos esclarecimentos acerca do aplicativo suporte utilizado, 
o “Conexão Escolar”, que serve de apoio para que professores e alunos possam 
interagir.

Figura 1 - Ferramentas propostas pelo REANP.

Fonte: Imagem extraída do “Guia Prático para Professores(as) e Diretores(as)”. 
Disponível em: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/guias-praticos. Acesso em: 12 

de agosto de 2020.

Acerca do REANP, a Secretaria do Estado de Educação de Minas 
Gerais (SEE/MG) afirma que:

O Regime Especial de Atividades Não Presenciais, estabelecido por esta 

7 Disponível em:https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets. Acesso em: 11 de agosto de 
2020.

8 Disponível em: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/se-liga-na-educacao. Acesso em: 11 
de agosto de 2020.

9 Disponível em: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/conexaoescola. Acesso em: 11 de 
agosto de 2020.

https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/guias-praticos
https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets
https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/se-liga-na-educacao
https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/conexaoescola
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Resolução, constitui-se de procedimentos específicos, meios e formas de 
organização das atividades escolares obrigatórias destinadas ao cumprimento 
das horas letivas legalmente estabelecidas, à garantia das aprendizagens 
dos estudantes e ao cumprimento das Propostas Pedagógicas, nos níveis e 
modalidades de Ensino ofertados pelas escolas estaduais. (MINAS GERAIS, 
2020b, p.1).

Entre essas propostas, a principal ferramenta adotada pelo governo 
estadual durante a pandemia é o PET, arquivo disponibilizado em formato 
pdf eproduzido por professores selecionados pela SEE/MG. Ademais, o 
documento contém atividades de cada disciplina, com enfoques que variam 
de acordo com a carga horária de cada série. Uma característica fundamental 
do PET é a sua multimodalidade, isto é, há em sua composição recorrência de 
hiperlinks que direcionam o leitor à outras páginas da web. 

Complementar ao PET, o programa “Se Liga na Educação” é 
transmitido diariamente pela rede Minas e pelo Youtube, para cidades onde 
o sinal da emissora de TV não está disponível, e segue uma programação 
semanal pré-estabelecida. O programa consiste na exibição de teleaulas acerca 
dos conteúdos dos PETs de cada série, com o intuito de auxiliar os alunos na 
resolução das tarefas. 

A última base do REANP de Minas Gerais é o aplicativo “Conexão 
Escola”, disponível para aparelho Android e também disponível em uma versão 
para a web. Através da ferramenta os alunos encontram as vídeo aulas do 
programa “Se Liga na Educação” e arquivos do PET. Nesse contexto, o discente 
tem também a oportunidade de interagir com o professor de cada disciplina 
de sua turma através de um chat exclusivo. O professor, por sua vez, possui a 
importante função de se conectar com os alunos de cada turma, orientando e 
mediando o conteúdo do PET de cada semana. 

 A partir do acesso ao site, observou-se que os PETs já perfazem três 
volumes editados dentro de cada umas das três etapas da educação básica, a 
Educação Infantil, Ensino Fundamental (anos iniciais), Ensino Fundamental 
(anos finais) e Ensino médio. Ademais, na tentativa de seguir os norteamentos 
da Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2017), eles são 
organizados de modo a contemplar as aprendizagens essenciais aos discentes 
de todas as etapas e modalidades da Educação Básica.

 No Ensino Médio, notadamente, os PETs estão divididos em volumes 
distribuídos entre Ensino Médio Regular Diurno; Ensino Médio Regular 
Noturno; Ensino Médio Integral; Ensino Médio Profissional e Modalidades 
Especiais de Ensino e Atendimentos Específicos. Ao observamos as disciplinas 
ofertadas no 3º ano, em cada uma das instâncias do ensino médio, percebeu-
se que a disciplina de Língua Portuguesa consta em todas, uma vez que é 
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uma habilidade inerente ao eixo das competências gerais da educação básica 
(BRASIL, 2017). No entanto, naquelas direcionadas ao preparo para os 
alunos realizarem o Enem, observou-se que, apenas no terceiro ano do Ensino 
Integral, a parte denominada Simulado Enem é oferecida.

 Analisando mais detidamente a disciplina de Língua Portuguesa, 
referente ao PET destinado aos discentes do 3º ano do Ensino Regular, 
trabalhado no mês de agosto de 2020, percebeu-se que os eixos temáticos 
explorados em cada semana, assim como os exercícios complementares 
propostos, tratam da literatura brasileira e outras manifestações culturais. 
Conforme o PET do referido mês, as habilidades propostas tiveram como 
pretensa relacionar diferentes autores e fazeres, em diversos contextos 
históricos e literários; comparar autores e fazeres literários; ler textos e obras de 
expressividade da literatura brasileira; e promover relações intertextuais entre 
produções literárias contemporâneas com outras de diferentes épocas.

Na primeira semana, as atividades basearam-se numa canção de 
Caetano Veloso, “O Quereres”10, objetivando refletir sobre modernidade e 
poesia. Logo após a canção, são dispostas questões, a fim de que os alunos 
pudessem pensar sobre literatura e gramática, concomitantemente. Na última 
questão pretendeu-se intertextualizar o soneto “Amor é fogo que arde sem se 
ver”, de Camões11, com a canção de Caetano.

Seguindo o mesmo princípio, na segunda semana os exercícios foram 
articulados a partir de outra música de Caetano Veloso, “Tigresa”12, visando 
discutir a emancipação e luta feminina por direito de espaço na sociedade. 
Na terceira questão, aparecem as figuras de Simone de Beauvoir e Frida 
Kahlo, com o objetivo de dialogarem com o pensamento exposto pela música 
anteriormente mencionada. No final das atividades, como forma de instigá-
los a conhecerem mais sobre a autoria da música “Tigresa”, aos alunos foi 
apresentada uma sucinta biografia do compositor.

Por seu turno, na terceira semana, as atividades foram embasadas pelo 
poema “No Meio do Caminho”13, do poeta mineiro Carlos Drummond de 
Andrade. Logo em seguida, foi apresentado um trecho do romance, “A paixão 

10 Disponível em: http://rascunho.com.br/o-quereres-de-caetano-veloso/. Acesso em: 13 de agosto 
de 2020.

11 Disponível em: https://www.pensador.com/sonetos_de_amor_luis_de_camoes/. Acesso em: 13 
de agosto de 2020.

12 Disponível em: https://www.vagalume.com.br/caetano-veloso/tigresa.html. Acesso em: 13 de 
agosto de 2020.

13 Disponível em: https://www.letras.mus.br/carlos-drummond-de-andrade/807509/. Acesso em: 
13 de agosto de 2020.

http://rascunho.com.br/o-quereres-de-caetano-veloso/
https://www.pensador.com/sonetos_de_amor_luis_de_camoes/
https://www.vagalume.com.br/caetano-veloso/tigresa.html
https://www.letras.mus.br/carlos-drummond-de-andrade/807509/
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segundo G. H.”14, de Clarice Lispector, com o intuito de convidar os alunos a 
penetrarem nas entrelinhas do texto da escritora, ao passo que eram desafiados 
a fazerem uma interconexão deste com as mudanças sociais impetradas pela 
pandemia COVID-19.

Por fim, na quarta semana, as atividades iniciaram com um poema 
de autor desconhecido15, e posteriormente com um poema de Adélia Prado, 
intitulado “Com Licença Poética”16, galgando aprofundar reflexões sobre o 
personagem do último poema. E, na última questão, trouxeram o poema 
“Mulher Proletária”17, de Jorge de Lima, com vistas a explorar apenas aspectos 
gramaticais.

Com base nas questões supramencionadas, propomo-nos a fazer uma 
breve reflexão sobre o PET direcionado recentemente aos alunos do Ensino 
Médio, de modo a relatar alguns aspectos relacionados a uma experiência 
docente. Para tanto, optou-se por selecionar um daqueles que foram voltados 
aos discentes do 3º ano, dando ênfase ao ensino de Língua Portuguesa. Tal 
escolha fundamenta-se por acreditarmos que estes alunos sejam os mais 
impactados pelo ensino remoto, pelo fato de estarem em fase preparatória 
para realizarem o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), com vistas 
ao ingresso no Ensino Superior. Dessa maneira, a preocupação desta 
pesquisa justifica-se na medida em que a Língua Portuguesa é uma disciplina 
fundamental para os vestibulandos, visto que um dos objetos de seu estudo, 
a escrita, é um “[...] instrumento de comunicação que demanda prática um 
instrumento de comunicação que demanda prática, principalmente dos 
alunos do ensino médio que querem ingressar nas universidades de todo o 
Brasil (COSTA; MARTINS, 2020).

4 Ensino remoto, docência e orientações curriculares: algumas reflexões

Partindo das observações supramencionadas, acredita-se que um relato 
de um professor que esteja passando por esse momento na educação do estado 
mineiro é salutar, pois, a partir dele, poder-se-á traçar um panorama de como 
o fazer docente e o aprendizado foram impactados pelo contexto pandêmico 
e, ao mesmo tempo, tecer reflexões consistentes quanto à real viabilidade dos 

14 Disponível em: http://www.atelierpaulista.com/wp-content/uploads/2015/07/
apaixaosegundogh.pdf. Acesso em: 13 de agosto de 2020.

15 Disponível em: https://www.pensador.com/frase/NTI3MDMw/. Acesso em: 13 de agosto de 
2020.

16 Disponível em: https://www.pensador.com/frase/MTY4MzUz/. Acesso em: 13 de agosto de 
2020.

17 Disponível em: https://www.escritas.org/pt/t/6593/mulher-proletaria. Acesso em: 13 de agosto 
de 2020.

http://www.atelierpaulista.com/wp-content/uploads/2015/07/apaixaosegundogh.pdf
http://www.atelierpaulista.com/wp-content/uploads/2015/07/apaixaosegundogh.pdf
https://www.pensador.com/frase/NTI3MDMw/
https://www.pensador.com/frase/MTY4MzUz/
https://www.escritas.org/pt/t/6593/mulher-proletaria
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recursos pedagógicos remotos disponibilizados pelo governo do estado de 
Minas Gerais. 

Depreende-se que, mesmo com a tentativa do estado mineiro em 
reduzir os impactos causados na educação, existem arestas que ainda podem 
dificultar tal empreitada. A primeira é quanto ao acesso dos alunos aos meios 
digitais disponibilizados, uma vez que possa imperar entre eles uma situação 
econômica desfavorável, o que lhes restringiria o acesso ao conteúdo a ser 
trabalhado; outra instância seria quanto ao preparo docente para atender 
os alunos, pois existe a possibilidade de alguns dos docentes não possuírem 
o traquejo para com os aparatos tecnológicos, e certamente estes aspectos 
também podem vir a impactar o preparo dos alunos do ensino médio para o 
ENEM. Dito isso, refletimos então a respeito da experiência docente com o 
uso do referido material em meio ao ensino remoto.

O início do teletrabalho no estado de Minas Gerais foi difícil para os 
professores, especialmente pelo fato de que a maior parte dos alunos nunca 
tinha estudado à distância. Na escola mineira em que atua um dos autores 
deste texto, os professores tiveram que orientar os alunos acerca de habilidades 
cognitivas nessa fase inicial, dizendo como eles deveriam proceder com a 
realização das atividades do PET e dando dicas de como poderiam estudar 
de forma mais autônoma. Com o passar das semanas e volume de PETs, os 
alunos foram se adaptando à dinâmica das teleaulas e o estresse inicial foi 
minimizado.

Nesse contexto, os professores devem atender os alunos pelo “Chat 
Conexão Escola”, disponível no aplicativo e que visa a mediar as dúvidas que os 
discentes apresentarem sobre o conteúdo daquela semana no PET. O chat, no 
entanto, é limitado, uma vez que não oferece a opção de que o professor saiba 
quem visualizou as suas mensagens e nem quem está online na hora da aula. 
Por isso, os alunos devem sempre sinalizar com “ok”. Também não é possível 
anexar imagens ou arquivos extras que possam complementar o conteúdo 
apresentado no PET, nem mesmo se pode gravar áudios. Outro fator negativo 
no teletrabalho é o excesso de documentos extraclasse, os quais devem ser 
constantemente preenchidos pelos docentes, como é o caso dos Anexos e 
diários digitais, além de uma frequente participação em vídeo conferências. 
Outrossim, é recorrente que haja atividades sem objetivos pedagógicos, com 
aparente motivação de que o aluno apenas faça pelo simples ato de fazer, tais 
como: a) excessivas traduções no material de Inglês; b) exercícios de gramática 
normativa descontextualizados na maior parte das séries/anos.

Considerando as dificuldades descritas e que decorrem do atual 
momento de ensino remoto, compreendemos que um trabalho que objetive 
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preparar alunos do ensino médio para uma formação cidadão e também para 
o ENEM parece ser prejudicado diante das adversidades postas, que emergem 
em meio aos percalços do distanciamento social ocasionado pela pandemia da 
COVID-19. 

O ENEM, que recentemente teve a sua data de realização prorrogada 
para janeiro de 202118, é realizado desde 1998 e ao longo dos anos tornou-
se uma das principais formas de ingresso no ensino superior. Uma das 
principais questões do ENEM é a redação, que deve ser de caráter dissertativo-
argumentativo e que, portanto, filia-se às visões de mundo dos alunos, que 
estão no imbricamento de suas histórias de vida e histórias de leitura. 

Considerando que tratar-se-á de algo que é mais do que apenas 
conhecer as normas e particularidades da escrita, apontamos que os alunos 
“[...] precisam ter letramento sobre o gênero redação do ENEM, pois é um 
texto que o aluno precisa utilizar elemento sociocultural para fundamentar 
seu texto e planejar o texto apresentando indícios de autoria” (COSTA; 
MARTINS, 2020, p.56). Nesse sentido, ao olharmos para a cartilha e para 
a sua brevidade de abordagens e propostas didáticas, questionamos se, de 
fato, essas orientações curriculares possibilitam que os alunos trabalhem esse 
gênero textual. 

Apontamos ainda que o distanciamento entre professor e aluno, 
ocasionado por meio do ensino remoto, é difícil de ser transposto a partir do 
uso de recursos digitais. Isso porque os alunos não possuem iguais condições 
de estudo em meio à pandemia, tendo dificuldades de acesso a aparelhos 
eletrônicos e/ou mesmo à internet19. Nesse sentido, ao olharmos para a 
cartilha e ao observamos como as questões de leitura e de escrita são postas, 
nos questionamos: até que ponto os alunos possuem plenas condições para 
realizar tais atividades e o quão os objetivos de aprendizagem ali expostos 
contemplam às necessidades de um trabalho de ensino de Língua Portuguesa?

Trabalhar as questões de leitura e escrita de forma indissociável é uma 
premissa que nos é cara, visto que a redação do ENEM, um gênero textual 
dissertativo-argumentativo, exige que se faça deslocamentos para além das 
particularidades da escrita e dialogam com as realidades sociais, políticas, 
históricas e culturais. Isso decorre comumente, haja visto que, nas últimas 
edições da prova, as temáticas foram sobre: a democratização do cinema no 
Brasil (2019); o controle de dados da internet (2018); a educação de surdos 

18  Disponível em: https://enem.inep.gov.br/. Acesso em: 12 de agosto de 2020.
19 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/cerca-de-70-

milhoes-no-brasil-tem-acesso-precario-a-internet-na-pandemia.shtml. Acesso em: 
12 de agosto de 2020.

https://enem.inep.gov.br/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/cerca-de-70-milhoes-no-brasil-tem-acesso-precario-a-internet-na-pandemia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/cerca-de-70-milhoes-no-brasil-tem-acesso-precario-a-internet-na-pandemia.shtml
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no Brasil (2017); o combate ao racismo e à intolerância religiosa (2016); a 
violência contra a mulher (2015); entre outros temas sociais. Dessa forma, 
acreditamos que isso aponta para a necessidade de um diálogo com diferentes 
discursos e textos na realização da prova. Ademais, essa questão, que aponta 
para uma necessária intertextualidade na formação do leitor/escritor, nos leva 
a pensar sobre como essa própria relação se expressa nas orientações desse 
currículo.

No PET observamos a seguinte tabela, a partir da qual se busca propor 
um trabalho de intertextualidade:

Tabela 1 - PET para Língua Portuguesa.

SEMANA 1

EIXO TEMÁTICO:

CBC2 – Eixo: I

II – A literatura brasileira e outras manifestações culturais.

TÓPICO:

Estilos de época na literatura brasileira e em outras manifestações culturais.

Temas, motivos e estilos na literatura brasileira e em outras manifestações culturais.

HABILIDADES:

31.0 – Relacionar diferentes concepções de autor e de fazer literário a contextos históricos e 
literários diversos.
31.3 – Comparar concepções de autor e de fazer literário presentes em textos literários de uma 
mesma época ou de épocas diferentes da história literária brasileira.
46.0 – Ler textos e obras representativos da literatura brasileira contemporânea, produtiva e 
autonomamente.

46.7 – Estabelecer relações intertextuais entre textos literários da contemporaneidade e 
produções literárias e culturais de diferentes épocas.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:

Intertextualidade.

INTERDISCIPLINARIDADE:

Literatura Brasileira.

Fonte: Adaptado do PET - ensino médio regular diurno. Disponível em: estudeemcasa.
educação.mg.gov.br. Acesso em: 12 de agosto de 2020.
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 Por essa tabela, extraída da “SEMANA 1” do PET, observamos que há 
uma proposição de um trabalho voltada à intertextualidade, que se coloca a 
partir de objetivos voltados à relação estabelecida entre a composição musical 
“O quereres”, de Caetano Veloso, com outros textos literários. Como apontado 
pelo PET, este “[...] pode ser um gênero discursivo bem interessante para que 
possamos falar de modernidade e poesia” (MINAS GERAIS, 2020a). Junto 
a essa leitura, sugere-se que sejam feitas outras de caráter literário, e como 
possibilidade traz o poema de Camões, em “Os Lusíadas”. Além disso, outras 
análises linguísticas são colocadas pelo PET, a partir do diálogo com autores 
como Fiorin (2014), Eco (1986) e Ortiz Camargo (2008).

Observamos que as questões do PET se tratam de uma proposição 
bastante interessante, visto que dialoga com autores consolidados na pesquisa 
acadêmica. Na perspectiva de Eco (1986, p.7), por exemplo, é dito que o 
leitor deve “[...] tirar do texto o que o texto não diz, mas pressupõe, promete, 
implica ou implícita, a preencher espaços vazios, a ligar o que existe nesse texto 
com o resto da intertextualidade, de onde ele nasce e onde irá se fundir”. E 
numa perspectiva de Ortiz Camargo (2008, p.99) sobre a leitura, é afirmado 
que esta “É mais uma experiência constitutiva da subjetividade, em seu esforço 
de apropriação da coisa poética”, visto que “[...] a memória do lido é um dos 
elementos a ser considerado como matéria de criação”. 

Ambas afirmações fazem parte do corpo textual das questões propostas 
pelo PET. Esse último trecho, de Ortiz Camargo (2008), foi extraído 
diretamente do PET e nos mostra que há uma proposição de ensino de 
Língua Portuguesa fundamentada em uma determinada visão de leitura. Vale 
lembrar que no “Guia Prático para Professores(as) e Diretores(as)” (MINAS 
GERAIS, 2020c) é salientado que o PET foi construído por professores da 
rede de ensino de Minas Gerais. No entanto, apesar de bem fundamentado 
teoricamente, às questões propostas no PET não garantem que os alunos 
possam ter uma compreensão do que é preciso ser feito, sem que haja uma 
consistente mediação do professor.

A seguir, apresentamos excertos das atividades propostas pelo PET 
e que se pretende que sejam respondidas pelos alunos em suas casas. As 
perguntas são precedidas de fragmentos de autores, que falam à respeito, 
respectivamente, da/de: a) presença de uma figura de linguagem, a Antítese, 
na música de Caetano Veloso; b) uma concepção de leitura, com base em Eco 
(1986); c) análise de versos com base em Ortiz Camargo (2008); d) estrutura 
textual poética, a partir da comparação entre os versos de Caetano e Camões. 

a) Aponte no texto exemplos dessa figura de linguagem
b) Que sentidos estão escondidos nessa canção de Caetano Veloso?



  207
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

Voltar ao Sumário

c) Comente esses versos à luz de Ortiz Camargo:
d) Quais são os aspectos da poesia de Camões que podem ser percebidas na 
letra de música de Caetano Veloso, sabedores de que essa fase da literatura 
portuguesa na qual a poesia não encontra harmonia entre a vida ideal marcada 
pela busca do amor e a realidade concreta, onde pode predominar o desajuste 
entre o que se deseja e o que se consegue? (MINAS GERAIS, 2020a).

Ao olharmos para essas questões, primeiramente reconhecemos que 
um documento orientador de práticas de ensino, como é o caso do PET, não 
trará necessariamente uma completude de abordagens e perspectivas. Para nós, 
dizer tudo não é da ordem do possível. No entanto, o que aqui questionamos 
não é a qualidade do material ou de sua proposta, mas, sim, o fato de que o 
papel do professor se coloca, mais do que nunca, como fundamental para que 
seja possível um significativo processo de aprendizagem, em meio a conteúdos 
que não se mostram triviais de serem ensinados, ainda mais em um momento 
de distanciamento entre docentes e discentes.

Compreendemos que as reflexões propostas pelas perguntas buscam 
que o próprio aluno faça uma leitura intertextual, a partir do acesso singular 
às suas histórias de leitura. Ou seja, os alunos necessitam de leituras e estudos 
realizados anteriormente para que possam estabelecer relações entre diferentes 
textos. Esse movimento, que possui similaridades com a proposta textual do 
ENEM, mostra-se interessante, porém, se trabalhados com uma fundamental 
mediação docente. No entanto, considerando que o professor neste momento 
de ensino remoto pode orientar apenas a distância, perde-se a possibilidade 
da interação para auxiliar os alunos em suas reflexões, o que evidencia uma 
dificuldade de caráter excepcional.

Desse modo, se anteriormente o professor era um agente fundamental de 
mudanças no âmbito educacional, nesse momento ele se torna um personagem 
ainda mais central na relação de aprendizagens. Aprendizagens essas que não 
se colocam apenas de um conteúdo de um campo do conhecimento e/ou 
disciplinar, mas que emergem em meio a uma necessidade social ocasionada 
pela pandemia da COVID-19.

5 Considerações finais

Com base no momento pandêmico que assola o mundo e o Brasil, e 
tendo em vista seus impactos sociais, principalmente, os referentes à esfera 
educacional, este estudo buscou compreender até que ponto as estratégias de 
ensino remoto ofertadas pelo governo do Estado de Minas Gerais mostram-se 
eficientes, enquanto alternativa frente ao atual cenário. Para tanto, realizou-se 
uma análise descritivo-interpretativo de um dos planos tutorados de ensino 
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(PET) para alunos do terceiro ano do Ensino Médio Regular, ancorando-se 
também no relato de um docente que atua na rede de ensino de Minas Gerais. 
Esse olhar deve-se ao fato de que a adaptação educacional desses estudantes 
está sendo uma das mais críticas, uma vez que estão em fase preparatória para 
o ENEM. 

Em linhas gerais, a partir das reflexões expostas alhures, notou-se que as 
atividades propostas apresentaram contribuições relevantes. Em contrapartida, 
no tocante à preparação para o ENEM, as questões apresentadas pelo PET 
aparentemente se mostram limitadas. Com base nisso, podemos inferir que 
os alunos necessitam desenvolver uma autonomia considerável frente aos seus 
estudos, caso contrário eles podem não obter um bom êxito na sua empreitada 
rumo ao Ensino Superior. Por outro lado, os professores precisam se organizar 
de tal modo que possam dar o suporte necessário aos alunos. Assim, embora 
atribulados com diferentes funções, tais como planejamentos e atividades 
complementares, o momento demanda que o fazer pedagógico seja adaptado 
para dar conta de minimizar os efeitos ocasionados pela transição do ensino 
presencial para o ensino remoto.

Por fim, apontamos que esse trabalho se inscreve e busca contribuir 
com um conjunto de reflexões, que emergem na educação, a respeito das 
implicações ocasionadas pela transição de modalidades de ensino em meio 
à pandemia. Apontamos que outras reflexões se fazem necessárias, dada a 
complexidade/diversidade de realidades, o que abre margens para disparidades, 
que negam a muitos a equidade de direitos e possibilidades de uma educação 
democraticamente transformadora.
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Capítulo 16

O JOGO COMO RECURSO PSICOPEDAGÓGICO1

Marilete Staub2

Daniel Skrsypcsak 3

1 Introdução

Aprender, é um processo contínuo e crescente em nossa vida, permite 
a evolução do ser humano. Todo o indivíduo tem o direito, de 

construir inúmeras aprendizagens, independentemente de suas limitações 
físicas, cognitivas ou sociais. Sendo este, o objetivo dos profissionais que de 
diferentes formas trabalham pela educação.

Neste estudo, busca-se compreender a aprendizagem da criança 
e a contribuição do psicopedagogo neste processo, assim como, elucidar a 
importância do jogo no trabalho psicopedagógico clínico, sendo este, uma 
ferramenta para auxiliar no melhor desempenho das funções cotidianas. Por 
final, exemplificar alguns jogos que podem ser utilizados, em um atendimento 
clínico, com uma criança que possui Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade.

O jogo, possui múltiplas possibilidades, dentre elas, busca-se destacá-
lo como uma ferramenta educacional capaz de auxiliar e potencializar o 
aprendizado, principalmente em crianças com alguma dificuldade. O mesmo 
se configura como como um recurso psicopedagógico em que o profissional 
o utiliza para compreender e auxiliar a aprendizagem de acordo com as 
características de cada indivíduo. 

O trabalho está estruturado de modo a contemplar as discussões acerca 
da conceituação do jogo, olhando sobre o prisma da teoria histórico-cultural. 

1 O artigo, trata-se de um recorte do trabalho de conclusão de curso em Psicopedagogia Clínica e 
Institucional.

2 Licenciada em Pedagogia pela UCEFF de Itapiranga (2017), especialização em Gestão 
Escolar pela Uniasselvi (2017) e em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela UCEFF de 
Itapiranga(2019). Orientadora Educacional da Rede Estadual de Educação. Email: smarilete.f@
hotmail.com

3 Graduação em Educação Física - Licenciatura pela Universidade Federal de Santa Maria (2001); 
mestrado em Educação pela Universidade do Extremo Sul Catarinense (2007); doutorando em 
Educação nas Ciências pela Unijuí-RS. Professor do curso de Pedagogia e Educação Física da 
UCEFF de Itapiranga. Email: dskrsypcsak@hotmail.com
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Também traremos uma breve conceituação da psicopedagogia e sua atuação 
nos dias atuais procurando estabelecer uma ponte com o uso dos jogos nos 
atendimentos psicopedagógicos.

Longe de pretender esgotar as possibilidades de discussões sobre o 
tema, o que nos cabe é ampliar o debate e trazer à tona algumas necessidades, 
principalmente no uso do jogo como recurso psicopedagógico, seja escolar ou 
clínico, tendo como referência uma base teórica consistente. Convidamos a 
todos para mergulhar na leitura e se sentirem provocados.

2 Atuação psicopedagógica 

A educação concebe-se nos dias atuais como parte integrante da vida 
dos indivíduos. Esta, ocorre nos mais diferentes espaços, o tempo todo. A 
escola, no entanto, é um espaço específico de educação, em que os profissionais 
devem buscar desenvolver a aprendizagem da melhor forma possível. 

Pode-se, no entanto, identificar incansáveis casos, em que a 
aprendizagem não ocorre de acordo com o que se espera para a idade 
biológica da criança, devido a diversos fatores. Para auxiliar e potencializar a 
aprendizagem das crianças, surgiu a psicopedagogia.

A psicopedagogia iniciou-se através da pedagogia. Mas é na filosofia, 
neurologia, sociologia, lingüística e psicanálise que ela encontra a compreensão 
deste processo. Essas áreas fornecem meios para refletir cientificamente e 
operar no campo psicopedagógico. Caracteriza-se por uma área de confluência 
do psicológico e do educacional. (BOSSA, 1996, p. 01).

De acordo com Furtado (2008, p. 11), “a psicopedagogia é uma área de 
conhecimento interdisciplinar, que tem como objeto de estudo a aprendizagem 
humana”. Com uma atenção diferenciada, o psicopedagogo, deve trabalhar 
com a individualidade do aprendiz, através de um olhar holístico, identificar 
suas potencialidades, de maneira a possibilitar que supere suas dificuldades. 
Ainda,

A psicopedagogia se ocupa da aprendizagem humana, que adveio de uma 
demanda – o problema de aprendizagem, colocado em um território pouco 
explorado, situado além dos limites da Psicologia e da própria Pedagogia [...] 
Portanto, vemos que a Psicopedagogia estuda as características da aprendizagem 
humana: como se aprende, como esta aprendizagem varia evolutivamente 
e está condicionada por vários fatores, como se produzem as alterações na 
aprendizagem, como reconhece-las, tratá-las e preveni-las? (BOSSA, 2011, p. 
33).

Desta forma, o psicopedagogo se ocupa de questões que ultrapassam 
os limites da pedagogia e da psicologia e que se constituem de questões 
fisiológicas e sociais, sem, no entanto, ocupar a função de nenhum dos dois 
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profissionais citados acima.
Bossa (2011) analisa o fazer psicopedagógico, sendo que este engloba 

todos os fatores que permeiam a complexidade do aprender, sendo assim, faz-
se necessário, mais que conhecimentos teóricos, é preciso sensibilidade para 
perceber o que está além do escrito, desenhado ou falado. Saber sentir, o que 
está por trás de movimentos, atitudes e até do próprio silêncio.

Ao falar sobre a psicopedagogia, nota-se que o termo engloba uma 
amplitude de temas e áreas de estudo e pesquisa. Fazendo-se necessária a 
reflexão sobre a atuação do psicopedagogo. Pensando nisso, podemos nos 
perguntar: Em que momentos este se faz necessário? Ele está apto a fazer o 
que? Quais as áreas de atuação?

Através de Furtado, tem-se uma pequena noção da amplitude do 
trabalho psicopedagógico.

adquirir caráter preventivo, clínico ou terapêutico, empresarial e hospitalar. 
No que diz respeito à prevenção, pode-se destacar a orientação de professores 
na escola, facilitando o processo de aprendizagem, trabalhando as diversas 
relações humanas que existem nesse espaço. Na área clínica, o psicopedagogo 
atua na realização de diagnósticos e intervém nos problemas de aprendizagem 
e, na área empresarial, realiza trabalhos de treinamento pessoal e auxilia na 
melhoria das relações interpessoais na empresa. A área hospitalar é ainda pouco 
difundida dentro de psicopedagogia. (FURTADO, 2008, p. 12).

Embora o fazer psicopedagógico seja muito vasto, no presente 
capítuloo, far-se-á, a descrição de apenas dois campos de atuação, por serem os 
mais comuns em nossa sociedade: a psicopedagogia clínica e a psicopedagogia 
institucional.

 A psicopedagogia clínica, tem como objetivo o atendimento 
individualizado, a partir de uma queixa escolar ou familiar. Segundo Acampora 
(2015, p. 19), “na clínica, o psicopedagogo, por meio do diagnóstico, irá 
identificar as causas dos problemas de aprendizagem”, este diagnóstico surge 
de um processo intenso, que reflete sobre todas as questões que constituem 
uma criança.

O atendimento clínico psicopedagógico, só ocorre por meio do interesse 
da família, pois é esta, que fará a busca e o acompanhamento dos atendimentos, 
diferente da atuação do psicopedagogo na escola. O psicopedagogo clínico 
atua como mediador, planejando atividades e testes para o diagnóstico, assim 
como, observador, que é a capacidade de perceber as manifestações intrínsecas 
e extrínsecas da criança.

Busca-se do clínico exatamente a unidade, a coerência, a integração que 
evitariam transformar a investigação diagnóstica numa “colcha de retalhos” 
com a simples justaposição de dados ou com mera soma de resultados de testes 
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e provas. Na ação diagnóstica, estaremos recorrendo sempre a conhecimentos 
teóricos e práticos, sob determinada perspectiva metateórica [...] poderíamos 
afirmar que o diagnóstico pode ser visto lato sensucomo uma pesquisa-ação. 
(WEISS, 2016, p. 31).

Portanto, o psicopedagogo clínico traça hipóteses através de sua 
busca ativa por conhecimento, planeja intervenções e confirma ou não suas 
hipóteses. Através dos resultados ele elabora seu diagnóstico. 

O objetivo do diagnóstico, é identificar os “obstáculos básicos do 
modelo de aprendizagem do sujeito que o impedem de crescer na aprendizagem 
no nível esperado pelo meio social” (WEISS, 2016, p.35). O modelo de 
aprendizagem que Weiss (2016) se refere, é o conjunto de estruturas de 
conhecimento que o sujeito já estabeleceu, de que forma aprende, o ritmo, 
por meio de que áreas se expressa, o funcionamento cognitivo, as motivações 
intrínsecas e extrínsecas, possível ansiedade, defesa e conflito com o aprender.

Devida a amplitude de um diagnóstico, é necessário que o psicopedagogo 
o prepare para que possa identificar todas as questões acima citados, para isso 
fará o uso de diferentes ferramentas. O diagnóstico é composto por vários 
momentos, que são estabelecidos a partir do primeiro contanto com o paciente. 

Há momento de anamnese, só com os pais, de compreensão das relações 
familiares em sessão com toda a família presente, de avaliação da produção 
pedagógica e de vínculos com objetos de aprendizagem escolar, busca da 
construção e funcionamento das estruturas cognitivas (diagnóstico operatório), 
desempenho em testes de inteligência e visomotores, análise de aspectos 
emocionais por meio de testes expressivos, sessões de brincar e criar. (WEISS, 
2016, p. 39).

Os momentos podem variar de acordo com o decorrer das sessões, caso 
o psicopedagogo note a necessidade de explorar mais alguma das questões 
acima citadas. Já durante o diagnóstico será construída uma relação entre 
o psicopedagogo e o paciente, e grande parte da validade e qualidade do 
diagnóstico se dará de acordo com esta relação. 

Após o diagnóstico, ocorre o que é chamado de intervenção, ou então, 
tratamento. Através deste, busca-se reestabelecer o prazer pela aprendizagem. 
Sendo que, é dever do psicopedagogo, possibilitar não apenas aprendizagem 
escolares, mas sim, momentos que ela possa desenvolver autonomia para 
desempenhar atividades sociais diárias, como ir ao mercado, à uma loja, ao 
cinema ou até mesmo as atividades domésticas. 

O tratamento pode variar de acordo com os dados levantados durante 
o diagnóstico. É importante que o psicopedagogo saiba distinguir, as questões 
que podem ser tratadas por ele, e as questões que devem ser encaminhadas 
a outros profissionais como: dificuldades na fala – fonoaudiólogo, questões 
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comportamentais e psicológicas da criança ou da família – psicólogo. 
A psicopedagogia institucional, refere-se à atuação do psicopedagogo em 

instituições, sejam empresas, hospitais, creches ou organizações assistenciais. 
A psicopedagogia institucional, vem para auxiliar nos problemas enfrentados 
pelos sujeitos. Na escola, ele atua principalmente na relação professor-aluno, 
com problemas que podem se relacionados a disciplina e a dificuldade de 
aprendizagem, que por sua vez, pode estar vinculada a essa relação ou não. 
(BARBOSA, 1998). 

Sendo assim, institucionalmente, o psicopedagogo na escola, 
inicialmente assume papel de observador, buscando conhecer a origem dos 
“problemas”. Em seguida, juntamente com o professor, ou equipe pedagógica, 
dependendo da amplitude da problemática, devem pensar estratégias que 
possam auxiliar a resolução dos problemas. 

Pensar a instituição escolar sob a luz da psicopedagogia conforme 
Bossa (2011, p. 143), “significa analisar um processo que inclui questões 
metodológicas, relacionais e socioculturais, englobando o ponto de vista de 
quem ensina e de quem aprende, abrangendo a participação da família e da 
sociedade”, desta forma, o psicopedagogo, buscará alternativas para intervir 
em questões relevantes. 

Uma vez, o profissional inserido na instituição escolar,
transforma a atenção individual em grupal, analisa o sintomas, considerando a 
gama de relações que existem numa instituição, e propõe projetos de atuação 
que apontem para uma mudança global, sem deixar de atender os casos 
concretos que aparecem como sintomas das tensões existentes na instituição. É 
preciso conceber a realidade como inteira e tratar os problemas individuais em 
relação ao contexto em que são produzidos, além de compreender sua natureza 
interativa. (BARBOSA, 2001, p.64).

É pertinente refletir, que a escola acolhe no seu cotidiano, uma 
variedade de alunos e profissionais, além de sofrer os reflexos dos problemas 
sociais trazidos por cada um dos indivíduos, tudo isso torna a escola um 
ambiente complexo. O psicopedagogo pode propor ações, que tornem a 
escola mesmo complexo, um ambiente agradável e funcional.

A formação e o papel de psicopedagogo, perpassa a complexidade 
de trabalhar com pessoas, seja na ação preventiva ou clínica. A intervenção 
psicopedagógica deve conduzir o ser humano a aprendizagem, usando como 
elemento facilitador, a afetividade. Sendo assim, o fazer psicopedagógico, 
não se limita ao uso de testes e análises criteriosas, mas sim, o manejo e 
compreensão dos afetos.
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2.1 O jogo como recurso educacional

A aprendizagem ocorre com maior facilidade quando é envolvida de 
prazer, emoção, magia, situações estas, presentes nos jogos. Esse aspecto por si 
só já justifica o envolvimento das crianças quando estão jogando, aproveitando 
dessa forma os demais recursos que o mesmo pode desenvolver ao fazer uso 
dele. 

Dentre as perspectivas que envolvem o jogo, optou-se pela perspectiva 
Histórico-cultural. Esta teoria tem sua origem ligada ao pensador Lev 
Semenovich Vigostki, a partir de um sentimento de revolta, com a estagnação da 
psicologia do século XX. Na época os experimentos realizados pela psicologia, 
restringiam-se ao laboratório: “sons e luzes isolados ou sílabas sem sentido eram 
os estímulos favoritos que serviam para provocar o comportamento” (LURIA, 
2001, p. 23). Vigotski, salientou então que, através desta metodologia estava 
se excluindo todos os processos psicológicos superiores. (LURIA, 2001, p. 23)

Influenciado por Marx, Vigotski concluiu que as origens das formas superiores 
de comportamento consciente deveriam ser achadas nas relações sociais que 
o indivíduo mantém com o mundo exterior. Mas o homem não é apenas 
umcproduto de seu ambiente, é também um agente vivo no processo de 
criação deste meio. (LURIA, 2001, p. 25).

Este estudo foi chamado por Vigotski de psicologia “cultural”, 
“histórica” ou “instrumental”. Após a constituição deste novo estudo, Vigotski, 
aliou-se a Leontiev e Luria para aprofundar as pesquisas. A psicologia é 
cultural, pois todo processo é uma mistura de influências naturais e culturais. 
É histórica, pois é a partir dos comportamentos dos povos antepassados que 
se compreende os atuais. E instrumental, pois os instrumentos são usados 
durante as ferramentas. (LURIA, 2001, p.33) 

O conhecimento não ocorre no individual e depois alcança o social, 
mas o contrário, o pensamento socializado que se torna individual, de 
acordo com os processos já constituído a partir de suas vivências. Sendo 
assim, o desenvolvimento se constitui por meio das mediações, histórico e 
culturalmente oferecidas. Assim, as funções psicológicas elementares que são 
controladas pelo meio se transformam em funções psicológicas superiores, 
que tornam processos como a memória, a percepção e o pensamento, como 
atividades capazes de serem autorreguladas.

De acordo com Vygostky (2001), as funções psicológicas como a 
memória, a atenção, o pensamento e a percepção, aparecem inicialmente 
no fator biológico, primário, no entanto, precisam do fator social, que 
é desenvolvido através do jogo, para se tornarem funções psicológicas 
superiores. Esta passagem do primário as superiores, ocorre através da vivência 
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de atividades reais ou simuladas através de jogos, que permitem que a criança 
aprenda a se autorregular.

O ser humano possui um processo evolutivo sistematizado. É de acordo 
com as suas necessidades que ele cria e aperfeiçoa técnicas, o surgimento do 
jogo, possui sua história entrelaçada a evolução do ser humano. O jogo, 
historicamente passou por muitas mudanças, assim como as complexas 
relações humanas. Na atualidade, o jogo é considerado elemento facilitador

configurando não apenas formas de pensar, mas também maneiras de 
sentir, observar, cheirar, tatear, andar, saltar, rir, chorar, chutar, enfim, 
os jogos funcionam como verdadeiras pontes dialéticas na apropriação do 
conhecimento acumulado pela humanidade e também na objetivação de 
relações gnosiológicas, sociais, culturais, éticas, estéticas e também lúdicas. 
(PICOLLO, 2010, p. 9).

Dessa forma amplia as relações sociais entre as crianças, que de 
acordo com Leontiev, Elkonin e Vigotski (2001) são as principais fontes de 
aprendizagem. Pois os períodos de desenvolvimento, não devem se limitar 
a contagem cronológica, mas sim, as relações sociais as quais a criança está 
exposta. É devido a essas características supracitadas, que o jogo se constitui 
como forma importante e decisiva nas crianças. A diversão, refere-se ao 
aspecto emocional, que está voltado inteiramente para o momento do jogo, 
enquanto que a cognição é desenvolvida por ser o jogo delimitado e regrado. 
Ao falarmos de cognição é imprescindível, refletir sobre o estudo de Vygostky 
(2001) quanto ao desenvolvimento das funções superioras.

A partir disso, se entende que a criança desenvolve a aprendizagem por 
meio das interações com o meio e nelas, busca-se compreender de que forma 
o jogo, pode ser utilizado como mediador do processo educativo. Entende-se 
que “na infância, o brincar leva a criança a construir conhecimentos que lhe 
permitem interagir com o meio (interação sujeito-objeto) e assimilar, pela 
imitação, papéis culturalmente estabelecidos e ela se esforça para imitar o 
adulto” (JULIANI; PAINI, 2009, p. 08). 

Neste sentido, Vigotski (2001) ressalta a importância do jogo na 
aprendizagem. Quando o mesmo fala sobre a Zona de Desenvolvimento 
Proximal (ZDP), que se refere a dois níveis de desenvolvimento, o primeiro, 
é o nível de desenvolvimento real, que estabelece o que a criança já sabe fazer 
sozinha, e o segundo é o nível potencial, o que a criança já é capaz de fazer 
com o auxílio de um adulto. 

Vigotski (2001), desenvolveu este termo, a partir da necessidade de 
não se limitar a um único nível de desenvolvimento pois,
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Tem de se determinar pelo menos dois níveis de desenvolvimento de 
uma criança, já que, se não, não se conseguirá encontrar a relação entre 
desenvolvimento e capacidade potencial de aprendizagem [...]. Ao primeiro 
destes níveis chamamos nível de desenvolvimento efetivo da criança. 
Entendemos por isso o nível de desenvolvimento das funções psicointelectuais 
da criança que se conseguiu como resultado de um específico processo de 
desenvolvimento já realizado [...]. O que uma criança é capaz de fazer com o 
auxílio dos adultos chama-se zona de seu desenvolvimento potencial [...]. A 
área de desenvolvimento potencial permite-nos, pois, determinar os futuros 
passos da criança. (VIGOTSKI, 2001, p. 111-113)

A mediação do adulto com a criança, por meio do jogo, se caracteriza 
em uma ótima ferramenta, para instigar o desenvolvimento da ZDP. Segundo 
Juliani e Paini (2009, p. 08) “o jogo não é uma atividade inata, mas sim 
decorrente das relações sociais, portanto carregado de significação social, e 
varia de acordo com o tempo e com a cultura na qual está inserido”, recordando 
nos, das reflexões anteriormente estabelecidas a respeito da história do jogo. 
Na perspectiva de Vigotski (2001), o jogo apresenta dois pontos relevantes: as 
regras, que inicialmente são intrínsecas e o imaginário quando realiza o jogo 
de papéis. 

Além disso, o jogo pode servir para a criança eliminar angústias, ou 
ainda testar seus limites, “é um espaço em que a criança pode experimentar, 
descobrir, criar e recriar experiências e saberes sobre si própria e sobre o mundo 
que a cerca” (SOMMERHALDER; ALVEZ, 2011, p. 20). Isso por que o 
momento do jogo, possibilita a criança a ir além de suas atividades habituais.

A partir destas reflexões, é possível notar previamente, a importância 
que está atividade lúdica desempenha na aprendizagem. A partir do 
momento em que, de acordo com Kishimoto (1999), as situações lúdicas são 
intencionalmente criadas pelo adulto com o objetivo de estimular certos tipos 
de aprendizagem, tem se o aparecimento da dimensão educativa. 

No instante em que um adulto passa a fazer a utilização de um jogo 
como instrumento educativo, a criança passa a adentrar em um universo 
em que as regras são explícitas, questão esta, que de acordo com Vygostsky 
(2001) torna todo e qualquer jogo numa situação imaginária, tornando como 
exemplo o xadrez, “apesar de ser um jogo de regras, contém uma situação 
imaginária na medida em que as peças só podem ser movidas no tabuleiro de 
maneiras específicas, determinadas por uma situação imaginária. ” (1998, p. 
54).

De uma forma geral, o jogo exerce importante papel no crescimento 
da criança. Auxiliando no processo de ensino-aprendizagem, da mesma forma 
que auxilia na formação do caráter e na resolução de problemas cotidianos, 
além de transformar a escola em um espaço prazeroso.
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2.2 O jogo no atendimento psicopedagógico clínico

Como discutido anteriormente, o atendimento clínico é resultado 
de uma busca por ajuda por parte da família. Quando esta busca ocorre, 
geralmente a criança já convive com uma queixa, que pode ter resultado em 
um rótulo, por tanto o ponto de partida se dá no trabalho com a autoestima 
desta criança, o sentimento de capacidade. 

Na ação psicopedagógica é essencial valorizar a pré-disposição da 
criança e a criatividade para brincar e criar, pois assim como ressalta Moschini 
e Caierão (2015, p. 362)

se faz necessário nutrir a própria autoria e a permissão para o brincar, a fim 
de descobrir nossa singularidade, nossa diferença, nossa marca e, partindo 
disso, abrir espaços potenciais. Só assim é possível construir esses espaços em 
tempos que se acredita que as máquinas tendem a substituir-nos como sujeitos 
pensantes e desejantes. Assim, torna-se imperioso nosso trabalho de abrir 
espaços de criatividade.

Além do fator criatividade, o jogo proporciona a criança a sensação de 
prazer, que a levará ao encantamento e no desenvolvimento do laço afetivo 
entre psicopedagogo e criança. Compreende-se, que o ponto de partida 
em atendimentos psicopedagógicos, é o estabelecimento de uma relação 
entre psicopedagogo, criança, família e se necessário a escola. Para que essa 
relação seja produtiva é necessário, que principalmente a criança, confie no 
profissional, ponto este, em que o jogo é crucial.

Inicialmente o psicopedagogo poderá fazer uso do jogo como ferramenta 
diagnóstica. O diagnóstico psicopedagógico, geralmente constitui-se de 8 a 
10 sessões, que envolvem a Anamnese (entrevista com os pais), sessões com a 
criança compostas por jogos, testes e técnicas previamente planejadas, com o 
objetivo de eliminar hipóteses para o aparecimento da queixa que motivou o 
atendimento psicopedagógico.

O jogo é um momento em que a criança poderá se sentir livre ao 
mesmo tempo que é observada e analisada. Moschini e Caierão (2015, p. 364) 
afirmam 

que é na arquitetura lúdica realizada pela criança, no ato dinâmico do brincar, 
que colhemos significativos elementos para conhecer e compreender o 
funcionamento cognitivo do sujeito e a partir dele realizar a devida intervenção 
psicopedagógica.

Através do brincar é possível observar de que maneira a criança se 
organiza, como interage com o novo, justificando sua importância como 
ferramenta de diagnóstico. Desta forma, já nas primeiras sessões, é frequente 
o psicopedagogo realizar a Hora do jogo. 
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De acordo com Paín (1985) a hora do jogo, busca principalmente 
analisar como ocorre a interpretação da criança, ao mesmo tempo que verifica 
o nível dos processos de compreensão e aquisição do conhecimento, a inter-
relação da criança com o desconhecido ou o novo. Para tanto se faz a utilização 
de objetos não-figurativos.

De acordo com a definição da autora acima a Hora do Jogo deve seguir 
a seguinte metodologia: previamente o psicopedagogo, faz a preparação de 
um caixa com diversos materiais, que serão utilizados livremente pela criança. 
“Utiliza-se uma caixa que contém paralelepípedos de construção, cartões, fita 
adesiva, clips, tesouras, cordões, cartolina, papeis coloridos, tintas, esponjas, 
massinha, percevejos, etc” (PAÍN, 1985, p. 51).

Antes da utilização do material, é fundamental que a criança saiba 
o porquê do atendimento psicopedagógico, afinal de contas ela terá que 
brincar enquanto um desconhecido a observa. Antes de iniciar a manipulação 
é necessário que o psicopedagogo de a premissa “Aqui está uma caixa com 
muitas coisas para que brinques do que tu quiseres; enquanto tu brincas eu 
vou anotar o que vais fazendo”. (PAÍN, 1985, p. 51)

Durante a avaliação da hora do jogo, é importante observar a aprendizagem 
e investigar o que está relacionado com a queixa. Ver o que faz, como faz, 
como organiza esse fazer em suas diversas facetas cognitivas, afetivo-sociais e 
corporais em suas ligações com o processo pedagógico. (SOUZA, MENDES, 
2012, p. 411).

Ao realizar a utilização do mesmo, em diagnóstico, é fundamental, 
observar os pontos acima citados, caso contrário a hora do jogo perde seu 
significado. De acordo com Paín (1985, p. 55) existem quatro pontos mais 
importantes, que devem ser extraídos da hora do jogo: “a) Distância de objeto, 
capacidade de inventário; b) função simbólica, adequação, significante-
significado; c) organização, construção da sequência; d) integração, esquema 
de assimilação. ”.

Subentende-se que como ferramenta diagnóstica, o jogo possibilita a 
criança a representação de questões sociais, oportunizando a compreensão de 
possível carências psicológicas. Fator este, que vai além de testes pré organizados, 
pois muitas vezes, quando a criança é questionada, principalmente por um 
estranho, as respostas podem não corresponder a realidade, e por meio do 
jogo, ela viabiliza as respostas, sem necessariamente verbaliza-las.

Além deste momento destinado especificamente ao uso do jogo, o 
psicopedagogo pode usar o jogo em mais situações do atendimento, com 
objetivos pré-estabelecidos de diagnóstico, no entanto, este se fará mais 
presente durante as intervenções. 
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As mesmas sucedem o diagnóstico e buscam auxiliar a criança 
na aprendizagem. Segundo Souza e Mendes (2012, p. 412) “o objetivo 
primordial da intervenção psicopedagógica é fazer com que o ser aprendente 
seja protagonista do seu saber, não só no espaço educacional, como na vida 
em geral”. 

Ao reportar-se ao espaço educacional, as crianças quando apresentam 
dificuldades, costumam desgostar das atividades restritamente educacionais. 
Este ponto, exige que o psicopedagogo, busque um ponto de equilíbrio para 
que não se pareça com a escola, nem com um espaço que proporciona apenas 
o divertimento das crianças. De acordo com Souza e Mendes (2012, p. 412) 
“utilizando o jogo como recurso, as sessões psicopedagógicas se distanciam 
dos paradigmas escolares e a aprendizagem se torna prazerosa e produtiva”.

Neste sentido, o atendimento psicopedagógico, deve levar a criança a 
recuperar o prazer por aprender, dando significado ao trabalho, como afirmam 
Moschini e Caierão (2015, p. 363) “podemos considerar que o objetivo 
do trabalho psicopedagógico é auxiliar a recuperação do prazer perdido de 
aprender e a autonomia do exercício da inteligência, a partir da recuperação 
do prazer de jogar”. 

O psicopedagogo, pode se valer de diversos tipos de jogos, no entanto 
deve ter objetivos claros para o uso dos mesmos. 

Ao utilizar jogos, é preciso ficar claro o porquê, para quem, quais recursos 
utilizar. Esse tipo de atividades lúdicas pode ser considerado como uma 
intervenção de caráter preventivo ou curativo. Nesse caso é preciso identificar 
qual dificuldade e criar condições favoráveis para superação. (RODRIGUES, 
2016, p. 9).

O caráter lúdico da atividade permite que o aprendente trabalhe de 
forma positiva com seus fracassos, sendo que o jogo constitui um espaço em 
que perder não acarreta em consequências. O jogo possibilita que a criança 
construa em parceria com o psicopedagogo sua aprendizagem, ao mesmo 
tempo em que joga, traça possibilidade, aprende a pensar simbolicamente, 
aceita o erro e aprende com ele.

Sendo assim, compreende-se que o jogo é fundamental no trabalho 
psicopedagógico, pois este é o espaço em que se diagnostica o real, e se trabalha 
com o potencial, lembrando de Vigostki (1996) que sabiamente coloca, que o 
adulto é a pessoa responsável por promover as interações que levarão a criança 
ao seu potencial, está interação pode ser desenvolvida através do jogo.

Abaixo, faz-se a descrição de um dos muitos transtornos, e os possíveis 
jogos a serem utilizados, para auxiliar na aprendizagem e no desenvolvimento 
de habilidades.
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2.3 Jogos para Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade 
(TDAH)

Dentre as várias possibilidades de utilização dos jogos para diferentes 
transtornos e distúrbios4, optou-se aqui apresentar algumas contribuições e 
possibilidades relacionadas ao TDAH. Esse transtorno consiste na dificuldade 
em manter o foco, controlar a impulsividade e a agitação, esta, reflete em 
atrasos no desenvolvimento da aprendizagem. O mesmo possui uma base 
orgânica, ou seja, existe uma estrutura cerebral que não trabalha corretamente.

O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento definido por níveis 
prejudiciais de desatenção, desorganização e/ou hiperatividade-impulsividade. 
Desatenção e desorganização envolvem incapacidade de permanecer em uma 
tarefa, aparência de não ouvir e perda de materiais em níveis inconsistentes 
com a idade ou o nível de desenvolvimento. Hiperatividade-impulsividade 
implicam atividade excessiva, inquietação, incapacidade de permanecer 
sentado, intromissão em atividades de outros e incapacidade de aguardar - 
sintomas que são excessivos para a idade ou o nível de desenvolvimento. (DSM 
V, 2014).

O TDAH é um transtorno que irá acompanhar a vida da criança até 
o fim da vida, ele pode ser diagnosticado a partir dos três anos de idade. Para 
desenvolver e potencializar a aprendizagem destas crianças, os jogos são ótimos 
aliados, pois são ocasiões que propiciam prazer a criança desenvolvendo uma 
atenção de mais qualidade e intensidade. São sugestões de jogos:

Quebra cabeça: O quebra cabeça consiste na combinação de peças 
para a conclusão de uma imagem. Ao se tratar de criança com dificuldade 
em manter a atenção, é fundamental que a dificuldade seja crescente, pois 
se for muito difícil ou muito fácil a criança vai apresentar desinteresse. Para 
tanto os primeiros podem ser montados sobre uma prancha fixa com a 
imagem, ou então enumerar as peças. De acordo com Silva (2016) “o quebra-
cabeça provoca o senso inteligência do indivíduo, estimulando o pensamento 
lógico, composição e decomposição de imagens influindo na diferenciação, 
incentivando a atenção e concentração da criança ” (p.18). 

Figuras: composto por diversas figuras, a criança observa uma imagem 
por um determinado tempo que deve ser estipulado, de acordo com o nível 
da criança. Após observar a imagem a criança terá de responder uma pergunta 
sobre a imagem. O jogo propicia o desenvolvimento da memória visual, 
além de desafiar a criança dentro do tempo proposto. É importante que o 

4 Distúrbios na escrita, distúrbio da linguagem matemática, Transtorno de déficit de atenção 
e hiperatividade (TDAH), Espectro Autista e deficiência intelectual (Transtorno do 
desenvolvimento intelectual).
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profissional ensine a criança estratégia para memorizar a imagem, como por 
exemplo, repetir silenciosamente as características da imagem, aproveitar o 
tempo para olhar seguidamente.

Lego ou blocos de montar: São jogos que dão extrema liberdade a 
criança, podendo ela montar livremente ou então atingir uma proposta 
pré-estabelecida pelo psicopedagogo. Consiste no encaixe e combinação 
de peças de diversas formas e tamanhos, embora pareça uma brincadeira 
despretensiosa, a criança desenvolve uma série de habilidade enquanto deixa 
fluir sua criatividade. 

Os jogos para crianças com TDAH, podem gerar frustrações quando 
desenvolvidos dentro de um certo tempo, no entanto também é um 
sentimento a ser desenvolvido. “Essas crianças sentem-se por vezes frustrados 
e impacientes diante de uma tarefa que é preciso tempo e atenção, como nos 
jogos de montar. A frustração se deve pelo fato de não concretizar a tarefa no 
tempo definido” (SILVA, 2016, p.19). 

Quando isto ocorre, o profissional deve mediar, e levar para a realidade 
da criança, mostrando como estas situações podem ser enfrentadas no dia-
a-dia. A frustração não deve resultar em desistência, mas sim na vontade de 
recomeçar e melhorar, na hora do jogo buscar elencar os erros cometidos e 
entender de que forma não os cometer novamente.

Os jogos acima elencados, são apenas alguns exemplos, mais utilizados 
com crianças que possuem este transtorno. Contudo existem inúmeros 
outros, que podem ser utilizados, desde que, o psicopedagogo tenha clareza 
dos objetivos a atingir e saiba mediar o momento. 

3 Conclusão

O desenvolvimento da aprendizagem, requer instrumentos, 
dedicação e continuidade. Sem o desenvolvimento da aprendizagem, torna-
se difícil imaginar um convívio social efetivo e harmonioso. O trabalho do 
psicopedagogo, vem ocupando espaço complementando ao trabalho já 
realizado nas escolas, principalmente ao se tratar de crianças com distúrbio 
de aprendizagem. 

Nas dificuldades de aprendizagem, o trabalho do psicopedagogo, serve 
para promover e ajudar a criança na dificuldade momentânea, que por meio 
da sua ajuda, será capaz de atingir as “metas” proposta para a etapa em que 
a criança se encontra. O aluno será capaz disso, por meio de um trabalho 
diferenciado, com metodologias e instrumentos diferentes dos usados na sala 
de aula.
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O trabalho psicopedagógico, se difere da sala de aula, em seus 
atendimentos, busca levar o educando ao entendimento de sua própria 
aprendizagem. E juntamente a ele, propõem estratégia para amenizar as 
problemáticas que permeiam a aprendizagem. Desta forma, compreende-
se que a sensibilidade deste profissional, é a esperança e a luz de muitas 
crianças. Entre estas, as crianças com TDAH, as quais, através do trabalho 
psicopedagógico que pode ocorrer por meio de jogos, aprendem a conviver 
com o transtorno, sem que este atrapalhe sua vida.

Os jogos, são ótimas ferramentas educacionais, presentes do cotidiano 
das pessoas a centenas de anos. Inicialmente, com objetivo de reproduzir 
tarefas realizadas pelos adultos, em seguida uma possibilidade de desenvolver 
a linguagem e o imaginário, e por fim, uma ferramenta educacional que é 
capaz de trabalhar as mais diferentes habilidades e competências.

Devido sua funcionalidade, o jogo ocupa um espaço importante 
no atendimento psicopedagógico, seja durante o diagnóstico, seja durante 
a intervenção. O jogo permite ao psicopedagogo, durante o diagnóstico, 
observar a criança como um todo, corpo e mente, como se movimenta, de que 
forma expressa seus sentimentos, como usa os materiais, nível de compreensão 
e linguagem.

Os jogos nos atendimentos psicopedagógicos, oferecem tanto ao 
profissional quanto ao paciente, um momento de total atenção ao mesmo 
tempo em que fortalece os laços de confiança. Desta forma conclui-
se que é de grande valia, o uso de jogos no espaço psicopedagógico, por 
torna a aprendizagem prazerosa, e oferece a criança novas possibilidade de 
aprendizagem, aumentando sua autoestima.

Atualmente o psicopedagogo desempenha um papel importantíssimo 
na sociedade, garantindo que muitas crianças tenham a oportunidade de 
aprender em seu tempo, de acordo com suas potencialidades. Tornando esta 
aprendizagem prazerosa, desenvolvendo na criança o desejo de aprender mais 
sempre.

Referências

ACAMPORA, Bianca. Psicopedagogia clínica: o despertar das 
potencialidades. 3 ed. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2015. 

ANJOS, Elza Karina Oliveira dos. DIAS, Juliana Rocha Adelino. 
Psicopedagogia: sua história, origem e campo de atuação. Revela, 2015. 
Disponível em: http://fals.com.br/revela/ed18/elza_anjos.pdf Acesso em: 3 
jan. 2019.

http://fals.com.br/revela/ed18/elza_anjos.pdf


  225
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

Voltar ao Sumário

BOSSA, Nádia A. A psicopedagogia na Brasil: contribuições a partir da 
prática. 4 ed. Rio de Janeiro: Wak, 2011.

FURTADO, Valéria Queiroz. Dificuldades na aprendizagem da escrita: Uma 
intervenção psicopedagógica via jogos de regras. Petrópolis: Vozes, 2008.

LEONTIEV, Alexis N. Uma Contribuição a Teoria da Psique 
do Desenvolvimento Infantil. In: VIGOTSKI, Lev Semenovich. 
LURIA, Alexander Romanovich. LEONTIEV, Alex N. Linguagem, 
desenvolvimento e aprendizagem. São Paulo: Ícone, 2001.

LURIA, Alexander Romanovich. Vigotski. In: VIGOTSKI, Lev 
Semenovich. LURIA, Alexander Romanovich. LEONTIEV, Alex N. 
Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. São Paulo: Ícone, 2001.

MOSCHINI, Rosanita. CAIERÃO, Iara. O brincar na clínica 
psicopedagógica. Porto Alegre: RS, 2015. Disponível em: http://pepsic.
bvsalud.org/pdf/psicoped/v32n99/09.pdf Acesso em: 10/01/19

PAÍN, Sara. Diagnóstico e tratamento dos problemas de aprendizagem. 
Porto Alegre: Artmed, 1985.

PICCOLO, Gustavo Martins. O jogo por uma perspectiva Histórico-
Cultural. Campinas, 2010. Disponível em: https://www.redalyc.org/
pdf/4013/401338541013.pdf Acesso em: 04/01/19.

RODRIGUES, Vânia. O Lúdico na Psicopedagogia: os jogos como fator 
de desenvolvimento infantil. João Pessoa, 2016. Disponível em: https://
repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/2643/1/VRS24112016.pdf 
Acesso: 15/01/19

SOUZA, Gleicione Dias Bagne de. MENDES, Pilar Mariana Assaf. A 
importância do jogo no atendimento psicopedagógico. MG, 2012. 
Disponível em: https://docplayer.com.br/41548550-A-importancia-do-jogo-
no-atendimento-psicopedagogico.html Acesso em: 12/02/19.

VIGOTSKI, Lev Semenovich. A história do comportamento: O macaco, 
o primitivo e a criança. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.

VIGOTSKI, Lev Semenovich. O desenvolvimento Psicológico na 
Infância. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

WEISS, Maria Lucia Lemme. Psicopedagogia Clínica, uma visão 
diagnóstica dos problemas de aprendizagem escolar. 14 eds. Rio de 
Janeiro: Lamparina, 2016.

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psicoped/v32n99/09.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psicoped/v32n99/09.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4013/401338541013.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4013/401338541013.pdf
https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/2643/1/VRS24112016.pdf
https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/2643/1/VRS24112016.pdf
https://docplayer.com.br/41548550-A-importancia-do-jogo-no-atendimento-psicopedagogico.html
https://docplayer.com.br/41548550-A-importancia-do-jogo-no-atendimento-psicopedagogico.html




Voltar ao Sumário

Capítulo 17

EMANCIPAÇÃO HUMANA: O MÉTODO 
DIALÉTICO COMO INSTRUMENTO DO 
DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DO 

PROFESSOR

Camila Capucho Cury Mendes1

Tammy Ribeiro2

1 Introdução

A interação humana com a sociedade em que o indivíduo está 
inserido pressupõe uma gama de relações complexas, ainda mais 

se a sociedade, fisicamente, está estratificada em camadas sociais, econômicas, 
culturais, dentre outras.

A atividade humana, seja ela em nível interacional, seja ela em termos 
de satisfação das necessidades básicas inadiáveis se insere dentro da socialização 
necessária à sobrevivência da espécie. Tanto é assim que Marx se dedicou à 
observação da interação humana com o seu meio ambiente, enfatizando esfera 
do trabalho.

Partindo-se do pressuposto da interação humana dentro do ambiente 
de trabalho, Marx observou uma clara, e perigosa, polarização entre os 
trabalhadores do chão de fábrica e os donos dos meios de produção. Tais 
trabalhadores eram submetidos a condições degradantes de trabalho, em 
termos de condições ambientais e em termos de capacitação para o mercado.

Sob o enfoque de modo de produção, constata-se que o cenário 
polarizado acima exposto se caracteriza como capitalismo.

Para Marx, a política econômica do capitalismo é aliada à conceituação 
da acumulação do capital, simultaneamente ao surgimento dos estratos sociais. 

1 Advogada, Especialista em Direito Administrativo, Mestre em Ciências da Saúde, Doutoranda 
em Educação. Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR. E-mail: c.capucho@
hotmail.com

2 Professora, Mestre em Educação, Doutoranda em Educação. Universidade Estadual do Paraná 
– UNESPAR. E-mail: tammyribeiro.06@gmail.com
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Desta forma é que surgiram as classes sociais, em que se potencializou a pobreza 
e engrandeceu os proprietários das fábricas, traduzindo-se, respectivamente, 
em proletariado e burguesia. 

Diante da segregação social do universo do trabalho, paralelamente, 
surgiram também movimentos reacionários e revolucionários, respaldados em 
uma necessária, embora latente, consciência de classe, no tocante à anseios 
para a transformação social da realidade existente, desta visão capitalista 
advém o posicionamento por trás do desenvolvimento inicial das sociedades 
capitalistas e da luta de classes.

O ambiente contraditório entre o capital e o trabalho é a fonte de 
inspiração para estudos e teorias direcionadas à emancipação humana. 
Entretanto, o caminho para se conseguir um processo emancipatório de toda 
uma classe social é longo e necessita de uma liderança firme e esclarecida, 
exercida por meio da educação para a classe trabalhadora.

Em analogia ao 18 Brumário de Luís Bonaparte, as constatações tomadas 
por Marx, por meio das quais se depreende que as classes sociais brasileiras, a 
despeito de realinhadas por governos ditatoriais, perderam a possibilidade de 
se instituir uma mudança social na sociedade vigente à época, situação em que 
poderia ter acontecido uma reversão da ordem reinante, encerrando assim um 
período que poderia ter sido caracterizado por avanços sociais e educacionais. 
Ademais, na sociedade capitalista, o ensino, nas últimas décadas, passou a ser 
considerado como um produto oferecido a clientes específicos.

Diante do exposto, busca-se trazer, nestas linhas, a intenção para a 
promoção de um debate acerca da condição submissa dos trabalhadores, 
não apenas do chão de fábrica, mas os trabalhadores da sociedade atual. Sob 
a perspectiva do manto da dialética marxista, o que faz com que emerjam 
alternativas para a emancipação humana, por meio de processos de aquisição 
da consciência de classe.

2 A divisão social e a consciência de classe

Dentro da estruturação do modo de produção capitalista, o 
enriquecimento do capital, sob o enfoque das forças produtivas sociais, se 
efetiva por meio da exploração do trabalhador, paralelo ao seu empobrecimento 
social, moral, financeiro.

A estratificação de classes, característica de sociedades capitalistas, 
dividida em proletariado e burguesia, exerce grande influência na esfera da 
educação. Sob a influência da classe burguesa, há uma imposição, à sociedade 
estratificada como um todo, acerca da limitação dos direitos atinentes à 
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cidadania, vez que apenas à burguesia eram destinados os bens e serviços, 
oferecidos pelo poder público. Para Carvalho (2017, p. 146), a modernidade 
estabelece uma nova conformação para a sociedade, nos seguintes termos:

 A modernidade, inaugurando a nova sociedade da democracia burguesa, 
vinculou a cidadania com os direitos de liberdade, de pensamento, de religião, 
de comércio, de produção, de propriedade privada. Individualizando o 
indivíduo, alienando-o dos outros pares, a burguesia pôde limitar o alcance 
da cidadania, tendo em vista que os direitos relacionados a esta se referiam 
apenas aos direitos do homem burguês. Para o liberalismo e o neoliberalismo, 
a cidadania está centrada no princípio individualista, em que cada qual cuida 
dos próprios interesses (CARVALHO, 2017, p. 146).

O Brasil, à época colonial se caracterizou, eminentemente, por ser uma 
espécie de “entreposto comercial”, de grandes inclinações capitalistas, já àquela 
época, a fim de servir à Europa, a qual estava com limitações determinadas 
pelo sistema feudal. Sob este prisma, o capitalismo encontrou, no Brasil, a 
sua base, vez que, para Singer e Loureiro (2017, p. 9), houve o surgimento de 
uma problematização de base histórica, e este “consistiu em como se civilizar 
a partir de uma espécie de base social zero, pois o capitalismo predador – de 
pessoas e do ambiente – instalado nestas terras tornava inorgânica qualquer 
aspiração à comunidade”.

Leonardo Mello e Silva (2017, p. 93), traz à tona a preocupação política 
com a formação de alianças de classe, as quais, entre as frações burguesas e 
a classe trabalhadora, transfere o foco do problema para fora dos locais de 
produção e do chão de fábrica, uma vez que as estratégias de crescimento 
econômico jogam para frente o problema fundamental do conflito e da 
contradição basilar do capitalismo (SILVA, 2017, p. 93).

A cultura exerceu grande influência durante o período revolucionário 
do Brasil, sendo responsável pelo extravasamento das fronteiras entre as classes 
sociais brasileiras. Os seus representantes eram considerados revolucionários, 
os quais, com o passar do tempo e com o amadurecimento do movimento, 
passaram a ser considerados o “símbolo da revolução”. 

O proletariado, embora oprimido pela classe burguesa, possui armas e 
ideologias, capazes de combater a sua condição de subalternidade. Para tanto, 
é necessária a internalização de elementos, trazidos pela lógica do materialismo 
histórico e dialético, como as contradições. Por meio delas, é possível que 
formem uma concepção própria de mundo, processo esse denominado 
“consciência de classe”.

Ainda como um elemento necessário à formação da consciência de 
classe, Antunes (2018, p. 140) acredita que, sob a perspectiva da dualidade 
contraditória capital-trabalho, os desdobramentos atinentes à objetividade e 
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subjetividade do capitalismo fazem sentido como uma espécie de finalidade 
a ser perseguida para processos revolucionários para a sociedade estratificada.

A estratificação social está inserta em processos de desregulamentação 
econômico-social, em que aparece uma espécie de espiral desagregadora, 
contribuindo para a intensificação da pobreza. Classes socialmente pobres 
são, na maioria das vezes, excluídas de bens e serviços oferecidos pelo poder 
público. Entretanto, cabe à educação, e principalmente ao professor, o papel 
de conduzir a classe subalterna no caminho para a emancipação humana. A 
respeito da elitização da educação nos primórdios da formação da sociedade 
brasileira e a consequente exclusão social, Carvalho (2017, p. 143) afirma que:

O processo educativo é fundamental para que o ser humano possa obter 
as condições mínimas de sobrevivência com dignidade em uma sociedade 
edificada na cultura de exclusão social. O desafio da educação consiste na busca 
e manutenção de estratégias para uma organização social de convivência mais 
justa e pacífica, transmitindo conhecimentos sobre a diversidade da espécie 
humana (CARVALHO, 2017, p. 143).

3 Método do Materialismo Histórico como auxiliar para a compreensão 
da consciência de classe

A teoria marxista do materialismo surgiu a partir da constatação da 
existência de luta de classes, em que os trabalhadores das grandes fábricas 
inglesas, juntamente com crianças, eram explorados ao máximo da capacidade 
laborativa individual, recebendo salários mínimos para a sua sobrevivência, 
sem direitos trabalhistas básicos.

Acerca do tema materialismo histórico e dialético, e a necessidade 
de se estudar os fenômenos educacionais observados na realidade da 
prática educacional do país, Gisele Masson (2012, p. 45) tece importantes 
comentários acerca da visão marxista para este método, acerca da contribuição 
que o método traz para o universo da educação:

a contribuição do método materialista histórico e dialético é a articulação 
entre a singularidade, a particularidade e a universalidade, cujas relações 
são fundamentais para o acesso à empiria, pois a aparência, manifestação ou 
fenômeno, é apenas um aspecto da realidade (MASSON, 2012, p. 45).

Nas pesquisas referentes à história do pensamento humano, o 
pesquisador inevitavelmente se depara com duas concepções epistemológicas 
sobre o mundo e a realidade, embora opostas: a concepção metafísica 
e a materialista. A primeira prega métodos lineares, lógicos e afastados da 
história, que são orientados pela mera observação dos fenômenos. Por sua vez, 
o método materialista respalda-se na dialética da realidade, trazendo para si 
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a exacerbação da complexidade das coisas (GOMIDE, 2016, p. 64), e assim 
justifica-se a adequação deste método ao presente estudo.

Embora caracterizada por contradições, conflitos e transformações, o 
método dialético, para Gomide (p. 65, 2016) mostra “que as ideias são, de 
fato, reflexos do mundo exterior e objetivo vivenciado pelos sujeitos e que, por 
isso, são representações do real”.

Ao se iniciar um estudo acerca da historicidade do pensamento humano, 
Gomide (2016, p. 65) destaca que o pesquisador há de se deparar com duas 
concepções epistemológicas de grandeza considerável, quais sejam, a concepção 
metafísica e a concepção materialista, as quais são opostas entre si.

Para a concepção metafísica, necessário que o direcionamento da 
pesquisa seja realizado de forma linear, lógica, harmonioso e a-histórico. 
Assim, a pesquisa será desenvolvida utilizando-se um processo técnico de 
descrição e de explicação dos fenômenos, utilizando-se da imparcialidade do 
pesquisador (GOMIDE, 2016, p. 65).

Por sua vez, a concepção materialista considera que o mundo não pode 
ser tomado como um complexo de coisas acabadas, mas sim um complexo em 
processo, ou seja, em andamento, e em oposição à metafísica, um complexo 
inacabado (GOMIDE, 2016, p. 65).

Ademais, a concepção materialista se respalda na dialética da realidade, 
e isto se faz de fundamental importância para a análise do contexto em que 
foram elaboradas as políticas públicas assistencialistas para o período proposto 
neste estudo.

A realidade de uma sociedade está em constante movimento e 
transformações, e a concepção materialista se assenta nesta realidade constatada, 
ao longo da evolução humana. Assim sendo, a realidade do mundo irá trazer, 
para o materialismo dialético, as suas contradições, seus conflitos, e as suas 
contradições (GOMIDE, 2016, p. 65).

A concepção materialista e a concepção metafísica possuem diferentes 
abordagens quando o assunto é o método. Para a abordagem metafísica, o 
método garantiria a cientificidade, a neutralidade e a objetividade para 
a pesquisa. Por sua vez, a abordagem materialista prega que o método é 
constituído como uma concepção da realidade. Assim, permite-se a apreensão 
do conhecimento, em oposição a uma mera ferramenta de observação ou de 
medição dos fenômenos (GOMIDE, 2016, p. 66).

Este método foi criado por Karl Marx e Friedrich Engels, e se caracteriza 
por ser um método que permite um enfoque acerca da teoria, da metodologia 
e de análises, com o objetivo de se compreender a dinâmica da sociedade e as 
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transformações da história humana.
O método do materialismo histórico tem suas premissas fundadas na 

obra “A Ideologia Alemã”, de Karl Marx. Ele se fundamenta no primado dos 
processos efetivos de produção e do imediatismo da vida em sociedade, e as 
formas de consciência em conjunto com as produções teóricas. Para Marx:

[…] desenvolver o processo efetivo de produção partindo da produção material 
da vida imediata e tomar como base de toda história a forma de intercâmbio 
ligada com este modo de produção e engendrada por ele, logo a sociedade 
civil em seus diversos estágios, e tanto apresentá-la em sua ação como Estado 
quanto explicar a partir dela o conjunto das diversas produções teóricas e 
formas da consciência […] (MARX, 1984, p. 203).

4 O papel da educação e do professor como condutor para a 
emancipação humana

No texto “A questão judaica” de Marx (2010), o autor busca ocupar-se 
dos temas: direitos humanos e da emancipação humana do cidadão do Estado 
Burguês entendendo que esta concepção de estado não leva à emancipação 
humana. Ao abordar o tema da emancipação humana, ele inicia questionando 
a que emancipação se aspira, civil ou política? E conclui que “Temos de 
emancipar a nós mesmos antes de poder emancipar outros.” (MARX, 2010. 
p. 34)

Partindo da concepção materialista é que se busca compreender como 
a educação e o professor podem contribuir para a emancipação do sujeito. 
Sabe-se que em uma realidade concreta emancipação pressupõe liberdade, 
igualdade, autonomia e desalienação, e que para a emancipação é necessário 
que se tenha uma vida em sociedade, fruindo dos direitos civis, políticos e 
sociais, no âmbito coletivo e individual resultando das questões éticas e 
morais. (FEITOZA, 2005. p. 2).

Neste processo a educação escolar tem um papel significativo, pois 
é esta que possibilita acesso aos conhecimentos historicamente construídos 
e mais elaborados, é a partir destes conhecimentos que o aluno conseguirá 
compreender sua realidade, tornando assim sua aprendizagem significativa.

O professor também passa a desempenhar um papel importante, 
pois é ele quem realiza a mediação entre o conhecimento e os alunos, neste 
movimento da mediação o professor também passa ideias, convicções, que 
irão contornar a forma como o aluno internaliza o conhecimento.

Conforme Tonet (2005, p. 148) o professor:
A todo momento, o educador está fazendo escolhas que fundadas – consciente 
ou inconscientemente – valores. E o fim último é, obviamente, o valor por 
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excelência. Mas, ressalvemos aqui também: não se trata de quaisquer valores, 
mas de valores histórica e socialmente fundados, ou seja, valores que tendo a 
sua base no processo real apontam para uma forma superior de sociabilidade 
(p. 148).

As contribuições de Paulo Freire também são relevantes no sentido 
de este autor entende que a relação estabelecida entre emancipação, política 
e educação é tocante à emancipação do pensamento. A prática do professor 
deve ser uma prática libertadora, de entendimento do seu aluno enquanto 
sujeito do processo educativo, instigado por suas escolhas. (FREIRE, 1983).

Freire entende que o processo de emancipação humana requer uma 
mudança na vida do sujeito, uma descontinuidade do sistema capitalista. A 
emancipação em sua totalidade no que tange ao sujeito é o momento pelo 
qual este se reconhece enquanto histórico, autônomo e inacabado. 

Uma das tarefas mais importantes da prática educativa-crítica é propiciar as 
condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos 
com o professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-
se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, 
transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz 
de amar. (FREIRE, 2002, p. 46).

Neste sentido pode-se pensar o papel da educação. A necessidade de se 
alinhar trabalho e educação contribuem para a formação da consciência. Para 
Lombardi (2011, p. 27):

o estado social e a consciência, podem e deve necessariamente entrar em 
conflito entre si, pois através da divisão do trabalho torna-se possível àquilo 
que se verifica efetivamente: que a atividade intelectual e material, o gozo e 
o trabalho, a produção e o consumo, caibam a indivíduos distintos; então, a 
possibilidade de que esses elementos não entrem em conflito reside unicamente 
na hipótese de acabar de novo com a divisão do trabalho. (LOMBARDI, 
2011, p. 27).

Necessário trazer aqui a exposição de que a educação não deve ser 
considerada unicamente com o papel formador da necessidade de capacitação 
humana. Antes de tudo, ela assume caráter preventivo da exclusão social, à 
medida em que a educação traz à consciência humana o seu enquadramento 
social. 

A escola possui a prerrogativa de ser um agente de transformação da 
realidade social, utilizando-se de bases democráticas contra a opressão da 
hegemonia dominante. A consciência de classe permite a internalização de 
elementos da dialética, por meio da qual se é possível combater atitudes que 
levam à alienação da classe trabalhadora, e dos seus filhos. Agindo de maneira 
diversa, a escola estaria atendendo aos anseios da sociedade capitalista.
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Assim sendo, utilizando-se dos elementos da lógica dialética o professor 
assume a importância de, ao se tomar consciência das contradições das classes 
sociais, conduz seus ensinamentos e valores no sentido de se contribuir para 
a emancipação humana daqueles que ama. Essa é a verdadeira, e essencial, 
função da docência. Nas palavras de Freire (2002, p. 38):

Ao pensar sobre o dever que tenho, como professor de respeitar a dignidade do 
educando, sua autonomia, sua identidade em processo, devo pensar também, 
como já salientei, em como ter uma prática educativa em que aquele respeito, 
que se deve ter ao educando, se realize em lugar de ser negado. Isto exige de 
mim uma reflexão crítica permanente sobre minha prática através da qual vou 
fazendo a avaliação do meu próprio fazer com os educandos.

A prática do professor que pretende uma educação emancipatória 
exige deste reflexão e ação de sua prática, possibilitando ao sujeito fazer uso do 
conhecimento ao seu favor, na compreensão de sua realidade, na sua formação 
crítica, provocando a transformação social.

5 Considerações finais

Ao se coadunar as ideias supraexpostas, buscam-se amplas discussões 
baseadas, eminentemente, na importância da exposição da existência de 
sociedades polarizadas, sob o prisma do econômico e do social.

Faz sentido esta exposição na medida em que a própria sociedade, 
principalmente o proletariado, busque novas alternativas para a superação da 
luta de classes. Um desses caminhos pode ser exemplificado como a utilização 
do método do materialismo histórico-dialético de Marx, por meio do qual 
se utiliza do elemento “contradição”, a fim de que toda a sociedade possa 
enxergar e superar os desafios impostos pela nova configuração da sociedade 
capitalista atual.

Sendo assim, traz-se à conclusão o papel imprescindível não apenas 
da educação, mas do professor. Este, por meio da conscientização de seus 
discípulos, contribuirá para a construção de uma sociedade capaz de superar 
as contradições e as desigualdades econômicas e sociais.

Entende-se que a concepção dialética contribui para um olhar crítico 
do professor de sua realidade escolar, e também de seu papel enquanto 
educador, que a partir de sua prática mediadora do conhecimento e do aluno, 
é possível contribuir de forma significativa para a formação de sujeitos críticos, 
reflexivos e atuantes na sociedade. 

Como sugestão, deixam-se nestas breves palavras ideias para o 
desenvolvimento e amadurecimento de estudos relacionados a políticas 
públicas para formação docente, direcionadas à contribuição docente para a 
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emancipação humana.
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Capítulo 18

PERCEPÇÕES DO DISCURSO DOCENTE 
SOBRE PLANEJAMENTO NO PROCESSO DE 

ALFABETIZAÇÃO

Marina Mattioni1

Betyna Faccin Preischardt2 

1 Introdução

Os diálogos contemporâneos na área de Educação vêm destacando 
cada vez mais os processos de ensino e aprendizagem dos seus alunos, 

por exemplo, o professor como facilitador ou orientador da aprendizagem. 
Assim, esse profissional contribui para a mediação do conhecimento e, ao 
mesmo tempo, aprende junto com as crianças em que a sala de aula é, sem 
dúvida, um dos lugares mais oportunos para a troca de ações partilhadas entre 
os sujeitos (VYGOTSKY, 2002). 

O docente, ao assumir a responsabilidade de uma turma de Anos 
Iniciais, pensa no planejamento e nos conteúdos programáticos que a escola 
irá lhe estabelecer juntamente com as diretrizes que norteiam a educação nos 
níveis municipal, estadual e nacional. Além disso, esse trabalho estabelece 
inúmeros desafios, pois para planejar uma aula, exigem escolhas, recursos, 
dinâmicas, requer conhecimento científico e práticas que oportunizem a 
práxis (teoria e prática).

No planejamento, busca-se contemplar os alunos como seres 
pertencentes às diferentes culturas, realizando manifestações de desejos 
e sentimentos, respeitando suas crenças, atitudes e valores de diferentes 
patrimônios culturais. Assim, esta pesquisa se direcionou a uma observação 
sobre a importância do planejamento escolar, propondo reflexões e percepções, 
apontando a dificuldade dessa ação por parte dos professores diante da 

1 Mestranda em Educação nas Ciências (UNIJUÍ), Especializanda em Alfabetização e Letramento, 
Licenciada em Pedagogia (SETREM). E-mail: marina.m@sou.unijui.edu.br 

2 Mestra e licenciada em Letras (UFSM). Professora na Sociedade Educacional Três de Maio 
(SETREM) e Orientadora de Educação Profissional no Senac Santa Rosa. E-mail: betynafp@
gmail.com 
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dinâmica globalizada (TORMENA; FIGUEIREDO, 2010).
O ato de planejar existe em vários momentos e a todo instante é 

necessário tomar decisões e realizar escolhas (KENSKI, 1995). Essas atitudes 
podem ser desenvolvidas no improviso ou serem previamente pensadas. Pode-
se dizer que o trabalho do professor é caracterizado por esse ato de planejar: 
é um processo de sistematização e organização de suas ações e articuladas em 
atividade escolar com os conteúdos do contexto social (LIBÂNEO, 2013).

Esta pesquisa foi realizada em uma escola pertencente ao município de 
Três de Maio/RS, com professoras do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental 
(EF) como foco na percepção sobre o processo de planejar, especificamente 
na área de linguagens, e os conceitos envolvidos nele como leitura, escrita, 
letramentos. Assim, o objetivo geral foi identificar no discurso de duas 
professores do EF, Anos Iniciais, quais abordagens e metodologias subjazem 
às suas práticas correntes. 

Para tal, nosso artigo está organizado em três seções: 1) Diálogos teórico-
práticos: conceitos fundamentais da nossa pesquisa; 2) Caminhos percorridos: 
pressupostos metodológicos; e 3) Conhecendo as professoras e o contexto de 
atuação. Na seção 1, apresentamos os principais conceitos que fundamentam 
nossa pesquisa, na seção 2, os passos e procedimentos metodológicos e, na 
seção 3, a análise e o detalhamento dos dados coletados.

 2 Diálogos teórico-práticos: conceitos fundamentais da pesquisa

O planejamento é a organização dos objetivos do docente perante seus 
alunos e quais são suas ações e avaliações a respeito do que se está se ensinando 
em relação aos conteúdos propostos pela Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) (BRASIL, 2019), pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs) (BRASIL, 1998) e por documentos municipais. As ações descritas 
no planejamento estão interligadas às competências e/ou habilidades que o 
aluno venha a desenvolver ao longo da participação naquela aula.Desse modo, 
Libâneo (2013, p. 278) nos diz que:

além de determinar o que farão o professor e os alunos no período escolar, o 
plano de aula regula a distribuição do tempo, a passagem planejada de uma 
atividade para outra. Dessa forma, o professor e os alunos como que antecipem 
o andamento sistêmico da aula, reduzindo as interferências, as conversas 
inadequadas e as desobediências.

Levando em consideração esses aspectos, é essencial que o docente 
tenha um plano de aula para administrar da melhor forma o tempo que possui 
e ainda atrair os alunos de maneira que não se dispersem, mantendo assim 
uma ordem. Em consequência disso, planejar é de fundamental importância 
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para que se atinja os resultados sobre o desenvolvimento e os processos de 
ensino e aprendizagem. 

O planejamento está sustentado em teorias e abordagens teórico-
metodológicas que possibilitam ao docente tomar decisões e conduzir o 
processo. Por isso, se torna um registro da prática diária a partir de uma 
sequência de conteúdos, envolvendo o contexto dos seus alunos e com base 
nos objetivos da escola e de todos os documentos que são disponibilizados 
pelo Ministério da Educação (MEC). Segundo Libâneo (2013, p. 275),

para atingir satisfatoriamente uma boa interação no aspecto cognoscitivo, é 
preciso levar em conta: o manejo dos recursos de linguagem (variar o tom de 
voz, falar com simplicidade sobre temas complexos); conhecer bem o nível 
de conhecimentos dos alunos; ter um bom plano de aula e objetivos claros; 
explicar aos alunos o que se espera deles em relação a assimilação da matéria.

 Neste processo de planejar, o professor também precisa considerar o 
uso de ferramentas pedagógicas para fazer com que os alunos se envolvam 
com a aula. Além disso, ter um bom conhecimento sobre eles, usar a voz, e 
mostrar aos alunos o que é esperado destes faz com que se sintam mais seguros 
na aula e com o próprio professor.

A rotina de elaboração do planejamento possibilitar analisar a própria 
prática, bem como o estabelecimento de decisões sobre os procedimentos que 
serão utilizados nos próximos planos e quais as maneiras de avaliação que 
serão utilizadas no decorrer do processo de ensino. Necessita estar preparado 
para realizar essas análises, como uma reavaliação da prática pedagógica, 
promovendo um ambiente de comunicação efetiva e aberta às novas mudanças 
(TAVARES; TAVARES, 2017).

Quando se aborda estrutura de planejamento, logo se pensa em como 
é organizado um plano de aula. Cada escola, cada professor, segue um modelo 
de plano de aula. Segundo Moro et al. (2016), os planos de aula podem 
seguir esta estrutura: 1) Objetivos: aquilo que o aluno deverá ser capaz após 
o desenvolvimento desta aula; 2) Metodologia: as atividades, procedimentos, 
e métodos, bem como a condução do processo didático e as experiências de 
ensino e de aprendizagem; e 3) Avaliação: acompanha todo o processo de 
aprendizagem e não apenas em provas e testes, observando o processo e o 
desenvolvimento de cada aluno e até onde conseguiu assimilar os assuntos e 
os conteúdos.

A sala de aula é um espaço que permite negociação, formação do 
pensamento crítico, construção de novos sentidos com as situações de 
aprendizagem planejadas. Por isso, é válido também considerar no planejamento 
docente as questões de motivação do pensamento, transformações, inclinações 
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e necessidades, interesses e impulsos, afetos e emoções.
Dentro das perspectivas da área das linguagens, a construção do 

conhecimento constitui-se da ideia do aluno como sujeito com uma 
história e que vive em sociedade. Com o intuito de proporcionar espaços 
de apropriação da linguagem e desenvolvimento dos letramentos, devido à 
grande importância destas competências e habilidades para o ser humano na 
sociedade, os docentes podem fundamentar e sustentar seus planos de aula nas 
práticas sociais que os alunos participam ou virão a participar. Essas práticas 
sociais são materializadas linguisticamente em gêneros (BAKHTIN, 2011).

Bakhtin (2011) aborda o conceito de gêneros discursivos como tipos 
relativamente estáveis de enunciados. Esses constituem as práticas sociais 
vivenciadas pelas pessoas, por exemplo, pagar contas em uma agência de banco 
(prática social) pode ser materializada pelos gêneros: conversa com o atendente 
do banco, extrato de conta corrente, aviso de ordem na fila de atendimento, 
conversa com alguém esperando, boleto, entre outros. Ao se apropriar dessas 
práticas sociais para seu planejamento docente, a sala de aula se torna um 
laboratório de experienciação da linguagem em uso, consequentemente, se 
oportuniza tempo/espaço em sala de aula para conhecer, analisar, produzir e 
consumir textos para se mobilizar socialmente.

O objeto real é o homem social (inserido na sociedade), que fala e exprime a 
si mesmo e por outros meios. Pode-se encontrar para ele e para sua vida (seu 
trabalho, sua luta, etc.). Algum outro enfoque além daquele que passa pelos 
textos e signos criados ou a serem por eles? [...] É como se obrigássemos o 
homem a falar (nós construímos os seus importantes depoimentos, explicações, 
confissões, desenvolvemos integralmente o seu discurso eventual ou afetivo, 
etc. (BAKHTIN, 2011, p. 319).

Assim, no processo de planejamento, o professor pode levar em 
consideração os conceitos-chave que serão trabalhados nas atividades e 
realizando uma interação com os alunos e seus respectivos assuntos, debatendo 
e fazendo uma reflexão crítica. Portanto, o aluno será capaz de ter autoria 
na vida cotidiana, pois aprenderá os gêneros discursivos, construindo a sua 
identidade e a do ser leitor. 

Durante o 1º e 2º ano do EF, foco desta pesquisa, os conhecimentos 
a serem desenvolvidos, abordando a área de linguagens, segundo a BNCC 
(BRASIL, 2019), são leitura, escrita, produção de textos e escuta (autônoma e 
compartilhada), oralidade e análise linguística-semiótica (alfabetização).

Para melhor compreender como ocorre cada processo, a BNCC traz em 
seu documento algumas atividades que podem ser desenvolvidas nesses dois 
anos do EF. São atividades que geram momentos interativos a partir do gênero 
trava-línguas, por exemplo. Também encontramos sugestões de atividades a 
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partir de gêneros como convites, avisos, calendários, bulas de remédio, regras 
e entre outras situações que trabalham com a leitura e escrita, englobando os 
conhecimentos que ao longo do tempo podem ser desenvolvidos dentro da 
área de linguagens e dos planos de aula.

Diante disso dos objetivos que contemplam o EF dentro da BNCC, 
o docente, pode partir da realidade dos alunos, interligando suas vivências, 
memória, consumo e produção de diferentes gêneros textuais, que considerem 
situações de seu meio, mas com a finalidade de fazer com que o discente 
aprenda outras culturas que perpassam dentro do espaço em que vivem. Desse 
modo, alunos e professores estabelecem relações de convívio, linguagens e 
aprendizagens que emancipem os sujeitos, pois, para Faraco (2009, p. 126),

todas as esferas da atividade humana estão sempre relacionadas com a utilização 
da linguagem. E essa utilização efetua-se em forma de enunciados que emanam 
de integrantes duma ou doutra esfera da atividade humana.

 Por fim, a língua é um sistema de signos histórico e social que 
possibilita ao homem significar o mundo e a realidade. Assim, não se define 
somente com o aprender das palavras, porém com seus significados culturais 
e, com eles, os modos pelos quais as pessoas do seu meio social entendem e 
interpretam a realidade e a si mesmas. 

3 Caminhos percorridos: pressupostos metodológicos

Esta pesquisa é de natureza qualitativa, pois preocupou-se com os 
aspectos da realidade que não podem ser quantificados centrando-se na 
compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais entre as professoras, 
os planos de aula e o desenvolvimento dessas aulas com foco nas práticas 
de leitura, escrita e oralidade. Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa 
trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores 
e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização 
de variáveis. 

O universo de pesquisa foi o contexto de uma escola de rede pública 
estadual, diretamente com as professoras das turmas de 1º e 2º ano do EF. 
Durante a pesquisa, foram acompanhadas algumas atividades desenvolvidas 
pelas professoras, como o planejamento. Como nos propomos a estudar as 
ações cotidianas dessas professoras, classificamos nossa pesquisa com base 
etnometodológica, considerando que esta visa compreender como as pessoas 
constroem ou reconstroem a sua realidade social (FONSECA, 2002).

  Para estudar as ações das pessoas na vida cotidiana, a pesquisa, com 
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base etnometodológica, pode ser desenvolvida por uma multiplicidade de 
ferramentas como observações, entrevistas, estudos de relatórios e gravações 
em áudio. Nesta pesquisa, utilizaram-se entrevistas e gravações para analisar 
criticamente o discurso das professoras no decorrer do processo da pesquisa.

Esta pesquisa foi desenvolvida no decorrer do 2º semestre do ano de 
2018, sendo em uma escola estadual, localizada no município de Três de 
Maio/RS. A escola funciona para os anos iniciais e finais do EF com oficinas 
pedagógicas no turno inverso, possibilitando a prática dos conteúdos e ao 
mesmo tempo um apoio/reforço para alguns alunos que possuem dificuldades 
na aprendizagem. 

Os instrumentos de produção, coleta e análise dos dados desta pesquisa 
estão relacionados com à Análise Crítica do Discurso (ACD) que procura 
estudar o discurso como elemento socialmente constituído e constitutivo, 
desvendando seus efeitos ideológicos e sua naturalização (IKEDA, 2005, p. 
46). Ao mesmo tempo em que se torna uma teoria, a ACD também se torna 
um método de análise por se caracterizar como uma abordagem que não está 
voltada apenas para o texto em si, mas também para as questões sociais que 
incluem maneiras de representar a realidade, manifestação de identidades e 
relações de poder (MEURER, 2005, p. 81).

Sob essa perspectiva, entendemos, nesta pesquisa, o discurso sob 
seu caráter tridimensional, proposto por Fairclough (1992, p. 3-4): (1) o 
discurso produz e reproduz conhecimento por meio de diferentes maneiras de 
representar a realidade; (2) discurso estabelece relações sociais; e (3) discurso 
cria, reforça e reconstitui identidades. A partir desse caráter tridimensional, 
Fairclough também propõe que o discurso se relaciona com outros dois 
conceitos da ACD: gênero discursivo e identidade (FAIRCLOUGH, 1995, 
p. 232): como uma faceta da ação (gênero); como constituição de identidades 
(identidade); e como representação de aspectos do mundo (discurso). 
Assim, estabelece-se três significados que constituem o próprio texto: ação, 
representação e identificação.

Para analisar o discurso das duas professoras que, durante este trabalho, 
foram nomeadas como PA (Professora A) e PB (Professora B), uma do 1º ano 
e o outra do 2º ano do EF, foi realizada uma entrevista semi-estruturada com 
os seguintes tópicos: formação acadêmica, tempo de atuação na educação, o 
trabalho voltado para a área das linguagens, a abordagem teórico-metodológica 
dos conteúdos de linguagens em sala de aula, metodologias que envolvam a 
realidade dos alunos, estrutura de planos de aula, conceito de planejamento 
que envolva os conteúdos, as linguagens e os diferentes tipos de gêneros 
textuais paras os alunos do 1º e do 2º ano. 
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4 Conhecendo as professoras e o contexto de atuação

 As professoras participantes desta pesquisa são alfabetizadoras, porque 
a pesquisa tem seu foco no EF, mais especificamente nos Anos Iniciais, no 1º 
ciclo de alfabetização, que envolve o 1º e o 2º anos. As professoras foram bem 
flexíveis ao diálogo e se dispuseram a responder todas as indagações a respeito 
do seu trabalho dentro da escola RAIO X3.

Os questionamentos que guiaram essa conversa com cada professora 
envolviam os fundamentos teóricos em que as docentes se apoiavam, a 
realidade de seus alunos, ou seja, como enxergavam esse meio, além do tempo 
de docência dentro dessas turmas. Cada professora relatou sua experiência nas 
turmas, além da estrutura dos seus planos de aula, sua importância, se tinham 
dificuldades em relação ao planejamento e com a área de linguagens.

A partir das respostas das professoras, foi possível a realização de novas 
perguntas para desenvolver ainda mais o conhecimento sobre as participantes, 
seus alunos e suas práticas pedagógicas.

4.1 Percepções sobre o diálogo com a professora A

 A PA tem a formação em Magistério, Licenciatura Curta em Matemática 
e Ciências e Licenciatura Plena em Matemática. Ela tem Especialização 
em Psicopedagogia e Especialização em Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TICs). Tem aproximadamente 30 anos de docência nos Anos 
Iniciais do EF até o Ensino Médio. Na fase de alfabetização, o trabalho é 
mais recente e foi um grande desafio trabalhar com as crianças, porém ela 
sentiu um reconhecimento maior do que aquele que recebia dos adolescentes. 
Percebeu que nesse nível consegue ver o crescimento, e com os anos finais 
para notar o desenvolvimento dos alunos, é preciso entender o que vivem na 
atualidade e ser em partes rígido para visualizar o progresso.

PA relatou que se apropria em teorias de autores como Vygotsky 
e Piaget, visando a reflexão dos alunos, não o tecnicismo, como respostas 
prontas, sem discussão nenhuma, ou seja, apenas para aprender o conteúdo, 
sem a opinião e reflexão do aluno sobre ele. Para exemplificar essa apropriação, 
a PA relatou dialogar com os alunos com o objetivo de saber suas necessidades 
e, em um desses casos, para iniciar um trabalho com a turma do 1º ano, 
a professora fez algumas perguntas para seus alunos, a respeito do que eles 
conheciam e o que eles queriam aprender.

 

3 O nome real da escola não será divulgado por questões éticas e de confiabilidade da pesquisa.
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Excerto 1
Observei que precisava envolver a alfabetização com a alimentação, pois 

como os alunos vêm de uma realidade social vulnerável, pensei em estabelecer uma 
educação da troca e da recompensa (PA).

Dessa maneira, percebe-se que a professora utiliza da prática do 
diálogo para conhecer melhor os seus alunos e adaptar melhor suas atividades 
de acordo com as necessidades, nesse caso, a vulnerabilidade social dos alunos 
e de suas famílias. A educação está definida como princípio fundamental 
ao exercício da cidadania, pois sem a educação, dificilmente a população 
vulnerável conseguirá formar pessoas que exerçam seu papel de cidadãos, aptos 
para se revelar em benefício de seus direitos (SOARES, 2002). As crianças 
e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social são 
aquelas que vivem negativamente as consequências das desigualdades sociais 
que vai da pobreza e da exclusão social à falta de acesso à educação, trabalho, 
saúde, lazer, alimentação e cultura. E através da atitude da PA, foi notado 
que, ao se apropriar da realidade, seus alunos conseguiram responder suas 
atividades com mais precisão.

 Excerto 2
[...] sobre meus planos de aula, utilizo maneiras diferenciadas para 

alfabetizar meus alunos, em relação conhecimento das palavras, as famílias 
silábicas e afins, uso formas com farinha para que as crianças possam escrever as 
letras e ao mesmo tempo apagar, histórias que tenham uma experiência culinária, 
porque os alunos gostam muito da prática, de ver, sentir e fazer (PA).

No Excerto 2, PA demonstra um olhar sobre o processo de alfabetização 
considerando os elementos mais concretos (palavras e famílias silábicas) e os 
elementos mais abstratos (histórias que tenham uma experiência culinária) da 
linguagem. Neste ponto de vista, percebe-se que PA proporciona aos alunos 
uma imersão no mundo das letras a partir da grafia, da ortografia e também 
dos significados e do gênero história, por exemplo. Além disso, PA traz a ideia 
de que o gênero história está alicerçado em um contexto próximo à realidade 
dos alunos: a culinária. Esse excerto da entrevista com PA possibilita resgatar, 
mesmo timidamente, um conceito mais social de linguagem (FREIRE, 2002; 
SOARES, 2002; MOTTA-ROTH, 2006; BAKHTIN, 2011; BAZERMAN, 
2011).

Percebe-se que há um envolvimento dos alunos e da professora e a 
oportunização de momentos de leitura e da apropriação do conceito de gênero 
textual pela professora. Em consequência disso, a aprendizagem dos alunos é 
feita de maneira muito criativa, pois se apropriar do conceito de gênero textual 
para aprimorar a prática pedagógica significa inserir a criança para a leitura do 
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seu meio cultural. Sob este olhar, os gêneros contribuem significativamente 
no processo de alfabetização e no desenvolvimento dos letramentos. 

Assim, trazer esses materiais para dentro da escola é sinônimo de 
valorização de situações da sociedade que por vezes não chegam aos olhos 
dessas crianças, pois, como afirmam Dionísio, Machado e Bezerra (2010), 
qualquer contexto social ou cultural que envolve a leitura e/ou a escrita é 
um evento de letramento, o que implica a existência de inúmeros gêneros 
textuais, culturalmente determinados, de acordo com diferentes situações 
comunicativas. 

Quanto ao hábito de trabalhar com folhas xerocadas, PA afirma não 
ter, porque prefere elaborar a rotina com atividades que exercitem a prática da 
escrita no caderno, por isso se apropria dentro da aprendizagem de diversos 
gêneros textuais, tais como: escrita de paródias, músicas, poesias, parlendas, 
questões que abordam a interpretação. Assim ela consegue ter controle do que 
cada aluno está conseguindo escrever, analisando em que nível silábico o aluno 
se encontra. Esporadicamente, imprime atividades envolvendo pequenos 
textos, cruzadinhas, gráficos, caça-palavras e entre outros. 

Nesse sentido, percebemos que o processo de leitura e escrita inicia 
antes das crianças serem capazes de decodificar, relacionar e interpretar 
fluentemente. As crianças conseguem se mobilizar socialmente a partir dos 
diversos textos que encontram ao seu redor (livros, embalagens, comerciais, 
cartazes de rua, anúncios publicitários, histórias em quadrinhos, etc.). No 
diálogo, nas situações cotidianas, conseguem compreender que determinados 
objetos possuem um significado ou acontecimento (FERREIRO, 2004), ao 
desenvolver a fluência na leitura, por isso, também da relevância de trabalhar 
os conceitos dos gêneros no planejamento docente na área de linguagens. 
Trindade (2010, p.3) aponta que

letramento escolar, com a exploração de habilidades de leitura, escrita e 
oralidade, leva à produção de uma didática amparada em diferentes portadores 
e gêneros textuais. As discussões em torno de alfabetizar letrando surgem 
aqui. Faço, nesse momento, um alerta sobre o cuidado que devemos ter com a 
forma como escolarizamos práticas de leitura e escrita de determinados gêneros 
textuais, simplificando-os e descontextualizando-os de seus usos sociais.

PA acrescenta que o planejamento é extremamente importante, pois 
com ele se pode ter uma sequência e organização dos conteúdos e do que se 
almeja na aula. Ao ser indagada sobre as suas representações da linguagem nas 
práticas em sala de aula, PA diz que se apropria de histórias, da linguagem 
própria dos alunos, ou seja, vindas do seu meio social e cultural.
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Excerto 3
Organizei listas para meus alunos levarem livros para casa e relatarem 

o que ouviram ou o que conseguiram ler ou compreender das histórias no dia 
seguinte da aula. Porque o meu objetivo é também ensinar com amor, realizar 
brincadeiras junto com seus alunos.

Esse projeto de leitura, mencionado no Excerto 3, criado por PA, é uma 
forma com que as crianças possam interagir com suas famílias. O processo da 
alfabetização ocorre fora da escola também, pois sabemos que muitas coisas 
que encontramos em contos, fábulas, jornais e outros estão relacionadas 
ou fazem parte do mundo real também e, consequentemente, a criança vai 
construindo suas relações e significados para o que se ouve, lê e observa. 

4.2 Percepções do diálogo com a professora B

 A PB atualmente é docente do 2º ano do Ensino Fundamental, fez 
Magistério e Licenciatura em Pedagogia, com habilitação em Educação Infantil 
e Séries Iniciais. Também é Especialista em Orientação, Gestão e Supervisão 
Escolar. Atua há 12 anos no Ensino Fundamental e, especificamente no 2º 
ano, há dois anos. Nos outros anos, estava como professora titular do 3º e do 
5º anos do EF. 

PB relatou que sempre procura fazer com que seus alunos pensem 
criticamente e não realiza muitas atividades prontas da internet, pois ela acha 
que a argumentação é muito significativa a partir da leitura e da interpretação 
para que as crianças saibam ter suas próprias escolhas, opiniões e decisões.

Excerto 4
Dentro do 2º ano, conto várias histórias antes de começar a rotina da 

aula, faço com que meus alunos reflitam sobre o sentido de estar ouvindo uma 
determinada história, realizo perguntas a partir do título e também para que eles 
possam entender que tudo tem uma sequência lógica de fatos e acontecimentos. 
Acredito que o desenvolvimento do aluno pode se dar em muitos momentos por 
uma explicação de um colega, por exemplo (PB).

Ter sequência faz parte da organização da prática docente, conseguir 
realizar problematizações ações e indagações sobre uma história faz com que 
os alunos consigam refletir sobre o assunto proposto, interligando com a 
realidade e ao mesmo tendo criando suas próprias visões de mundo. Além do 
mais, as histórias instigam para a curiosidade e criatividade, levando os alunos 
ao mundo da imaginação e encantamento, pois como nos diz Coelho (2000, 
p.16)
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a escola é hoje o espaço privilegiado em que deverão ser lançadas as bases para 
a formação do indivíduo. E, nesse espaço, privilegiamos os estudos literários, 
pois, de maneira abrangente do que quaisquer outros, eles estimulam o 
exercício da mente, a percepção do real em suas múltiplas significações, a 
consciência do eu em relação ao outro, a leitura do mundo em seus vários 
níveis e, principalmente dinamizam o estudo e conhecimento da língua, da 
expressão verbal significativa e consciente. 

Assim, a apropriação dos gêneros textuais em sala de aula, por 
exemplo, as histórias, no caso de PB, possibilitam a prática da leitura para 
o conhecimento de mundo, do eu em relação ao outro e, como resultado, o 
conhecimento da língua, nas suas mais variadas manifestações. Esta prática 
de PB oportuniza aos alunos um aprimoramento do repertório linguístico, 
cultural e social.

Em momentos de contação de histórias, a criança também constrói 
seu processo de apropriação dos conceitos e significados, por exemplo: se a 
professora contar uma história envolvendo uma casa, cada sujeito terá sua 
percepção de casa, seja ela de madeira, tijolos ou de palha. Vygotsky (2002) 
afirma que essa visão é um processo de desenvolvimento da própria cultura 
de cada um, constituindo o desenvolvimento humano, ocorrendo do social 
para o individual, ou seja, o sujeito vai acomodando esses conceitos. Esse 
processo de acomodação e constituição de conceitos e ideias acontece entre 
sujeitos (aluno-aluno, professor-aluno e aluno-professor) e no interior da 
própria pessoa, a partir de um processo de internalização dos instrumentos 
socialmente construídos e apropriados (VYGOTSKY, 2002). 

Excerto 5
E agora, já no 3º trimestre, ainda há uma disparidade a respeito do 

desenvolvimento de cada um, pois uns estão muito avançados e outros aprendendo 
apenas o básico. Então para realizar o plano de aula, em muitos momentos, é 
preciso realizar atividades diferenciadas para cada aluno (PB).

A atividade diferenciada é importante no período da alfabetização, 
pois cada aluno tem seu momento de aprender, o seu tempo. Além disso, é 
importante discutir que o professor, além de propor atividades alternativas de 
acordo com o grau de desenvolvimento de seus alunos, precisa ser o mediador 
e não apenas o transmissor da informação, ou fazer perguntas para também 
estabelecer um espaço em que as crianças tenham vez e voz para expressar a 
sua opinião (LIBÂNEO, 2013).

Em relação ao discutir sobre as representações da linguagem, usa 
diariamente lendas, fábulas, canções, poemas e entre outros, sempre pensando 
no processo de alfabetização e letramento, através desses gêneros citados 
pela PB. O fazer pedagógico acontece, segundo ela, por questionamentos 
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e discussões associadas com os conteúdos da aula, visando sempre uma 
associação, por isso que para a PB o primeiro passo é o conhecimento do local 
onde esses alunos estão inseridos.

5 Considerações finais

Quantas exigências e responsabilidades são incumbidas para um 
docente em serviço: planejar a partir de sua realidade, analisar sua prática, 
adaptar, refletir, criar, elaborar, estudar, entre outras ações. Refletindo sobre 
essas responsabilidades, esta pesquisa surgiu de uma inquietação a respeito 
do planejamento escolar, com foco na alfabetização e letramentos, que veio 
ao encontro de aprimorar ainda mais o nosso trabalho pedagógico como 
docente. Muitos autores embasaram essa pesquisa como Libâneo (2013), 
Ferreiro (2004) e Vygotsky (2002) para que fosse possível estabelecer diálogos 
entre os conceitos da área de Linguagens e o planejamento docente. 

Para que fosse possível verificar as diferentes ideias e perspectivas 
sobre o planejamento escolar na alfabetização, buscou-se o diálogo com duas 
professoras do 1º ciclo do EF para entender melhor como isso acontece no dia-
a-dia escolar. Esses diálogos aconteceram por meio de entrevistas individuais 
com perguntas abertas.

O diálogo com PA oportunizou conhecer como ocorre o trabalho 
pedagógico e como as metodologias utilizadas são abrangentes para a realidade 
dos alunos e docente. É uma professora que considera as dificuldades dos 
alunos e com isso organiza suas aulas de modo a superá-las e oferecer novas 
oportunidades de aprendizagens para as crianças.

Como a PB era docente do 2º ano do EF, o seu relato estava centrado 
na heterogeneidade dos alunos em níveis de alfabetização e conhecimentos, 
para isso sua organização dos planejamentos era diferenciada para atender às 
distintas demandas da turma. Nesta perspectiva, PB demonstrou se apropriar 
de uma variedade de gêneros textuais para o desenvolvimento linguístico das 
crianças de modo a considerar essa diversidade.

A pesquisa de um modo geral permitiu participar da rotina dos 
professores de EF anos iniciais e colaborou para um diálogo sobre a formação, 
prática e planejamento docente. Portanto, a relação entre prática social, 
linguagens, letramentos e leitura se entrelaçam e se completam quando 
pensada para o desenvolvimento pleno das crianças. O apoio e a investigação 
feita encaminham-se para que professores de diferentes níveis e áreas possam 
trocar ideias e opiniões, e também para que o próprio corpo docente das 
escolas possa discutir sobre o que realizam em sala de aula. 
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Capítulo 19

A DEFECTOLOGIA E A TEORIA HISTÓRICO-
CULTURAL NO CONTEXTO DA DEFICIÊNCIA 

VISUAL

Rafael Soares Silva1

Carmem Lúcia Costa Amaral2

1 Introdução

Dentre suas pesquisas envolvendo as pessoas com deficiências, 
Vygotski se interessou por estudos referentes às capacidades 

intelectuais das pessoas cegas, com ênfase na análise do papel das relações 
sociais na área educativa, nas suas capacidades de (super)compensação da 
deficiência e no potencial de desenvolvimento das suas funções psíquicas 
superiores (culturais) (EVANS, 2003; SILVA JUNIOR, 2013). Para ele:

a cegueira cria uma nova e particular configuração na personalidade humana, 
origina novas forças, modifica as direções normais das funções, reestrutura 
de forma criativa e organicamente a psique do homem. Por conseguinte, a 
cegueira não é só uma deficiência, uma debilidade, mas é também, em certo 
sentido, uma fonte de revelação de habilidades, uma vantagem, uma força [...] 
(VYGOTSKI, 1997, p. 99).

Vygotsky desenvolveu um trabalho sistemático na área da psicologia 
após a Revolução Francesa de 1917, contando com colaboradores talentosos 
como Luria, Leontiev e Sakharov. Em 1924 foi convidado por Danjushevsky 
para trabalhar no campo da defectologia em Moscou. A defectologia era um 
termo usado por ele para a Ciência que estudava crianças com vários tipos de 
limitações físicas ou mentais (VAN DER VEER; VALSINER, 1996). 

Vygotski (1997) ressalta a capacidade que o indivíduo cego tem de 
vencer e superar obstáculos. Para ele, a cegueira é um problema científico e 

1 Doutorando do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática - Universidade 
Cruzeiro do Sul – UNICSUL – São Paulo/SP. E-mail: doc.rafaelsoares@gmail.com - ORCID 
iD: https://orcid.org/0000-0001-9994-6653.

2 Professora Pesquisadora do Programa de Mestrado e Doutorado em Ensino de Ciências e 
Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Cruzeiro do Sul – UNICSUL – São Paulo/
SP. E-mail: carmem.amaral@cruzeirodosul.edu.br - ORCID: https://orcid.org/0000-0002-
6495-153X
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que para lutar contra ela e suas consequências existem três armas eficientes: a 
profilaxia (medida para prevenir ou atenuar doença) social, a educação social 
e o trabalho social. 

2 Fundamentos da Defectologia e o Deficiente Visual 

Vygotski, entre 1925 e 1929, produziu a obra intitulada Fundamentos 
da Defectologia, que versa sobre o desenvolvimento psicológico e a educação 
de pessoas com deficiência. Vygotski era defectologista; seu primeiro escrito 
foi um trabalho defectológico; a primeira aplicação prática de seu trabalho foi 
no âmbito defectológico (LUBOVSKY, 2012).

Veer e Valsiner (2006), citam que o termo defectologia era utilizado 
para denominar a ciência que estudava crianças com vários tipos de 
problemas, fossem eles mentais, físicos ou ambos 3.Em 1929, Vygotski definiu 
a defectologia como “la rama del saber acerca de la variedad cualitativa del 
desarrollo de los niños anormales, de la diversidad de tipos de este desarrollo4” 
(VYGOTSKI, 1997, p. 37). 

No Livro Fundamentos da Defectologia, Vygotski expõe que a cegueira 
é um problema científico e apresenta profilaxia (medida para prevenir ou 
atenuar doença) social, a educação social e o trabalho social como sendo 
três armas eficientes da ciência contemporânea para lutar contra a cegueira e 
suas consequências. Vygotski da já no início do século XX, não descartava a 
possibilidade de a Medicina encontrar a cura para a cegueira, desejo emanado 
pelos cegos desde a antiguidade (SILVA JUNIOR, 2013).

No entanto, Vygotski (1997) defendia que a ciência contemporânea 
buscasse ‘curar a cegueira’ pelo aspecto social:

A ideia da profilaxia da cegueira deve ser inculcada na grande massa popular. 
Também, é preciso eliminar a educação do cego baseada no assolamento e 
na invalidez e eliminar o limite entre escola especial e comum: a educação 
da criança cega deve ser organizada como a educação da criança capaz de um 
desenvolvimento normal; a educação deve realmente converter o cego a uma 
pessoa normal, socialmente válida e fazer desaparecer a palavra e concepção 
“deficiente” concernente ao cego (VYGOTSKI, 1997, p. 112 - 113) [tradução 
nossa]5.

3 Na área da defectologia, Vygotski desenvolveu trabalhos referentes a surdos, cegos, 
esquizofrênicos, deficientes motrizes e mentais.

4 Tradução: “o ramo do saber acerca da variedade qualitativa do desenvolvimento das crianças 
anormais, da diversidade de tipos desse desenvolvimento”.

5 La idea de la persona ciega. La ciencia debe realizar todas estas formas de lucha, completando 
lo sano que fue creado en esta dirección por las grandes masas populares. También es preciso 
eliminar la educación de los ciegos basada en el aislamiento y la invalidez, y bordar el límite 
entre la escuela especial y la común: la educación del niño ciego debe ser organizada como la 
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Kozulin (1994) explica que, enquanto campo de estudos, a defectologia 
teve como principal motivação o estudo médico-pedagógico sobre o 
desenvolvimento de um grande número de crianças que vagavam nas ruas e 
cidades da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) logo após 
a revolução de outubro e a guerra civil russa. Essas crianças foram abandonadas, 
ficaram órfãs, viveram privações variadas, durante cerca de quatro ou cinco 
anos e, por alguns desses motivos, tiveram seu desenvolvimento gravemente 
afetado. 

De acordo com Silva Junior (2013) para proceder um aprofundamento 
sobre a discussão teórica a respeito da educação de cegos com base na teoria de 
Vygotski, tem-se a necessidade inicial de correlacionar cada um dos seus textos 
que tratem sobre a cegueira com a possível fase a qual estariam ligados. Teve-
se, como base, as indicações sobre as três fases do trabalho teórico de Vygotski 
no campo da defectologia a leitura do Tomo V (1997)6.

O uso da palavra defectologia não está mais em uso atualmente, porém, 
foi de amplo emprego, na URSS, do início do Século XX (SILVA JUNIOR, 
2013). Rivero e Ochaíta (1993) compreendem que a defectologia referia-se a 
uma disciplina que, na linguagem atual, provavelmente estudaria a psicologia 
e a educação de sujeitos com necessidades especiais. 

Nuernberg (2008) aponta que a motivação de Vygotski ao escrever 
essa obra não decorria somente de preocupações científicas, mas de um 
compromisso com o contexto soviético da época que pós-Revolução de 
1917, abarcava um imenso contingente de crianças em situação vulnerável, 
muitas delas com deficiência. Nessa obra, Vygotski (1997) aponta que na 
escola daquela época, realizavam-se estudos quantitativos para determinar as 
deficiências. Que as pessoas com deficiência eram tratadas somente em relação 
aos defeitos biológicos e como consequência recebiam uma educação especial 
reduzida em conteúdos e mais lenta, pois eram consideradas diferentes e 
incapazes.

Amiralian (2009) destaca que para alunos com deficiência visual, por 
exemplo, é de fundamental importância que os professores interajam com 
esses estudantes e descubram juntos maneiras de desenvolver uma prática 
pedagógica que os contemple, pois, cada estudante é um ser único, constituído 
pelas suas experiências familiares e sociais, pela sua constituição genética, pelas 

educación del niño capaz de un desarrollo normal: la educación debe convertiral ciego en una 
persona normal, socialmente válida, y hacer desaparecer la palabra y el concepto de “deficiente” 
en lo que concierne al ciego.

6 Segundo Blanck (2003), a melhor coleção de escritos de Vygotski sobre a defectologia está 
compilada nessa coleção.
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suas crenças, pelos costumes e hábitos.
Vygotski (1997), defendia a ideia de que embora não se possa negar 

o fato de que as crianças cegas apresentam algumas limitações de vivência, 
o que implica diretamente no processo de desenvolvimento cognitivo e na 
aprendizagem escolar, o seu sucesso ou insucesso, socialmente e na escola, não 
está atrelado diretamente à cegueira, mas sim aos limites que a classes sociais 
e a escola delimitam a elas.

Vygotski (1997) também defende o trabalho como um mecanismo 
de inclusão social e de cidadania. No entanto, argumenta que esse precisa ser 
digno e despido de pré-conceitos. Para ele “a cegueira cria uma nova e particular 
configuração na personalidade humana, origina novas forças, modifica as 
direções normais das funções, reestrutura de forma criativa e organicamente a 
psique do homem (p.99).” Essas forças advêm, conforme defende o autor, da 
necessidade do indivíduo cego de vencer e superar obstáculos. 

Vygotski (1997) ainda reforça que é inegável que as crianças cegas 
apresentam algumas limitações de vivência, o que implica diretamente no 
processo de desenvolvimento cognitivo e na aprendizagem escolar. O sucesso 
ou insucesso dessas crianças, socialmente e na escola, não está atrelado 
diretamente à cegueira, mas sim aos limites que a classes sociais e a escola 
delimitam.

Para o cego, os recursos e instrumentos devem privilegiar os sentidos 
remanescentes, no caso do processo educativo os mais indicados são: o auditivo 
e o tato como ressalta Vygotski (1997). Esse autor esclarece ainda que nas 
crianças com deficiências mais sérias devem-se desenvolver os sentidos sadios, 
buscando compensar os que faltam. Se forem oferecidas às crianças cegas 
possibilidades de interagir com as demais crianças, metodologias e recursos 
que permitam a elas terem acesso às informações, aos objetos, a conhecerem o 
ambiente e suas características pelos sentidos remanescentes, elas poderão ter 
desenvolvimento semelhante às crianças da mesma faixa etária.

Para Vygotski (1997) a criança com deficiência era aquela que possuía 
um desenvolvimento diferente e não menos capaz. Para ele: 

A cegueira, ao criar uma formação peculiar da personalidade, reanima novas 
forças, altera as direções normais das funções e, de uma forma criadora e 
orgânica, refaz e forma a psiquê da pessoa. Portanto, a cegueira não é somente 
um defeito, uma debilidade, senão também, em certo sentido, uma fonte de 
manifestação das capacidades, uma força (por estranho e paradoxal que seja!). 
(VYGOTSKI, 1997, p. 99) [tradução nossa]7

7 La cegueira, al crear una nueva y peculiar configuración de la personalid, origina nuevas 
fuerzas, modifica las direciones normales de las funciones, reestructura y forma creativa y 
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A deficiência visual foi entendida durante a história de diversas 
formas, percorrendo um longo caminho, Vygotski (1997 p. 99) aborda o 
percurso histórico da deficiência visual em três etapas: a primeira etapa pode 
ser designada como mística; a segunda, biológica ou ingênua e a terceira, a 
contemporânea, científica ou sócio-psicológica.

A primeira época abrange a Antiguidade, a Idade Média e uma parte 
muito considerável da História Moderna. Até o momento, a sobrevivência 
desta época é visível no ponto de vista popular sobre o cego, nas lendas, nos 
contos e nos ditados. 

Vygotski (1997) aponta em sua obra que por tradição, os cegos eram 
com frequência guardiões da sabedoria popular, dos cantores e dos profetas do 
futuro. Homero era cego, Demócrito se cegou para dedicar-se inteiramente 
à filosofia. Se isso não é certo, em qualquer caso é demonstrativo da própria 
possibilidade de semelhante tradição, a qual a ninguém parecia absurda, 
evidenciando que o critério sobre a cegueira, de acordo com o dom filosófico, 
pode intensificar-se com a perda da visão. 

Com o cristianismo também veio a superestimação dos valores 
espirituais que variou só no conteúdo moral desta ideia, mas deixou invariável 
a própria essência. Na Idade Média este era o dogma mais importante da 
filosofia da cegueira, no qual, no conjunto de toda privação e sofrimento viam 
um valor espiritual, por sua vez, isto significou também a mendicância na vida 
terrestre e a proximidade a Deus. Nessa época se dizia que no corpo fraco vivia 
um espírito elevado (VYGOTSKI, 1997). Vygotski (1997) destaca que:

No desenvolvimento da psicologia dos cegos deve-se denominar mística esta 
etapa, não só porque está matizada de representações religiosas e de crenças, 
não só porque os cegos haviam sido aproximados por todos os meios possíveis 
a deus: os visíveis, mas não aos videntes, ao vidente, mas invisível, como 
diziam os sábios europeus. Na realidade, as capacidades que se atribuíam aos 
cegos consideravam forças supra sensíveis da alma, sua relação com a cegueira 
parece enigmática, prodigiosa e incompreensível. Estes pontos de vista 
surgiram não da experiência nem do testemunho dos mesmos cegos sobre si, 
nem da investigação científica do cego e de seu papel social, senão da teoria 
sobre o espírito e o corpo e da fé no espírito incorpóreo. E, não obstante, 
ainda que a história tenha destruído completamente esta filosofia e a ciência 
tenha desmascarado até o final sua falta de fundamento, em suas bases mais 
profundas tem estado oculta uma pequena parte da verdade (VYGOTSKI, 
1997, p. 100).

organicamente la psique del hombre. Por conseguinte, la cegueira es no sólo un defecto, 
una deficiencia, una debilidade, sino también, en cierto sentido, una fuente de revelación de 
aptitudes, una ventaja, una fuerza (!por extrano y similar a una paradoja que esto suene!).
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Com a chegada do Iluminismo (século XVIII) abriu-se uma nova 
era na compreensão da cegueira. No lugar da mística foi posta a ciência, no 
lugar do preconceito, a experiência e o estudo. O grande significado histórico 
desta época reside na nova compreensão da psicologia em relação a educação 
e o ensino dos cegos, incorporando-os à vida social e abrindo-lhes o acesso à 
cultura.

Apesar desses avanços, Vygotski discute a teoria da “substituição dos 
órgãos dos sentidos”, segundo a qual a natureza havia dotado os cegos de 
um “sexto sentido” que interpretava erroneamente alguns feitos da sua vida. 
A partir de investigações da época, Vygotski mostra que não existe uma 
“compensação fisiológica direta do defeito da visão, mas uma compensação 
sociopsicológica que segue um curso muito complexo e indireto, sem substituir 
a função suprimida nem ocupar o lugar do órgão insuficiente” (VYGOTSKI, 
1997, p.101). 

Posteriormente, no século XVIII, de acordo com Vygotski (1997), essa 
etapa mística foi sendo substituída pela etapa conhecida como biológica, em 
que o misticismo foi sendo substituído pela ciência e o preconceito existente 
por estudos e por experimentos. Nessa etapa, surgiram concepções acerca da 
agudeza de alguns sentidos em relação aos outros, por exemplo, que o tato 
seria mais desenvolvido em pessoas com deficiência visual.

Lira e Schlindwein (2008) relatam que apesar da ingenuidade da 
concepção biológica, deu-se um grande passo sobre a compreensão da 
cegueira. A criação do sistema Braille permitiu aos cegos uma participação 
maior na vida social e cultural. Porém, a compreensão melhor fundamentada 
da psicologia da pessoa cega aconteceu na terceira e última etapa, a científica. 
Nesse período, Vygotski (1997) surgiu o conceito da supercompensação, ou 
seja:

Se algum órgão, devido à deficiência morfológica ou funcional, não cumpre 
seu trabalho, então o sistema nervoso central e o aparato psíquico assumem 
a tarefa de compensar o funcionamento insuficiente do órgão, criando sobre 
este ou sobre a função, uma superestrutura psíquica que tem a tendência de 
assegurar o organismo no ponto débil ameaçado (VIGOTSKI, 1997 apud 
CAMARGO, 2008, p. 21). 

Contudo, Camargo (2008) alerta que: 
[...] não existe o desenvolvimento supernormal das funções do tato e da audição, 
pelo contrário, com muita frequência, essas funções se apresentam, nos cegos, 
menos desenvolvidas do que nos videntes. Fenômenos como o da agudeza 
tátil, nos cegos, não surgem da compensação fisiológica direta da deficiência 
visual, mas sim, de uma via indireta, muito complexa da compensação sócio-
psicológica geral. Em outras palavras, o tato ou a audição nunca ensinarão o 
cego a realmente ver. (CAMARGO, 2008, p. 21)
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  Após analisar numerosas investigações realizadas em sua época sobre 
as percepções, a memória e a atenção dos cegos, além de depoimentos de 
pessoas cegas sobre suas emoções, sentimentos e fantasias, Vygotski (1997) 
define uma regra fundamental para a psicologia dos cegos: 

(...) o todo não pode ser explicado nem compreendido por suas partes, mas 
as partes podem ser compreendidas com base no todo. A psicologia dos cegos 
pode ser construída, não da soma de peculiaridades singulares, de desvios 
parciais, de traços isolados de uma ou outra função, mas estas mesmas 
particularidades e desvios se tornam compreensíveis somente quando partimos 
de um objetivo vital único e integral, da linha diretriz do cego, e determinamos 
o lugar e significado de cada particularidade e traço isolado neste todo e em 
vinculação com ele, quer dizer, com todos os traços restantes (VYGOTSKI, 
1997, p. 107).

Para Vygotski ressalta que o é mais característico da pessoa cega é a 
contradição entre a relativa impotência em relação ao espaço e a possibilidade 
através da linguagem de uma comunicação completa e absolutamente 
adequada e de uma compreensão mútua com os videntes. Embora os estudos 
de Vygotski tenham sido constituídos no contexto específico da defectologia, 
isso não significa que a sua teoria não possa ser tomada, atualmente, como 
referencial oportuno para os estudos e debates sobre a educação de cegos 
(SILVA JUNIOR, 2013).

Evans (2003) salienta que o fato de o autor ter trabalhado durante 
anos nessa área sugere que sua contribuição seja profunda. Para Silva Junior 
(2013) Vygotski foi um pesquisador que se ocupou com estudos referentes às 
capacidades intelectuais das pessoas cegas, com ênfase na análise do papel das 
relações sociais na área educativa, nas suas capacidades de (super)compensação 
da deficiência e no potencial de desenvolvimento das suas funções psíquicas 
superiores8 (culturais). 

O aprofundamento do autor sobre a temática da deficiência não foi 
diminuto e suas obras podem ser tomadas como contributos para uma reflexão 
a respeito dos desafios que a educação especial do Brasil ainda enfrenta. 
Vygotski (1997), aponta que a força motriz fundamental da compensação 
da cegueira é a linguagem – o signo – para o que não tem limites naturais 
e defende que no reino animal, a criatura cega é mais indefesa que a surda, 
pois as informações da natureza são mais visuais que auditivas. No entanto, 
se no aspecto biológico o cego perdeu mais que o surdo, no homem, no 
qual se apresentam em primeiro grau as funções sociais e técnicas, o cego, 

8 As funções psíquicas superiores constituem as características especificamente humanas e são 
formadas no espaço da cultura, que é exclusivo do ser humano; as funções psíquicas inferiores 
(ou elementares) são de natureza biológica. Ambas possuem uma relação de interdependência, 
integrando-se no fluxo evolutivo.
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como personalidade, como unidade social, tem a linguagem e junto com ela 
a possibilidade da validez social: “a palavra vence a cegueira” (VYGOTSKI, 
1997).

A fonte da compensação para o cego está na linguagem, na experiência 
social e na relação com os videntes. Por meio da linguagem o cego pode ter 
acesso às significações da cultura e participar das práticas sociais. Assim, as 
relações sociais são de fundamental importância para a criança cega superar 
o impedimento orgânico e seguir o curso de seu desenvolvimento cultural 
(VYGOTSKI, 1997). Vygotski (1997) destaca que:

O cego tem apossibilidade de utilizar a vista de outra pessoa, a experiência 
alheia como instrumento para ver. A fonte da compensação para a pessoa com 
deficiência visual não seria, portanto, “o desenvolvimento do tato ou a maior 
sutileza do ouvido, mas a linguagem, quer dizer, a utilização da experiência 
social, a comunicação com os videntes” (VYGOTSKI, 1997, p. 107).

Vygotski (1997), em seus escritos sobre a educação das pessoas cegas, 
critica a perspectiva segundo a qual se busca suprir, por meio de outras vias, 
a falta de representações visuais sobre a realidade externa. Para o autor, tal 
perspectiva teórica considera a substituição das imagens visuais por sensações 
de outro tipo, sem compreender que é impossível a substituição concreta. 
Costa (2006) aponta o olhar com o qual Vygotski nos propõe examinar as 
possíveis limitações dessas crianças não é de complacência ou desânimo, mas, 
sim, o de uma visão dialética do real, que leve à constatação de que, se existem 
problemas, existem também possibilidades. Os problemas podem ser uma 
fonte de crescimento. Desse modo, para o autor, um defeito ou problema 
físico, qualquer que seja sua natureza, desafia o organismo. 

2.1 Deficiência Primária x Deficiência Secundária 

Vygotski (1997) aponta que a deficiência primária consiste nas lesões 
cerebrais e malformações orgânicas e estas são reduzidas a fatores biológicos. 
Já a deficiência secundária é adquirida ao longo da vida, devido aos fatores 
sociais e culturais. A deficiência secundária leva a criação de barreiras físicas, 
educacionais e sociais que interferem diretamente na participação social e 
cultural da pessoa com deficiência, sendo considerada um problema superior 
em termos qualitativos a própria deficiência orgânica e biológica.

Todavia, caso aconteça a compensação social, a deficiência secundária 
pode contribuir para a diminuição da intensidade dos efeitos da deficiência 
orgânica. A compensação social cria no indivíduo as possibilidades de uma 
vida plena, por meio da eliminação das dificuldades causadas pela deficiência 
orgânica, ou seja, criar condições e estabelecer interações que permitem que 
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os sujeitos com deficiência se apropriarem da cultura (VYGOTSKI, 1997).
Para Vygotski (1989) a deficiência visual era compreendida como 

um problema sócio psicológico, no qual são instituídas três formas de lutar 
contra a cegueira e suas consequências: a profilaxia social, a educação social e o 
trabalho social. A profilaxia social é destinada as massas populares, se fazendo 
necessário eliminar a educação dos cegos baseada no isolamento e na invalidez, 
e também superar a demarcação entre a escola especial e a escola normal. 
Assim, a educação social de um aluno deficiente visual seria constituída e 
organizada sobre os mesmos moldes do aluno vidente. 

Em relação ao trabalho social, o cego deveria receber da ciência moderna 
o que é correto para o trabalho social, de forma que corresponda a essência 
verdadeira do trabalho, e não de forma degradante, filantrópica ou orientada 
para invalidez como tem sido padrão na sociedade (VYGOTSKI, 1989).

Nuernberg (2008) aponta que o aspecto biológico não pode ser 
separado do social. Se o ensino for centrado nos limites sensoriais e intelectuais, 
haverá restrição das suas oportunidades de desenvolvimento. Para Vygotski, 
a maior limitação dos cegos é a mobilidade e orientação, já que os processos 
relacionados ao desenvolvimento do psiquismo, como a apropriação e 
elaboração de conceitos, ficam preservados. No caso do desenvolvimento e 
educação para cegos, Vygotski não utiliza a noção de compensação biológica 
da audição e do tato em função da cegueira e sim: “[...] coloca o processo 
de compensação social centrado na capacidade da linguagem de superar as 
limitações produzidas pela impossibilidade de acesso direto à experiência 
visual.” (NUERNBERG, 2008, p. 311).

2.2 A Teoria histórico-cultural no contexto na deficiência visual

Lubovsky (2012) aponta que os textos de Vygotski com conteúdo 
evidentemente relacionado a essa teoria são aqueles escritos após o ano de 
1928. Isso não significa que sinais da teoria histórico-cultural já não estivessem 
presentes nos seus trabalhos iniciais: ideias como as de instrumentos, funções 
psíquicas inferiores (ou elementares) e superiores, primitivismo, zona de 
desenvolvimento proximal, todas elas características do que viria a ser chamado 
de teoria histórico-cultural, estavam presentes nos seus primeiros trabalhos de 
maneira mais simples e foram exemplificadas após essa época.

Vygotski (1991), começou sua carreira como professor de literatura 
e muitos dos seus primeiros artigos cuidavam de problemas da prática 
educacional, particularmente da educação de deficientes mentais e físicos. 
Tinha sido um dos fundadores do Instituto de Estudo das Deficiências, em 
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Moscou, ao qual se manteve ligado ao longo de toda a vida. 
Em estudos de problemas médicos, viu a oportunidade de entender 

os processos mentais humanos e de estabelecer programas de tratamento 
e reabilitação. Dessa forma, estava de acordo com sua visão teórica geral 
desenvolver seu trabalho numa sociedade que procurava eliminar o 
analfabetismo e elaborar programas educacionais que maximizassem as 
potencialidades de cada criança (VYGOTSKI, 1991).

Vygotski enfatiza constantemente o papel do contexto sociocultural 
nesse processo de superação. Esse processo não se realizaria de uma forma 
espontaneísta. Tal concepção seria avessa à perspectiva sociohistórica do autor, 
segundo a qual o desenvolvimento humano é um processo e um produto 
social (COSTA, 2006).

2.2.1 Funções Psicologógicas Superiores e o Deficiente Visual 

Nuernberg (2008, p. 307), diz que “Com vista a aprofundar os aportes 
vygotskianos para educação de pessoas com cegueira, analisa-se o conceito de 
sistemas psicológicos e seu valor para a reflexão sobre a intervenção educativa 
no contexto da deficiência visual.” Para o desenvolvimento das funções 
psicológicas superiores dos alunos com deficiência visual, o que precisa ser 
trabalhado são as funções de imaginação, atenção concentrada, pensamento 
conceitual e memória mediada. Cabe aos professores, promover a formação 
de sistemas funcionais através da ação mediada, favorecendo ao aluno o 
desenvolvimento de competências e a apropriação de conhecimentos que 
resultem em sua autonomia (NUERNBERG, 2008). 

Vygotski (1993) em outro estudo, vê na fala e, junto a essa, a 
possibilidade de completar o status social com os membros da sociedade e 
com o mundo não acessível pelo sentido da visão. Essa relação com o outro é 
importantíssima na constituição do participante. Além de a comunicação ser 
essencial para aprender a pensar e organizar o pensamento.

Nuernberg (2008) sintetiza as principais ideias de Vygotski em relação 
à educação e desenvolvimento dos indivíduos com indicativos à educação 
especial. Esse autor discute o enfoque qualitativo x quantitativo da deficiência, 
e ressalta que Vygotski criticava a análise quantitativa da deficiência e o 
pressuposto da normalidade. O autor aponta que para Vygotski, o interessante 
seria estudar as vias alternativas de desenvolvimento humano na presença da 
deficiência, pois o funcionamento psíquico dos indivíduos com indicativos 
à educação especial obedece às mesmas leis, porém com uma organização 
diferente das pessoas sem deficiência. Sobre as funções psicológicas superiores, 



  261
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

Voltar ao Sumário

Nuernberg (2008) comenta que:
A partir de um enfoque qualitativo sobre o desenvolvimento psicológico 
na presença da cegueira, Vigotski compreende que essa condição produz a 
reestruturação de toda atividade psíquica, conduzindo as funções psicológicas 
superiores a assumirem um papel diferente daquele desempenhado nos 
videntes (NUERNBERG, 2008, p. 312).

Vygotski (2005) aponta que todas as funções psicointelectuais 
superiores aparecem duas vezes no decurso do desenvolvimento da criança: 
a primeira vez nas atividades coletivas, nas atividades sociais, ou seja, 
como funções interpsíquicas; a segunda, nas atividades individuais, como 
propriedades internas do pensamento da criança, ou seja, com funções 
intrapsíquicas. As atividades propostas para os alunos videntes devem ser 
as mesmas propostas para os alunos com deficiência visual, a diferença está 
nas vias alternativas utilizadas por estes para realizarem as tarefas propostas. 
Porém, as oportunidades e exigências devem ser as mesmas.

Vygotski (1993, 2006) tem como resultados de suas investigações no 
campo do desenvolvimento dos conceitos, a indicação da linguagem como 
diretora da atenção, por sua função comunicativa e como instrumento 
psicológico para o desenvolvimento do pensamento do adolescente e destaca 
o papel significativo da linguagem como meio de formação de conceitos, 
como causa psicológica imediata da transformação intelectual que ocorre 
entre infância e adolescência. O autor ainda aponta que o processo de 
formação de conceitos pressupõe o domínio do fluxo dos próprios processos 
psicológicos através do uso funcional da palavra, como instrumento principal 
desse processo. 

De acordo com Vygotski (2006), o conceito é impossível sem as 
palavras: todo o processo de amadurecimento dos conceitos centra-se no 
emprego funcional do signo (especialmente a palavra) como meio de formação 
de conceitos. Embora Vygotski valorize o plano genético, ao apontar para a 
mudança das relações interfuncionais no desenvolvimento psicológico, esse 
pressuposto também é aplicado ao plano defectológico. Neste caso, a deficiência 
e seu processo de compensação social criam a possibilidade do estabelecimento 
de nexos interfuncionais distintos daqueles esperados na condição considerada 
normal. Em relação à cegueira, isso se revela no papel que funções psicológicas 
superiores como a memória mediada, a atenção e a imaginação possuem na 
relação do sujeito com o universo sociocultural e o modo como essas funções 
se vinculam ao pensamento conceitual (NUERNBERG, 2008).

O motor desse processo é a conversão das relações intersubjetivas 
em funções psicológicas superiores, proporcionando a apropriação da ação 
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mediada na organização do psiquismo a partir de novas formações que vão se 
estabelecendo no curso do desenvolvimento psicológico, como a formação de 
conceitos (VYGOTSKI, 1996). 

2.2.2 A Importância da Mediação 

De acordo com Nuernberg (2008), para o desenvolvimento do 
indivíduo, Vygotski centraliza seu enfoque nas possibilidades oferecidas 
pelas mediações estabelecidas. O desenvolvimento das funções de atenção 
concentrada, memória mediada, imaginação, pensamento conceitual, entre 
outras, deve ser a prioridade da educação oferecida a esses sujeitos, tanto no 
âmbito do ensino especial quanto no ensino regular. Cabe, portanto, canalizar 
os esforços, promovendo através da ação mediada a formação de sistemas 
funcionais que favoreçam ao sujeito a apropriação do conhecimento e o 
desenvolvimento de competências que resultem em sua autonomia. Isso não 
implica, contudo, em desprezar o papel da experiência concreta na formação 
do psiquismo, mas em articular a experiência aos processos de significação.

Nuernberg (2008) salienta a importância da mediação semiótica 
na apropriação dos significados culturais que podem emergir a partir do 
contato com objetos objetivamente percebidos. Na apropriação cultural, as 
desvantagens que afetam os alunos cegos em relação aos videntes estão em que 
essa apropriação demanda um empenho deliberado na direção da conquista 
das metas educacionais comuns. O caminho proposto por Vygotski para que 
esse objetivo seja alcançado parte da dupla acepção que o termo mediação 
assume em suas reflexões teóricas: 

a) como mediação semiótica, em que ele considera que a palavra promove a 
superação dos limites impostos pela cegueira, ao dar acesso àqueles conceitos 
pautados pela experiência visual - tais como cor, horizonte, nuvem, etc. - por 
meio de suas propriedades de representação e generalização;

b) como mediação social, em que ele aponta para as possibilidades de 
apropriação da experiência social dos videntes. Essas duas formas indissociáveis 
de mediação, inclusive, são compatíveis com as atividades comumente 
desenvolvidas na educação de cegos, a saber, a Orientação e a Mobilidade e as 
Atividades da Vida Diária (NUERNBERG, 2008, p. 313). 

Costa (2006) aponta que o termo mediação deve ser entendido como 
o elo intermediário entre o indivíduo e o meio. Quando é realizado pelo 
outro (adultos, professores, colegas mais adiantados, amigos) é chamado de 
mediação pedagógica. Quando é realizado pelos signos, dentre os quais o 
mais importante é a linguagem, é denominada de mediação semiótica. Para 
Vygotski (1984), os signos são “instrumentos psicológicos” que auxiliam em 



  263
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

Voltar ao Sumário

processos internos, voltados para o próprio sujeito e são utilizados com intuito 
de contribuir na solução de problemas psicológicos, podendo ser signos de 
mediação. A partir das relações sociais, a criança pode ir atribuindo sentido 
ao contexto onde ela se insere e, com isso, desenvolvem-se internamente 
as suas funções psíquicas superiores. Em outras palavras, esse processo de 
internalização é a reconstrução interna de uma operação externa, mediada 
pela utilização de instrumentos e signos. 

Como destaca Vygotski (2007):
Os instrumentos são elementos desenvolvidos com uma finalidade específica, 
constituindo-se um meio pela qual a atividade humana externa é voltada 
ao controle e domínio da natureza, sendo sua função “servir como um 
condutor da influência humana sobre o objeto da atividade; ele é orientado 
externamente; deve necessariamente levar a mudanças nos objetos. Os signos, 
também chamados de instrumentos psicológicos, constituem-se como [...] 
um meio da atividade interna dirigido para o controle do próprio indivíduo 
(VYGOTSKI, 2007, p. 55).

Nesse sentido, Vygotski (1983) afirma que a linguagem é um bom 
exemplo do movimento dialético do desenvolvimento das funções superiores 
e do desenvolvimento cultural dos indivíduos. À medida que o indivíduo se 
apropria da linguagem, ele desenvolve suas funções superiores e se desenvolve 
culturalmente. Em contrapartida, na medida em que se apropria da cultura 
construída pela humanidade, a linguagem se torna complexa, o sujeito passa a 
pensar por conceitos e suas funções psíquicas superiores se desenvolvem.

Vygotski (1991) reforça que os instrumentos simbólicos ampliam 
as possibilidades de transformação da natureza e o sujeito também é 
transformado, enquanto os signos constituem uma atividade interna dirigida 
para o controle do próprio sujeito, ou seja, é um instrumento psicológico que 
amplia a memória, a imaginação, o raciocínio, constituindo as representações 
mentais, substituindo os objetos do mundo real. Masini (1994) destaca que 
por estarmos em uma sociedade majoritariamente vidente e entender que o 
meio social, histórico e cultural exerce grande influência no entendimento 
sobre a apropriação de conhecimentos, há compreensão de que a visão é o 
órgão mais utilizado para ter acesso às informações. Por esse mesmo motivo, 
os videntes fazem suposições de que o indivíduo com deficiencia visual terá 
restrições. 

Góes (2002) salienta que o processo de ensino-aprendizagem de alunos 
com deficiência visual acontece da mesma forma que os demais, necessitando 
apenas de recursos especiais ofertados para gerar caminhos alternativos, 
ou seja, os recursos especiais são instrumentos diferenciados que fornecem 
as condições para que uma pessoa com deficiência possa se apropriar de 
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determinadas funções, habilidades e conhecimentos. Com isso, Vygotski 
(1989) defendia o uso de meios especiais, como o de materiais didáticos 
para que alunos com alguma deficiência pudessem alcançar o mesmo que 
um aluno dito “normal”. Cabe ao professor com sua função de mediador do 
conhecimento, buscar meios para que os alunos com deficiência, tal como os 
demais, possam construir esse conhecimento.

O aluno deficiente visual convivendo com outros alunos com ou sem 
deficiência, contribui para o seu processo de ensino-aprendizagem e para o 
seu desenvolvimento cognitivo, haja vista as interações sociais oportunizam 
espaços de aprendizagem, chamados de zona de desenvolvimento proximal 
(VYGOTSKI, 1998). Estas interações, segundo Vygotski (1998), podem 
gerar estruturas sociais e individuais para superação das limitações biológicas, 
o que ele chamou de compensação. Pela Lei da Compensação, Vygotski 
(2011) explica que:

o desenvolvimento cultural é a principal esfera em que é possível compensar a 
deficiência. Onde não é possível avançar no desenvolvimento orgânico, abre-
se um caminho sem limites para o desenvolvimento cultural (VYGOTSKI, 
2011, p. 869). 

2.2.3 Zona de Desenvolvimento Proximal

Vygotski (1984) nos fornece as bases dessa concepção ao postular 
que a inteligência não é inata, mas se constrói nas trocas constantes com o 
meio ambiente. A educação se insere nesse contexto, tendo a escola um papel 
privilegiado nesse processo. Para isto, torna-se essencial lembrar o que o autor 
diz sobre as relações entre aprendizagem e desenvolvimento, o que é bem 
sintetizado no seu conceito de zona de desenvolvimento proximal (ZDP). 

A ZDP é compreendida como a distância entre o nível de 
desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução 
independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 
determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto 
ou em colaboração com companheiros mais capazes (VYGOTSKI, 1984). 
O que a criança consegue realizar de forma autônoma pode ser identificado 
como sendo a zona de desenvolvimento atual. Já a zona de desenvolvimento 
iminente, condiz com tudo aquilo que a criança não faz sozinha, mas consegue 
fazer com a ajuda de um adulto. “Vygotski critica a aprendizagem que se limite 
ao nível de desenvolvimento atual e postula que o bom ensino é justamente 
aquele que trabalha com a zona de desenvolvimento próximo.” (DUARTE, 
1996, p. 39).
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O papel do ensino é o de transmitir à criança os conteúdos socialmente 
necessários e historicamente produzidos, a cada momento do processo 
pedagógico, escolhendo o que desses conteúdos encontra-se na zona de 
desenvolvimento iminente. Segundo Duarte (1996):

Se o conteúdo escolar estiver além dela, o ensino fracassará porque a criança 
é ainda incapaz de apropriar-se daquele conhecimento e das faculdades 
cognitivas a ele correspondentes. Se, no outro extremo, o conteúdo escolar se 
limitar a requerer da criança aquilo que já se formouem seu desenvolvimento 
intelectual, então o ensino torna-se inútil, desnecessário, pois a criança pode 
realizar sozinha a apropriação daquele conteúdo e tal apropriação não produzirá 
nenhuma nova capacidade intelectual nessa criança, não produzirá nada 
qualitativamente novo, mas apenas um aumento quantitativo das informações 
por ela dominadas (DUARTE,1996, p. 40).

2.3 A Importância das Interações Sociais 

Vygotski (1984) destaca que as atividades cognitivas básicas ocorrem 
de acordo com a história social do indivíduo, sendo desta forma produto 
do desenvolvimento histórico-social de sua comunidade. Isso significa que as 
habilidades cognitivas e a estrutura do pensamento não são congênitas, mas 
resultado das interações sociais e da cultura na qual a pessoa se desenvolve.

Vygotski (2011) afirmava que o desenvolvimento intelectual das 
crianças ocorre em função das interações sociais e condições de vida. Esse 
desenvolvimento, inicialmente se encontra num amontoado de conceitos na 
criança, somente depois da criança “receber” conceitos complexos e pseudo 
conceitos que ela chegará aos conceitos verdadeiros. Desse modo, se forem 
oferecidas às crianças cegas possibilidades de interagir com as demais crianças, 
metodologias e recursos que permitam a elas terem acesso às informações, 
aos objetos, a conhecerem o ambiente e suas características pelos sentidos 
remanescentes, elas poderão ter desenvolvimento semelhante às crianças da 
mesma faixa etária. 

3 Considerações finais

O Ensino para pessoas cegas ou com deficiência visual, tem sido 
amplamente discutido, quando nos deparamos com os fundamentos da 
Defectologia pouco difundida e conhecida e a Teoria Histórico Cultural 
de Vygotski entendemos que além da audição e do tato, o deficiente visual 
tem a fala e, junto a essa, a possibilidade de completar o status social com os 
membros da sociedade e com o mundo não acessível pelo sentido da visão. 
Tão importante quanto a fala, a relação com o outro mostra-se de extrema 
importância, uma vez que a comunicação é essencial para aprender a pensar e 
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organizar o pensamento.
Vygotski a maior limitação dos cegos é a mobilidade e orientação, 

já que os processos relacionados ao desenvolvimento do psiquismo, como 
a apropriação e elaboração de conceitos, ficam preservados. No caso do 
desenvolvimento e educação para cegos, Vygotski não utiliza a noção de 
compensação biológica da audição e do tato em função da cegueira e sim: 
“[...] coloca o processo de compensação social centrado na capacidade da 
linguagem de superar as limitações produzidas pela impossibilidade de acesso 
direto à experiência visual.” (NUERNBERG, 2008, p. 311).
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Capítulo 20

OS DISCURSOS NATIVOS DIGITAIS E O ENSINO 
DE LÍNGUA PORTUGUESA

Antonio Lailton Moraes Duarte1

Isabel Muniz-Lima2

1 Introdução

A obrigatoriedade do ensino remoto para grande parte dos 
professores obrigou-os a entrarem em contato com mídias, 

gêneros e hipergêneros da internet, cuja configuração multissemiótica 
e tecnológica passou a ser um dos grandes empecilhos para o processo de 
ensino e aprendizagem. Além de enfrentarem horas exaustivas de reuniões 
e de atividades de planejamento, muitos professores tiveram de aprender/
reaprender a usar as ferramentas digitais para que pudessem dar continuidade 
a suas atividades de ensino, de modo a proporcionar momentos de interação 
e aprendizagem aos estudantes.

Nesse contexto, o ensino de compreensão e da produção textual pode 
ser potencializado por meio da consideração de gêneros e hipergêneros nativos 
digitais nas aulas de Língua Portuguesa. Os textos3 que circulam em modos 
de interação digital conectados à internet possuem características particulares, 
cujo conhecimento pode levar os estudantes a adquirirem novas e eficientes 
habilidades de comunicação. Essa consideração vai contemplar a análise de 
textos que já fazem parte da rotina dos estudantes (e, também, cada vez mais, 
da rotina dos professores).

1 Doutorando em Linguística no Programa de Pós Graduação em Linguística da Universidade 
Federal do Ceará (PPGLIN/UFC) e membro do grupo de pesquisa Protexto (UFC). Bolsista 
do CNPq. Professor da Universidade Estadual do Ceará, campus do Limoeiro do Norte. E-mail: 
antonio.duarte@uece.br

2 Doutoranda em Linguística no Programa de Pós Graduação em Linguística da Universidade 
Federal do Ceará (PPGLIN/UFC) e membro do grupo de pesquisa Protexto (UFC). Bolsista 
Capes. E-mail: isabelmunizlima@gmail.com

3 Em Paveau (2017), termos, como texto, discurso e interação têm definição nebulosa. Neste 
capítulo, consideramos que os discursos nativos digitais a que a autora se refere são, na realidade, 
textos nativos digitais. Texto, neste capítulo, será considerado de acordo com Cavalcante et al. 
(2019, p. 25), como um enunciado completo, que se conclui como uma unidade de comunicação 
e que são reconhecíveis por sua unidade de sentido em contexto.

mailto:antonio.duarte@uece.br
mailto:isabelmunizlima@gmail.com
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A linguista Marie-Anne Paveau (2017) propõe que os textos que se 
desenvolvem e se realizam na internet sejam considerados como discursos 
nativos digitais ou como tecnodiscursos. Esses textos apresentam características 
particulares em relação aos textos pré-digitais e precisam ser considerados 
em uma perspectiva integrada, de modo que os elementos linguageiros e os 
aspectos tecnológicos desses enunciados façam parte do conjunto analítico do 
cientista da linguagem. Neste capítulo, apresentamos aspectos da proposta 
da pesquisadora francesa Marie-Anne Paveau (2017) em torno dos discursos 
nativos digitais e algumas reflexões para o ensino de Língua Portuguesa. 

Inicialmente, refletimos sobre a perspectiva ecológica apresentada pela 
autora e abordamos as principais características do tecnodiscurso. Em seguida, 
apresentamos sugestões de textos nativos digitais que podem ser trabalhados 
em sala de aula, a fim de levar em consideração as habilidades e competências 
propostas na Base Nacional Comum Curricular (doravante BNCC) no que 
diz respeito ao ensino e à aprendizagem de textos do universo digital on-line. 

2 Por uma perspectiva ecológica 

Na sua obra L’analyse du discours numérique: dictionnaire des formes et 
des pratiques, de 2017, Paveau menciona que a transformação promovida no 
ambiente digital afeta as relações que temos com os textos/discursos que ali 
circulam. De acordo com a autora, o uso das tecnologias digitais, da internet 
e dos objetos conectados a ela se integram, cada vez mais, aos nossos usos 
cotidianos e à nossa própria existência. Porém, para Paveau, os estudiosos da 
linguagem ainda não se interessaram devidamente a esse fenômeno, deixando 
que os estatísticos, os informáticos e os matemáticos se ocupassem de muitos 
aspectos que, de acordo com a autora, precisam entrar para o escopo analítico-
metodológico das investigações na área das ciências da linguagem.

De acordo com a autora, é preciso inventar conceitos, ferramentas 
e limites de validade sobre esses novos dados digitais on-line, cujos traços 
peculiares precisam ser considerados. Nesse sentido, Paveau (2017) apresenta 
um trabalho em que busca responder a essa demanda em relação à caracterização 
e ao funcionamento do que ela nomeia comotecnodiscurso, ou seja, os textos/
discursos nativos digitais produzidos e veiculados on-line. 

Nessa perspectiva, a autora propõe que os tecnodiscursos sejam 
considerados a partir de uma perspectiva ecológica, isto é, sob uma ótica 
teórica que supere o quadro epistêmico pré-digital, cujas análises, para a 
autora, consistem em comparar ou aplicar categorias teóricas pré-digitais 
(ou logocêntricas, para usar os termos apresentados pela autora) aos 
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tecnodiscursos.Essa superação epistêmica se dá na medida em que, de acordo 
com Paveau, as relações entre agentes não humanos e produções linguageiras 
sejam consideradas de maneira integrada:

Não é uma questão de hipertroficar o tecno- e de cair no mito da máquina 
toda-poderosa, destituindo o humano do seu status de sujeito, mas parece 
não parece adequado conservar uma definição homogênea e exclusiva da 
linguagem, como um produto apenas da faculdade humana controlada pela 
intencionalidade do sujeito (PAVEAU, 2017, p. 11 – tradução livre4).

Segundo a proposta da autora, o trabalho com os tecnodiscursos ou 
com os textos/discursos nativos digitais, produzidos e circulados on-line, exige 
considerar os aspectos técnicos envolvidos na produção linguageira digital on-
line. A ecologia do discurso, portanto, é uma perspectiva teórica da análise do 
discurso que toma como objeto os elementos linguageiros e o conjunto do 
ambiente digital on-line nos quais eles se inscrevem (PAVEAU, 2017, p. 129):

Ela repousa sobre a ideia de que os discursos são constitutivamente integrados 
a seus contextos e que eles não podem ser analisados somente a partir da 
matéria linguageira, mas como compósitos misturando de maneira intrínseca 
o linguageiro e o tecnológico, assim como o cultural, o social, o político, o 
ético, etc (PAVEAU, 2017, p. 129).

A perspectiva ecológica, nesse sentido, radicaliza com a concepção 
de linguagem sobre a qual se funda o discurso tradicional das ciências da 
linguagem, na medida em que coloca em xeque a epistemologia padrão e 
propõe romper a ordem do linguístico x extralinguístico, considerando, agora, 
uma análise do conjunto de elementos do ambiente digital, o que envolve 
investigar características, como a composição, a deslinearização, o aumento, 
a relacionalidade, a investigabilidade e a imprevisibilidade – aspectos que 
configuram os tecnodiscursos, conforme veremos a seguir. 

3 Características dos discursos nativos digitais

Paveau (2017) propõe uma perspectiva descritivo-analítico para 
investigar os textos/discursos que circulam na internet. A Análise do Discurso 
Digital, de acordo com a autora, é uma proposta de descrição e investigação 
do funcionamento das produções em linguagem nativa da internet 
(especificamente, a web 2.0, com a qual a autora trabalha) em seus ambientes 

4 Neste capítulo, optamos por apresentar uma tradução livre dos trechos transcritos da obra 
da autora e, em nota de rodapé, apresentar também a versão original: “Il n’est pas question 
d’hypertrophier le techno- et de tomber dans la mythologie de la machine toute-puissante 
destituant l’humain de son statut de sujet ; mais il semble hors de propos de conserver une 
définition homogène et exclusive du langage, comme produit de la seule faculté humaine 
contrôlé par l’intentionnalité du sujet” (PAVEAU, 2017, p. 11) 
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de produção, que busca mobilizar recursos linguageiros e não linguageiros 
desenvolvidas no ambiente digital on-line (2017, p. 27).De acordo com 
a autora, os discursos nativos digitais possuem seis traços característicos: 
composição, deslinearização, aumento, relacionalidade, investigabilidade e 
imprevisibilidade. 

Com o objetivo de ilustrar cada um desses aspectos, apresentamos uma 
cópia de tela da mídia5 Facebook, especificamente relacionada à página do 
jornal O Povo:

Exemplo 1 – Cópia da tela de página do jornal Diário do Nordeste na mídia Facebook

Fonte: Elaborado pelos autores.

O exemplo 1 é a cópia da tela da mídia Facebook, especificamente um 
trecho de uma página do jornal Diário do Nordeste. Além dos recursos próprios 
da mídia, como as ferramentas de busca e de configuração (no topo) e o chat 
(na lateral direita), há o conjunto de textos/discursos que compõem a página 
do jornal, como o menu de acesso às seções da página (lateral esquerda), a 
webnotícia (no centro) e os comentários que a seguem, as informações do jornal 
em “comunidade” e “sobre” (à direita, ao lado do chat), entre outros textos/
discursos. Neste capítulo, chamaremos de hipergênero, em consonância com 
Bonini (2011), esse conjunto de gêneros que aparecem integrados em mídias 

5 Neste capítulo, tomaremos mídia como uma “tecnologia de mediação linguageira”, segundo 
os termos de Bonini (2011). Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp são exemplos de mídias 
inseridas em uma mídia mais ampla, que é a internet.
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como Facebook6. 
Apresentamos, a seguir, as características desses tecnodiscursos, isto 

é, desses textos/discursos nativos da internet, produzidos para circulam em 
ambiente digital on-line. De acordo com Paveau (2017), a composição diz 
respeito ao caráter misto, híbrido entre linguagem e tecnologia de computador. 
Os tecnodiscursos têm uma composição tecnolinguageira, em que sistemas 
semióticos variados (escrita, imagem, som, etc.) e aspectos técnicos da 
informática se mesclam na produção digital on-line. A estrutura da página 
do Facebook é composta de linguagem informática e de aspectos linguageiros, 
como os textos verbais e não-verbais que se revelam no exemplo 1. 

Por sua vez, a deslinearização é um caráter facilmente percebido quando 
pensamos nos hiperlinks disponíveis na mídia Facebook. Os tecnodiscursos nos 
permitem ler e produzir textos de modo não tradicional, sem que precisemos 
seguir uma sequência sintagmática ou linear durante nosso percurso de escrita/
produção. No exemplo 1, ao clicar no texto da manchete da webnotícia, o 
internauta é direcionado para o site do jornal. Além desse, há vários hiperlinks 
visualizados nesse exemplo por meio dos quais o leitor é direcionado para 
outros ambientes digitais, como ao clicar em “enviar uma mensagem”. 

Paveau (2017) menciona que o aumento diz respeito à possibilidade de 
prolongar ou estender o texto-fonte, como no caso da webnotícia apresentada 
no Exemplo 1 e nos comentários que a seguem. Os comentários on-line 
são tecnodiscursos que permitem, nessa perspectiva, ampliar os conteúdos 
apresentados na webnotícia (texto-fonte), aspecto, segundo Paveau (2017) 
característico dos discursos nativos digitais.

Por sua vez, a autora menciona que todos os discursos nativos digitais 
estão inscritos em uma relação, seja entre discursos/textos seja entre dispositivos 
tecnológicos. Para a autora, essas relações passam pela subjetividade da 
configuração das interfaces de escrita e de leitura e precisam ser investigadas a 
partir de uma perspectiva integrada, em que linguagem e tecnologia possam 
ser consideradas. No exemplo 1, o caráter reticular pode ser identificado pela 
conexão entre os textos da página principal do jornal e os hiperlinks que os 
circundam.

A autora menciona também que, no discurso nativo digital, tudo é 
rastreável. Por meio das ferramentas de busca, os internautas podem resgatar 
textos antigos e buscar postagens específicas. No exemplo 1, esse recurso fica 

6 Essa é uma questão que será aprofundada em trabalhos futuros realizados no grupo Protexto. 
Neste capítulo, não é nosso foco discutir essa noção, mas apenas considerar que há, nessas 
mídias, um compósito de textos, que se materializam em diferentes gêneros. 
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na parte superior da tela, em um espaço horizontal branco, em que há o nome 
“Diário do Nordeste”. Ao fazer buscas nesse espaço, é possível encontrar 
postagens específicas produzidas pelo jornal. Além desse recurso, é possível 
também recorrer à busca geral da mídia Facebook e pesquisar pessoas, páginas 
e eventos. De acordo com a autora, esse caráter é próprio dos textos/discursos 
nativos digitais.

Finalmente, a imprevisibilidade tem relação com o fato de que os 
discursos nativos digitais são produzidos a partir de programas e de algoritmos 
e, por isso, apresentam enunciados imprevisíveis, como, por exemplo, os 
anúncios patrocinados que aparecem no feed de notícias em mídias, como 
Facebook, Instagram e Twitter. Em termos de recepção, os textos/discursos que 
produzimos on-line não possuem um público único, que possa ser identificável 
pelo produtor, o que torna a circulação desses textos/discursos aleatória. 

Essas são características não esgotáveis, mas que Paveau (2017) 
apresenta como sendo elementos mais gerais para pensar os textos/discursos 
nativos digitais. Essa composição tecnolinguageira dos textos/discursos que 
são produzidos na web nos leva a reflexões cada vez mais desafiadoras e 
necessárias, especialmente em relação ao ensino de Língua Portuguesa.

4 Ensino, BNCC e textos construídos tecnodiscursivamente

Partindo da abordagem de ensino produtivo de gramática proposta por 
Halliday, McIntosh e Strevens (1974), podemos dizer que, mutatis mutandis, 
essa éa abordagem mais compatível, em nosso assentimento, com a BNCC e 
com o ensino de textos construídos tecnodiscursivamente. 

Essa compatibilidade se deve ao fato de que essa abordagem produtiva 
de ensino envolve “um ensino de novas habilidades”, cujo foco é auxiliar o 
discente, consoante Halliday, McIntosh e Strevens (1974, p. 276), a estender 
o uso de sua língua materna de maneira mais eficiente, não pretendendo 
alterar padrões que o aluno já adquiriu, mas ampliar os recursos que possui, 
de tal modo que tenha a seu dispor, para uso adequado, a maior escala possível 
de potencialidades de sua língua, em todas as diversas situações em que tenha 
necessidade delas. 

Advogamos, diferentemente de Halliday, McIntosh e Strevens (1974), 
que esses recursos não seriam apenas os de ordem gramatical, como eles 
propõem, mas também, a nosso ver, os recursos linguageiros integrados aos 
recursos tecnológicos, já que entendemos que o ensino deve partir de textos, 
inclusive os construídos tecnodiscursivamente. Assim, o docente, a nosso ver, 
deve proporcionar meios para que ocorra a amplitude e o uso de diferentes 
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textos construídos tecnodiscursivamente.
A BNCC do Ensino Médio apresenta uma quantidade enorme 

de gêneros compostos de textos construídos tecnodiscursivamente e não 
se fecha a novas possibilidades, o que revela uma compatibilidade com a 
abordagem do ensino produtivo, que, a nosso ver, não deve se referir apenas 
ao ensino de gramática, mas ao ensino de textos, inclusive os construídos 
tecnodiscursivamente. Tanto é que a BNCC do Ensino Médio chama a 
atenção não apenas para

novos gêneros que surgem ou se transformam (como post, tweet, meme, 
mashup, playlist comentada, reportagem multimidiática, relato multimidiático, 
vlog, videominuto, political remix, tutoriais em vídeo, entre outros), mas novas 
ações, procedimentos e atividades (curtir, comentar, redistribuir, compartilhar, 
taguear, seguir/ser seguido, remidiar, remixar, curar, colecionar/descolecionar, 
colaborar etc.) que supõem o desenvolvimento de outras habilidades (BRASIL, 
2017, p. 479).

Alguém poderia questionar se, na prática, é possível, ao longo de 
todo o Ensino Médio, trabalhar uma quantidade tão grande e diversificada 
de gêneros construídos tecnodiscursivamente. Contudo, com bem percebeu 
Sousa (2020) e Sousa e Duarte (2020), essa enorme variedade de gêneros não 
é colocada como obrigatória, mas é um leque de possibilidades que podem ser 
ensinado pelos docentes de Língua Portuguesa, o que mostra que tal prática vai 
ao encontro da flexibilidade da organização dos currículos e da necessidade de 
mostrar a importância do ensino de textos construídos tecnodiscursivamente, 
que perpassa todas as situações e gêneros da cultura digital.

O domínio da maior quantidade possível de textos construídos 
tecnodiscursivamente permite uma maior participação na cultura digital 
tão presente em nossa sociedade, pois essa cultura digital, na perspectiva da 
BNCC, envolve:

aprendizagens voltadas a uma participação mais consciente e 
democrática por meio das tecnologias digitais, o que supõe a compreensão dos 
impactos da. revolução digital e dos avanços do mundo digital na sociedade 
contemporânea, a construção de uma atitude crítica, ética e responsável em 
relação à multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais, aos usos possíveis 
das diferentes tecnologias e aos conteúdos por elas veiculados, e, também, à 
fluência no uso da tecnologia digital para expressão de soluções e manifestações 
culturais de forma contextualizada e crítica. (BRASIL, 2017, p. 474).

 Essas aprendizagens conscientes e democráticas por meios das 
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tecnologias digitais mostram que o documento norteador do currículo nacional 
é compatível com a noção de discursos nativos digitais proposta por Paveau 
(2017), que são materializados por textos construídos tecnodiscursivamente. 
Apesar da analista do discurso francófona não ter em sua proposta uma 
preocupação com o ensino, ainda mais de Língua Portuguesa, advogamos que, 
ao considerar os tecnodiscursos a partir de uma perspectiva ecológica, Paveau 
(2017) rompe com o quadro epistêmico pré-digital, cujas análises residiam na 
comparação ou na aplicação de categorias teóricas pré-digitais ou logocêntricas 
(PAVEAU, 2017) aos tecnodiscursos, e nos fornece a possibilidade de um 
ensino de textos e discursos nativos digitais, produzidos e circulados on-line, 
em que os aspectos técnicos envolvidos na produção linguageira digital on-line 
são considerados, configurando-se em uma integração do tecnológico com o 
linguageiro através do rompimento entre o extralinguístico e o linguístico.

A análise do conjunto de elementos do ambiente digital requer do 
docente, no processo de ensino de textos construídos tecnodiscursivamente, a 
investigação dos elementos caracterizadores desses textos, como: a composição, 
a deslinearização, o aumento, a relacionalidade, a investigabilidade e a 
imprevisibilidade. No entanto, é preciso salientar que não é suficiente que o 
aluno seja exposto, por exemplo, a post, tweet, meme, mashup, playlist comentada, 
reportagem multimidiática, relato multimidiático, vlog, videominuto, political 
remix, tutoriais em vídeo, entre outros), uma vez que é necessário que o aluno 
entenda como se constrói esses gêneros no nível microtextual, mesotextual e 
macrotextual (ADAM, 2019). 

No nível microtextual, o aluno deve ser levado, a nosso ver, com base 
em Adam (2019), pelo docente a analisar os aspectos da ordem do gramatical, 
da realização de determinadas formas linguísticas, mas também, associadas, 
em nosso entendimento, às formas tecnológicas, já que uma influencia a outra. 

No nível mesotextual, o aluno deve observar, em nosso entendimento, 
com base em Adam (2019), as categorias de ordem mais composicional, do 
plano do texto, da sequência textual, o que coaduna, a nosso ver, com a questão 
da composição propostas por Paveau (2017), na medida que, ao analisar a 
composição, em nosso assentimento, o aluno poderá construir e compreender, 
por exemplo, que um Podcast, consiste, grosso modo, em uma transmissão 
de arquivos multimídia na internet criados pelos próprios usuários, no caso, 
pelos alunos, referente a um tema determinado, na maioria da vezes, pelo 
professor, em que se disponibilizam, por exemplo, listas e seleções de músicas 
ou simplesmente falas e exposições de opiniões sobre os mais diversos temas 
relacionados ao podcast.

Ou mesmo no caso, por exemplo, do mashup ou da mescla-musical, 
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cuja composição ocorre pelo compósito de canções, já que uma canção 
ou composição écriada a partir da mistura de duas ou mais canções pré-
existentes, normalmente pela transposição do vocal de uma canção em cima 
do instrumental de outra, de forma a se combinarem, o que mostra que o 
linguageiro e o tecnológico se integram.

É interessante observar que, além da característica da composição 
inerente aos textos nativos digitais, proposto por Paveau (2017), no gênero 
mashup, a característica do aumento, apontada pela linguista, é presente 
neste gênero, pois essa mescla-musical se dá por uma enunciação aumentada, 
dada a conversacionalidade da web em que se tem um aumento por conta 
dos comentários da mescla-musical. Além de possibilitar uma reticularidade 
com outros discursos da web e com outras canções e composições, também 
se tem uma espécie de coprodução com o tecnológico, o que Paveau (2017) 
denomina de relacionalidade do discurso nativo digital, como já mostramos 
ao discutirmos essa característica do tecnodiscurso.

Um exemplo de mashup são os começos dos vídeos do comediante 
Whindersson Nunes, que, em seu vlog, sempre dança mashups de músicas 
internacionais com o forró brasileiro7. No entanto, atualmente o mashup foi 
redefinido para não só abarcar a mescla-musical, mas para definir a integração 
de diversos serviços distintos, no intuito de fornecer um só serviço com todas 
as informações, como ocorre com o Google Maps,que é um ótimo exemplo de 
mashup, pois nele é possível ter o conteúdo do site com incrementos do Flickr, 
Wikipedia, YouTube ou um serviço de anúncios, por exemplo, e agregar em 
um só lugar esse serviço, o que revela a imprevisibilidade do tecnodiscurso.

O nível macrotextual corresponde ao texto como um todo, tendo em 
vista a relação com os gêneros e com os discursos, o que mostra que o professor, 
para ensinar, deve conhecer bem os gêneros, textos e discursos construídos 
tecnodiscursivamente, o que nem sempre é fácil, mas é possível, visto que a 
BNCC os apresenta como forma de democratizara cultura digital.

Portanto, a escola não pode ignorar a cultura digital em que vivemos, 
dada a velocidade do surgimento de novas mídias digitais e da atualização 
constante e dinâmica dos recursos tecnológicos e linguageiros, e os professores 
de Língua Portuguesa não podem se furtar disso, pois são incentivados pela 
BNCC a trabalharem com esses textos construídos tecnodiscursivamente em 
sala de aula. 

7 Ver vídeo no site https://medium.com/tend%C3%AAncias-digitais/mashup-de-
m%C3%BAsicas-e-efeitos-sonoros-143a6428618d. 

https://medium.com/tend%C3%AAncias-digitais/mashup-de-m%C3%BAsicas-e-efeitos-sonoros-143a6428618d
https://medium.com/tend%C3%AAncias-digitais/mashup-de-m%C3%BAsicas-e-efeitos-sonoros-143a6428618d
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5 Considerações finais

Neste capítulo, apresentamos aspectos dos discursos nativos digitais 
propostos por Paveau (2017) e algumas reflexões para o ensino de Língua 
Portuguesa.

Quanto aos aspectos dos discursos nativos digitais, mostramos que 
os textos que circulam em modos de interação digital conectados à internet 
possuem características particulares, como a composição, a deslinearização, o 
aumento, a relacionalidade, a investigabilidade e a imprevisibilidade. 

Essas características particulares, que configuram os tecnodiscursos, 
são essenciais para o conhecimento do discente, pois, como demonstramos, 
possibilitam a aquisição de novas e eficientes habilidades de comunicação 
necessárias para um ensino produtivo da Língua Portuguesa, na medida em 
que contempla a análise de textos que já fazem parte da rotina dos estudantes 
e professores, já que estamos imersos em uma cultura digital da qual não 
podemos fugir.

Quanto às reflexões para o ensino de Língua Portuguesa, pensamos 
que é urgente que os professores se proponham, como determina a BNNC 
do Ensino Médio, ao ensino de textos que se desenvolvem e se realizam na 
internet, isto é, textos construídos tecnodiscursivamente. Contudo, este 
trabalho não pode ser apenas uma transposição dos aspectos dos textos pré-
digitais aos textos construídos tecnodiscursivamente dentro de tecnodiscursos. 
Tendo em vista que esses textos que apresentam características particulares 
em relação aos textos pré-digitais, é preciso que sejam considerados em uma 
perspectiva integrada, de modo que os elementos linguageiros e os aspectos 
tecnológicos desses enunciados façam parte do conjunto analítico do cientista 
da linguagem e do trabalho do docente. 

Diante disso, apresentamos sugestões de textos nativos digitais que 
podem ser trabalhados em sala de aula, a fim de levar em consideração as 
habilidades e competências propostas na Base Nacional Comum Curricular 
(doravante BNCC) no que diz respeito ao ensino e à aprendizagem de 
textos do universo digital on-line. Sugerimos que haja um trabalho com os 
novos gêneros que surgem ou se transformam, como, por exemplo, post, 
tweet, meme, mashup, playlist comentada, reportagem multimidiática, relato 
multimidiático, vlog, videominuto, political remix, tutoriais em vídeo, entre 
outros. Além disso, é preciso pensar como as novas ações, procedimentos e 
atividades, como curtir, comentar, redistribuir, compartilhar, taguear, seguir/
ser seguido, remidiar, remixar, curar, colecionar/descolecionar, colaborar etc., 
proporcionam o desenvolvimento de outras habilidades dentro dessa cultura 
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digital.
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Capítulo 21

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO NA 
EDUCAÇÃO ESPECIAL: POSSIBILIDADES PARA A 
CONSTRUÇÃO DA COMPETÊNCIA, AUTONOMIA 

E VÍNCULOS SOCIAIS

Aline Alvernaz1

Maria de Fátima de Oliveira Freitas Barbosa2

Dagmar Silva3

Ellen Aniszewski4

1 Introdução

Planejar é uma ação pedagógica de extrema importância no processo 
educativo capaz de sistematizar as ações e atividades de forma a 

promover uma aprendizagem com sentido e relevância para os alunos.
Alvernaz e Freitas (2016) destacam que 

planejar, executar e avaliar são etapas da prática pedagógica que merecem 
atenção quanto ao processo de construção, sendo o Planejamento o ponto 
de partida para o desencadear das dimensões práticas e avaliativas de maneira 
eficaz e carregada de sentidos (p. 85).

 Assim, observa-se o planejamento como ferramenta principal da ação 
pedagógica para promover o engajamento, o envolvimento dos alunos nas 
atividades bem como promover um processo de aprendizagem significativa. É 
no planejamento que o arcabouço pedagógico construído pelo professor em 
todo seu processo formativo toma forma e desencadeia a sua mediação.

A participação dos alunos nas atividades desenvolvidas nas escolas é um 
grande desafio pedagógico no contexto da Educação Especial. Muitas vezes 
apenas a atividade em si precisa ser contextualizada e dotada de estratégias 

1 Mestra em Educação; professora da prefeitura Municipal de Mesquita (SEMED)
2 Mestra em Diversidade e Inclusão Social; professora da prefeitura Municipal de Mesquita 

(SEMED)
3 Doutora em Educação; professora da Universidade Federal Fluminense (UFF)
4 Mestra em Educação; professora da Universidade Estácio de Sá (UNESA) e da Secretaria 

Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME/RJ) – e-mail: ellanisbr@yahoo.com.br
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bem específicas para o aluno com deficiência. Isto porque existem princípios 
de aprendizagem que devem ser considerados quando se propõe uma atividade 
que primordialmente entende que cada indivíduo é único e constrói seu 
próprio caminho de aprendizagem mediados pela ação de um professor.

Neste sentido entende-se que a participação e o engajamento dos 
alunos na atividade proposta podem trazer mais consequências positivas no 
processo de aprendizagem dos alunos das classes especiais e não especiais. Isto 
porque a aprendizagem significativa (AUSUBEL, 1982) é o que dá sentido à 
prática pedagógica que se dinamiza. 

Em sua Teoria da Aprendizagem Significativa, Ausubel (1982) aponta a 
valorização dos conhecimentos prévios para possibilitar que o aluno construa 
novas estruturas mentais por meio de mapas conceituais que abrem uma série 
de possibilidades de aprendizagem de maneira prazerosa e que tenha também 
eficácia. Isto é, o conhecimento prévio dos alunos interage com as novas ideias 
expressas.

É importante reiterar que a aprendizagem significativa se caracteriza pela 
interação entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos, e que essa 
interação é não-literal e não-arbitrária. Nesse processo, os novos conhecimentos 
adquirem significado para o sujeito e os conhecimentos prévios adquirem 
novos significados ou maior estabilidade cognitiva (MOREIRA, 2012, p. 12).

Nesse estudo, os conhecimentos prévios são evocados pela dinâmica 
estabelecida para o desenvolvimento do planejamento participativo, em 
que as atividades sugeridas pelos alunos, podem representar aprendizagens 
significativas a partir de vivências prazerosas e experiências de sucesso.

O desafio deste relato de experiência está em apresentar uma estratégia 
adotada numa classe especial noturna que teve por objetivo estimular a 
participação dos alunos através do planejamento participativo, legitimando 
essa prática como estratégia para aumento da motivação e engajamento nas 
atividades desenvolvidas.

2 Desenvolvimento

Entende-se como planejamento participativo as ideias sistematizadas 
por Gandin (2001) que apresenta este processo de planejar com “uma 
maneira de intervir na realidade, transformando-a”, mostrando também que 
não há planejamento sem a participação do outro, mesmo que na sugestão 
de alguma proposta. Porém entendendo que a participação no processo traz 
responsabilidade por esta transformação e promovendo sentido e envolvimento 
com as decisões e motivos do fazer.
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 O planejamento participativo descrito na perspectiva de Gandin 
(2001) refere-se a uma esfera organizacional macro para além da sala de 
aula, focada em instituições escolares e não escolares como ferramenta de 
transformação da realidade social. 

 Na perspectiva desta atividade aqui relatada o termo “planejamento 
participativo” assume a função proposta pelo autor com o destaque na 
“participação” em uma atividade que inicialmente é tarefa exclusivamente 
docente, e que neste contexto abarca e considera ideias e proposições mais 
horizontalizadas. 

 Entendendo o planejamento participativo como ferramenta que vai 
para além do gerenciamento de ações, e sim com um poderoso caminho de 
ação que considera contextos e realidades com o objetivo de transformação 
social, ousamos usar o termo “planejamento participativo”.Aqui, no contexto 
micro, considerando a relação professor-alunos valorizando a sutilezas dos 
ambientes de sala de aula, o desafio de planejar coletivamente e interativamente 
se configura neste relato. 

Inspirado no estudo desenvolvido por Aniszewski (2018) professoras de 
uma classe especial do município de Mesquita/RJ decidiram incluir os alunos 
na organização e sistematização das atividades do Planejamento Pedagógico 
a ser desenvolvido na escola, chamando esta atividade de Planejamento 
Participativo.

O estudo mencionado investigou os motivos do desinteresse discente 
pelas aulas de Educação Física. Ainda existe o senso comum de que os alunos 
participam com muito afinco das aulas de Educação Física e que a participação 
é algo natural. Porém, nota-se um distanciamento entre participação da aula 
proposta e o aluno executar apenas as atividades que lhe interessam. Este 
estudo baseou-se na Teoria das Necessidades Psicológicas Básicas (NPB) que 
é uma “mini teoria” dentro da Teoria da Autodeterminação (TAD) (DECI; 
RYAN, 1985). Sob a perspectiva da TAD, as necessidades psicológicas básicas 
precisam ser atendidas para que o indivíduo consiga se desenvolver e prosperar. 

A SDT [TAD] parte do pressuposto de que a pessoa é, quando bem constituída 
biologicamente, propensa ao desenvolvimento; à integração dos elementos 
psíquicos, de forma a surgir um senso de eu (self ); e à interação com uma 
estrutura social maior. Essas propensões surgem das necessidades intrínsecas de 
autonomia psicológica, competência pessoal e vínculo social (APPEL-SILVA; 
WENDT; ARGIMON, 2010, p. 353).

As dimensões que constituem as NPB são: autonomia - associada à 
percepção do indivíduo sobre ter possibilidades de escolha e tomada de decisão; 
competência - associada a se sentir apto para a realização de tarefas levando ao 
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engajamento para participar das atividades; e vínculos sociais -definido pelas 
relações sociais que se estabelecem entre o sujeito e a comunidade em que 
convive (DECI; RYAN, 2000).

O estudo concluiu que os alunos que mais participavam das aulas de 
educação física eram aqueles que tinhas suas NPB atendidas e mostraram um 
alto impacto na participação dos alunos. Ademais, a dimensão autonomia foi 
a menos atendida na percepção dos alunos, apresentando que 

os alunos investigados demonstraram a necessidade de serem ouvidos e 
de terem oportunidades de tomada de decisão no desenvolvimento da 
disciplina, principalmente no que diz respeito à seleção das atividades 
que serão desenvolvidas nas aulas. Como afirma a literatura, os alunos 
apresentam comportamentos mais autodeterminados, isto é, mais engajados e 
participativos, quando o ambiente no qual estão inseridos proporciona suporte 
ao desenvolvimento da autonomia (ANISZEWSKI, 2018, p. 97)

Com vistas à construção de uma estratégia de aprendizagem mais 
engajada e significativa, o presente estudo propôs a inclusão dos alunos das 
classes especiais no planejamento das atividades a serem desenvolvidas, a partir 
dos resultados observados no estudo supracitado. 

3 Contextualizando

O contexto no qual se insere este relato de experiência é de uma Escola 
de Educação Especial, localizada no município de Mesquita, na Baixada 
Fluminense, estado do Rio de Janeiro.

Entende-se aqui como Escola Especial, uma instituição que se organiza 
apenas com classes especiais. Atualmente a escola organiza-se em três turnos 
de funcionamento (manhã, tarde e noite) com sete classes cada um. Sendo que 
durante o dia concentram-se os alunos até 18 anos e a noite jovens e adultos.

A Escola atende atualmente aproximadamente 170 alunos e está 
presente na comunidade a 12 anos. É reconhecida pelo atendimento de 
qualidade e conta com aulas extras de educação física, artes e música.

 A turma participante deste relato de experiência é composta de 
nove alunos adultos que frequentam o turno da noite. Nesta apresentam-se 
alunos com Autismo e Deficiência Intelectual, sendo que alguns são leitores 
letrados e outros em processo de alfabetização. Todos os alunos desta classe 
são antigos na unidade escolar conhecendo bem os seus espaços, funcionários 
e demais colegas da escola. Reconhecem a dinâmica e organização das 
atividades desenvolvidas rotineiramente e já tem uma relação construída com 
as professoras da unidade escolar.
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4 Procedimentos metodológicos

As atividades do planejamento participativo são desenvolvidas 
obedecendo a própria lógica do planejamento das professoras que já ocorre na 
unidade escolar. Inicialmente as professoras são responsáveis pela proposição 
e organização do planejamento anual de acordo com a propostas da esfera 
municipal. Porém os desdobramentos práticos deste planejamento anual é 
que são pauta desta proposta desenvolvida.

Inicialmente, os alunos desta classe especial, reúnem-se mensalmente 
e/ou bimestralmente para que as professoras apresentem a proposta das 
atividades para aquele mês, de forma aberta e propositiva. Ressalta-se a 
integração entre as professoras de atividades integradas e Educação Física.

Nesse sentido, os alunos são estimulados a construção coletiva de 
uma lista das aprendizagens adquiridas, realizando um momento coletivo 
de avaliação dos processos educativos e autoavaliação. Destaca-se que neste 
momento a mediação das professoras é fundamental para que os alunos 
reflitam sobre o que foi desenvolvido por eles na escola e não em outros 
contextos, mesmo que estes também são levados em conta e redirecionados a 
participação e composição de uma futura aprendizagem.

Em seguida as professoras mediam a reflexão sobre aquilo que constituiu 
a lista, inclusive trazendo elementos visuais (fotos e vídeos) de momentos 
vivenciados. A partir daí a proposta para o novo ciclo ou bimestre de atividade 
é lançada para que os alunos tenham a oportunidade de protagonizar, opinar e 
refletir sobre o que foi apresentado. Assim, os alunos propõem o que gostariam 
de aprender e vivenciar dentro da proposta inicial compondo assim uma nova 
lista de aprendizagens.

Dentre as propostas apresentadas pelos alunos é interessante destacar 
que algumas delas nem sempre são possíveis de desenvolver no âmbito escolar 
de forma direta. Porém, muitas delas já se tornaram projetos interdisciplinares 
e aulas-passeio, o que torna este processo muito interessante.

Evidencia-se aqui a característica de flexibilização deste planejamento 
participativo a fim de torná-lo cada vez mais possível e um efetivo instrumento 
de intervenção e transformação da realidade. Também ressaltamos o caráter de 
estruturação que este processo tem de constituir-se a cada vez que é realizado. 
Isto o torna mais interessante e com resultados consistentes no processo de 
aprendizagem dos alunos.
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5 Resultados

Foi possível observar durante o processo de planejamento participativo 
a mobilização de memória e conceitos desenvolvidos. Fica claro aqui que 
durante a revisitação de muitos destes conceitos, uma nova oportunidade de 
aprendizagem se constitui. Realça-se também a surpreendente proposição 
de conteúdos e atividades interessantes que são apresentadas. Muitas delas 
inicialmente infactíveis, porém após a manifestação do desejo de aprendizagem 
torna-se para além de factível, é realizável e realizada.

Em relação às NPB apresentadas no estudo que inspirou esta proposta, 
observamos que o planejamento participativo é capaz de contemplar seus 
aspectos de maneira integrada. 

Em relação à autonomia, que diz respeito ao indivíduo ser responsável 
pelo seu próprio comportamento (DECI; RYAN, 2000) nota-se um 
processo de corresponsabilidade e envolvimento dos alunos em relação ao 
seu comportamento tanto na proposição responsável quanto na participação 
daquilo que foi proposto. E isto torna-se cada vez mais interessante quando 
também há uma cobrança entre os pares, chamando a responsabilidade 
coletiva para com a atividade.

A competência está relacionada ao sentir-se capaz de, ao engajar-se 
para a realização da tarefa, (DECI; RYAN, 2000) ao saber fazer. Neste sentido, 
através da proposta do planejamento participativo, as propostas elencadas 
estavam de acordo não apenas com seus “gostos”, vontades e necessidade, 
como também com a possibilidade de fazer, realizar. Isto gerou um significativo 
impacto nas atividades corporais da Educação Física em particular. Em que 
aos poucos se delineou um modelo de proposição de novos desafios, porém 
respeitando tempos de aprendizagem.

E por fim, no tocante dos vínculos sociais, que se refere as relações 
sociais do indivíduo com a comunidade que convive (DECI; RYAN, 2000), 
observa-se uma maior integração dos alunos com seus pares e professoras 
notando um sentimento de pertencimento e protagonismo estudantil na 
atividade de planejamento e execução das propostas. O aluno não apenas 
participa, mas entende e dá relevância ao processo e sua aplicação no contexto 
educativo.

6 Considerações finais

Considerando este relato de experiência é possível afirmar que o 
planejamento participativo, dentro o modelo aqui estruturado e apresentado, 
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é uma estratégia eficaz para promover a participação e o engajamento das 
atividades desenvolvidas no contexto escolar, legitimando o protagonismo 
estudantil no processo de construção de uma aprendizagem significativa.

Destaca-se também que a estratégia apresentada promove ambientes 
que estimulam processos criativos e novos caminhos de aprendizagem tão 
essenciais no âmbito da Educação Especial e Inclusão Escolar.

A relação estabelecida entre a atividade realizada e o atendimento de 
cada uma das dimensões das Necessidades Psicológicas Básicas dos alunos, 
permite concluir que o planejamento participativo se apresentou como 
estratégia eficaz no desenvolvimento da competência, autonomia e vínculos 
sociais dos alunos das classes especiais nesse contexto.

Engajamento com as atividades propostas, participação ativa durante 
os processos de execução e reflexão e construção de um ambiente agradável, 
favorável e criativo tornaram essa experiência exitosa e hoje incorporada 
à prática pedagógica dessa unidade escolar com vistas à aprendizagem 
significativa. 
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Capítulo 22

CRENÇAS DOS PROFESSORES SOBRE O USO 
DE TECNOLOGIAS DIGITAIS: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA

Fábio Rodrigo Bezerra de Lima1

1 Introdução

O sistema das crenças funciona como influenciador crucial do 
comportamento dos seres humanos e consequentemente das 

práticas sociais e profissionais dos mesmos. E o professor, como profissional 
dotado de crenças, não está isento das influências que as mesmas exercem 
sobre a sua prática. Apesar de haver inúmeros estudos em crenças no ensino/
aprendizagem de línguas (também chamado de CEAL) e também do uso de 
tecnologias (ou letramento digital) integrado às práticas dos professores de 
diferentes níveis e áreas, ainda é pertinente o interesse em unir os dois tipos de 
pesquisas – crenças em uso de tecnologias – e entender se e como o professor 
faz uso (ou não) de recursos tecnológicos e as razões que o levaram a tomar 
essa atitude.

É importante entender se o professor acredita que o uso de tecnologia 
digital pode ser um método eficiente e viável para o ensino de língua estrangeira 
de que forma ele pensa que isso é possível e que entraves são limitadores para 
essa prática.

1.1 Contexto da pesquisa

Os estudos em CEAL são muito profícuos no Brasil e fora dele, e há 
uma enorme gama de trabalhos que trazem as crenças, dentro do contexto 
escolar, sob diferentes perspectivas: crenças no aprendizado em escolas 
públicas, crenças sobre o aprendizado de línguas estrangeiras em cursos livres, 
crenças sobre o perfil de um bom professor e de bons alunos. Há, no entanto, 
uma necessidade na literatura em relatar as crenças sobre atividades mais 

1 Mestre e Doutorando em Linguística pela Universidade Federal do Ceará. Professor efetivo do 
Instituto Federal do Ceará (Campus Canindé). E-mail: rodrigo_bezerra1@yahoo.com.br
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específicas nas salas de aula de ensino de línguas.
 Assim, se faz necessário pesquisar e organizar pormenorizadamente 

algumas dessas atividades que são fundamentais para o professor de línguas do 
século XXI. Uma delas é a crença relacionada ao uso de tecnologias digitais e 
seus efeitos para uma aula mais fluida, interessante e eficiente.

2 Revisão sistemática

Esse estudo consiste de uma revisão sistemática da literatura através 
de pesquisa quantitativa sem meta-análise. Uma revisão sistemática é um 
meio de identificar, avaliar e interpretar toda pesquisa disponível e relevante 
sobre uma questão de pesquisa, um tópico ou um fenômeno de interesse 
(Kitchenham, 2004). A partir de ações controladas, rigorosas e confiáveis, o 
estudo poderá ser conduzido por outros pesquisadores posteriormente através 
de protocolos de pesquisas descritos na análise. A partir de das publicações 
relacionadas a alguns temas particulares como ‘Crenças em ensino e 
aprendizagem’, ‘Letramento digital’, ‘O uso de tecnologias digitais no ensino 
de línguas’ buscamos responder a um determinado questionamento central: 
Quais as crenças dos professores de línguas sobre o uso de tecnologias digitais 
integrados a sua prática?

2.1 Procedimentos metodológicos

Algumas etapas metodológicas foram seguidas nessa revisão sistemática. 
Os procedimentos foram organizados a partir de alguns documentos, como o 
curso Cochrane (2016), e autores como Kitchenam (2004), além de exemplos 
de diversas revisões sistemáticas, com enfoque maior no trabalho de Saito e 
outros (2013). Baseado nesses autores, listamos a seguir as etapas em ordem 
cronológica para a construção da pesquisa dessa natureza:

1. Identificação e determinação das bases de dados de busca – determinar bases 
de dados mais relevantes.

2. Identificação e determinação de palavras importantes, as ditas palavras-
chave.

3. Definição da estratégia de busca - utilizar a busca booleana para o cruzamento 
das palavras-chave de acordo com as possibilidades das bases de dados.

4. Determinar critérios de exclusão e inclusão, para filtrar e excluir documentos 
que não possuem relevância para a pesquisa, bem como incluir aqueles que 
apresentam relações claras com a temática.

5. Identificação de estudos através da busca booleana.
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6. Seleção de estudos para análise através da leitura de título e resumo.

7. Análise dos trabalhos pela leitura dos textos completos utilizando os critérios 
de inclusão e exclusão.

8. Resultados – compilação e análise dos dados.

9. Relatório de Revisão Sistemática – redação com relato do processo.

A organização e a nomenclatura dos termos dessa pesquisa foram 
selecionadas a partir dos estudos de Castro (2010) e Braga e Ulbricht (2011):

a) identificados: documentos identificados através de busca eletrônica booleana;

b) não selecionados: documentos que claramente não preenchem o critério de

inclusão. Esta definição se dá pela leitura do título e resumo do trabalho;

c) selecionados: estudos identificados que, através da leitura do título e resumo,

aparentemente preenchem os critérios de inclusão;

d) excluídos: estudos que, após a leitura do artigo completo, não preenchem os

critérios de inclusão da revisão sistemática;

e) incluídos: estudos que, após a leitura do artigo completo, preenchem os 
critérios de inclusão da revisão sistemática.

2.2 Execução da revisão

Após a definição dos conceitos e dos procedimentos a serem utilizados, 
determinamos a forma que conduziremos as pesquisas e os critérios para a 
busca e seleção de estudos.

Recursos para Busca e Seleção de Estudos: Foram selecionados a partir de 
quatro itens e em seguida foram identificados os estudos preliminares.

Identificação de fontes de busca: Os estudos que foram pesquisados têm 
como fonte apenas a web. Sendo utilizados algumas bases de dados eletrônicos 
indexadas a partir do banco da Capes como o Web of Science, ERIC Educational 
Resources Information Centre , MLA - Modern Language Association e o Scopus. 
Sites de busca eletrônica não serão considerados, como o Google Scholar.

Idioma dos trabalhos: Inglês. Preferimos a língua inglesa por considerar 
a pesquisa mais abrangente e entender que a maioria dos estudos nessa área foi 
publicada em língua inglesa, tendo assim um maior alcance.

Palavras-chave: Algumas expressões já consagradas foram utilizadas, 
como: ‘Teacher Beliefs’ , ‘use of technology’ , ‘language’. A pesquisa booleana 
consiste no cruzamento dos termos , chamados aqui de palavras-chave , 

http://onesearch.library.uwa.edu.au/UWA:Blended:UWA_ALMA61278897390002101
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para alcançar um maior número de trabalhos. Entendemos também que as 
pesquisas nessa área são recentes. Algumas explicações se fazem importantes: 
interessa-nos apenas as crenças dos professores (teacher beliefs) , bem como o 
uso de tecnologias mais atuais, as chamadas tecnologias digitais, porém muitos 
trabalhos podem não destacar o termo digital, embora esteja abordando esse 
tipo de tecnologia (computador, notebook, celular, datashow, sites e aplicativos). 
Além disso, também nos interessa somente as pesquisas feitas com professores 
de idiomas (português, inglês, espanhol etc.), como língua materna ou 
estrangeira.

Ficando assim as possibilidades de busca nas bases de dados:
“teacher beliefs” [and] “use of technology” [and] language
“Teacher beliefs” “ technology use” language
 Technology language “teacher beliefs”
Data dos trabalhos: Como acreditamos (e confirmamos com buscas 

iniciais) não haver tantos trabalhos nessa área, vamos abranger um pouco 
mais esse critério e foram considerados trabalhos a partir do ano de 2006 até 
o momento do início da escrita do artigo (junho de 2018). Em geral, revisões 
sistemáticas estabelecem tempos menores (de 3 a 5 anos).

2.3 Resultados da busca nas bases de dados e seleção de artigos 

No portal da Capes foram localizados 116 artigos, sendo 66 deles 
revisados por pares. Sendo este o primeiro critério de inclusão por nos dar 
mais segurança e confiabilidade na pesquisa desenvolvida. Outro critério de 
inclusão foi selecionar trabalhos que levavam como tema e destaque central 
do trabalho, a crença dos professores, e não somente mais um aspecto a 
ser analisado em relação ao uso de tecnologias. Esses trabalhos geralmente 
trazem ‘beliefs’ no próprio título, e não apenas no abstract. Incluímos alguns, 
excepcionalmente, mesmo não estando no título, pois após a leitura mais 
detalhada de alguns desses trabalhos, percebemos que as crenças estavam no 
cerne da pesquisa. Outro ponto importante que só vimos depois é que, na 
verdade, esse número de 66 artigos não correspondia à realidade, isso porque 
alguns artigos eram na verdade repetidos, porque vinham de diferentes 
database e possivelmente não foram identificados pelo programa de pesquisa 
da Capes. Esse número caiu então, após a exclusão dos trabalhos repetidos, 
para 62.

Após uma leitura atenta dos abstract, e algumas vezes, dos próprios 
artigos completos, chegamos ao número de 17 artigos a serem incluídos na 
revisão com o objetivo de responder o nosso questionamento. No entanto, nem 
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todos os artigos estavam disponíveis em texto completo a partir dos hyperlinks 
do próprio site da capes.Algumas vezes conseguimos encontrá-los em outras 
fontes, e ainda assim, não conseguimos ter acesso a todos, alguns deles por 
estarem acessíveis a partir de pagamento, o que nos tornava inacessível para a 
análise. Assim, nosso número final de artigos incluídos ficou em 12.

Tabela 2 - Artigos incluídos no estudo

Artigo Autor(es) Periódico Ano

Mobile Technology in 
Second Language Classrooms: 
Insights into Its Uses, Pedagogical 
Implications, and Teacher Beliefs

 Van Praag, 
Benjamin ; 
Sanchez, Hugo 
Santiago

ReCALL: The Journal of 
EUROCALL . Vol.27(3), 
pp.288-303

 2015

Alignment between Principal 
and Teacher Beliefs about 
Technology Use

Alghamdi, 
Abdulmajeed ; 
Prestridge, Sarah

 Australian Educational 
Computing, Vol.30(1) 

 2015

Understanding Beliefs, 
Teachers’ Beliefs and Their 
Impact on the Use of 
Computer Technology

 Galvis, Héctor 
Alejandro

Issues in Teachers’ 
Professional Development, 
Vol.14(2), p.95-112 

2012

An Analysis of Factors 
Affecting the Use of 
Computer Technology in 
English Language Teaching and 
Learning

Gilakjani, Abbas  International Journal 
of Information and 
Education 
Technology,Vol.2(2), 
pp.135-142

 2012

Developing a typology 
of teacher beliefs and practices 
concerning classroom use of 
ICT.(information and 
communications technology) 

Mama, Maria ; 
Hennessy, Sara

Computers & Education, 
Vol.68, p.380(8) 

2013

Beyond Motivation: ESL/EFL 
Teachers’ Perceptions of the Role 
of Computers

Kim, Hoe 
Kyeung

 CALICO 
Journal,Vol.25(2), p.241-
259 

2008

http://link-periodicos-capes-gov-br.ez11.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2016-12-05T16%3A01%3A39IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-gale_ofa&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:&rft.genre=article&rft.atitle=Developing%20a%20typology%20of%20teacher%20beliefs%20and%20practices%20concerning%20classroom%20use%20of%20ICT.(information%20and%20communications%20technology)(Report)(Author%20abstract)&rft.jtitle=Computers%20&%20Education&rft.btitle=&rft.aulast=&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Mama,%20Maria&rft.aucorp=&rft.date=20131001&rft.volume=68&rft.issue=&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=380&rft.epage=&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=0360-1315&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft.eisbn=&rft_dat=%3Cgale_ofa%3E340949576%3C/gale_ofa%3E%3Cgrp_id%3E-8709430712593896473%3C/grp_id%3E%3Coa%3E%3C/oa%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&rft_id=info:oai/&svc.fulltext=yes&req.language=por
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professores2 em uma escola secundarista inglesa sobre o uso de tecnologias 
móveis. Muitas crenças negativas sobre o uso foram identificadas, como 
‘não-confiável’, ‘causa distração’, ‘gasta tempo demais’ etc. Por outro lado, 
os professores reconhecem a importância da tecnologia integrada à prática e 
mantém crenças positivas em que os professores acham que‘poderiam ajudar’, 
‘checar informações relevantes’ ‘ construir aulas e discussões mais relevantes’ 
. Esse posicionamento aparentemente paradoxal sobre o uso de celulares e 
outras tecnologias é compartilhado em outros artigos (GARCÍA; REY, 2012; 
GILAKJANI, 2012) e na análise de todos estes autores a conclusão é incisiva: 
ainda falta um treinamento não só para o melhor uso de tecnologias, mas para 
entender a relação que a criança e adolescente fazem delas, e que a sala de aula 
não pode ser vista fora de um ‘mundo exterior’. Além disso, as crenças dos 
professores mais resistentes mudam de forma “natural” quando o professor é 
valorizado, bem treinado e percebe o ganho cognitivo que o uso de tecnologia 
pode prover em seus alunos. 

Assim como no estudo de Praag e Sanchez (2015) que analisava 
integração das tecnologias móveis, vemos também em Chiu e Churchill 
(2016), que também buscaram entender as crenças e possíveis mudanças nas 
mesmas após uma investigação e implantação do uso de aparelhos móveis 
na sala de aula. O que se mostrou mais interessante é que embora alunos e 
professores reconheçam a possibilidade de ganho com o uso de tecnologias, há 
uma confrontação clara em como e por que utilizá-las e essa mediação muitas 
vezes não acontece, especialmente por uma tradição, e quando não se tem 
outro profissional escolar ou alguma consultoria para isso.

Em Galvis (2012), o autor minimamente sistematiza as pesquisas em 
crenças, em crenças em ensino/aprendizagem e crenças em uso de tecnologia 
a partir de alguns critérios. Esse trabalho, um dos mais completos encontrados 
na pesquisa se divide em três seções maiores: tipos de crenças, os efeitos das 
crenças no uso de tecnologias, e a interação entre crenças, atitudes, intenção 
e ação. Em cada seção há uma descrição de diversos trabalhos relacionado 
as três divisões a partir de outros critérios como cronológico, similaridade 
temática, ambientes de ocorrências, teorias de base , entre outros. Este foi o 
único trabalho de ordem descritivo-exploratória que não fez pesquisa com 
sujeitos.

Nos trabalhos de Zhan; Martinovic(2008) e Kim (2008) as crenças 
tinham um papel menor na integração tecnológica em sala de aula, e as suas 
atitudes, divisão social- demográfica, e experiência eram critérios tão ou mais 

2 As traduções e adaptações para o português são inteiramente de responsabilidade do autor da 
revisão sistemática. 
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importantes para a visão dos docentes ao ingressar na Educação. Nesses estudos 
a metodologia usada em estudos de CEAL não apareceu, sendo o primeiro 
uma pesquisa quantitativa, inclusive, incomum para qualquer estudo com 
crenças.

Em Jr, Mayo e Rinehart (2009) foram entrevistados quatro professores 
que tinham acabado de participar de um novo programa para alunos de 
fundamental usando tecnologias digitais. Os pesquisados contaram suas 
conclusões do programa e a reação dos alunos, bem como crenças que tinham 
antes e depois do programa. Balchin e Wild (2015) e em Shifflet e Weilbacher 
(2015) também estudos de caso, e também em ensino fundamental. A 
primeira com um número alto de professores (47) e a segunda com apenas um 
professor bastante experiente e um aluno assistente dele durante o período de 
um ano. Nos dois estudos, destaca-se possíveis mudanças de crenças ao longo 
do processo e apesar da descrição de muitas limitações e barreiras, “expandir a 
visão” dos professores de língua é necessário e possível.

3 Considerações finais

Não resta dúvida de que os professores têm crenças definidas sobre 
os letramentos digitais e que influenciam a sua prática docente. Em todos os 
trabalhos não se questiona a importância dessas crenças como norteadoras das 
atitudes e ações. Algumas caracterizadas como positivas, outras como negativas, 
algumas com maior resistência outras, mais mutáveis. A partir das respostas 
dos professores aos questionários e entrevistas das pesquisas, identificamos e 
adaptamos dos 12 trabalhos, as crenças mais frequentes, assim respondendo a 
questão central de pesquisa, orientadora da revisão sistemática. Fizemos isso 
de forma resumida seguindo uma divisão mais geral de positivas e negativas, 
embora verificamos uma frequência bem maior para crenças positivas: 

Negativas
a) Não costumo usar tecnologia digital e terei dificuldades em aprender.
b) Nunca tive um treinamento e por isso não vou saber usar.
c) O uso do celular pode atrapalhar muito a aula.
d) O celular pode desviar a atenção da aula.
e) Uma boa aula pode ser dada sem uso de tecnologias digitais.
d) O uso e montagem de tecnologias podem tomar muito tempo da 

aula.
Positivas
a) Tecnologia pode ser um grande aliado do professor de línguas.
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b) O celular pode ajudar muito, se bem utilizado.
c) As tecnologias digitais facilitam o aprendizado.
d) As tecnologias digitais facilitam o uso de material autêntico.
e) Uso de tecnologias digitais torna a aula mais interessante.
f ) O uso de tecnologias digitais deixa o aprendizado mais próximo do 

estilo dos alunos.
g) O uso de tecnologias digitais deixa o aprendizado mais centrado no 

aluno.
h) As aulas com tecnologias digitais são mais motivadoras.
i) O uso da internet em qualquer tipo de aparelho traz inúmeras 

oportunidades de aprendizado
As crenças de outros agentes, como os próprios alunos e os gestores 

também influenciam as ações que podem ser desenvolvidos no âmbito 
escolar. Outros fatores tais como o investimento público e a formação básica 
e continuada dos professores também são essenciais quando se trata de uma 
implantação permanente e eficiente das novas tecnologias. E as crenças, embora 
de mais difícil mudança, como são todas as barreiras internas, necessitam de 
cada vez mais investigação e intervenção das universidades e dos cursos de 
licenciaturas para a construção de uma visão crítica sobre o uso de tecnologia 
digitais, que nem a demonize, e nem as lance em um positivismo tecnológico, 
onde o aprendizado é garantido.
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Capítulo 23

INCLUSÃO DIGITAL E QUALIDADE DE VIDA DE 
IDOSOS COM O USO DAS REDES SOCIAIS

Egle Penha do Amaral Munhoz1

Cristina Silva Portéro Schmidt2

1 Introdução

De acordo com dados divulgados pela Organização Mundial da 
Saúde - OMS (2018), através do site das Nações Unidas do Brasil 

(2018), o número de pessoas com 60 anos ou mais no mundo dobrará até 
2050, passando de 900 milhões registrados em 2015 para cerca de 2 bilhões 
de idosos. Daí a necessidade de apontar no relatório, entendimento da OPAS/
OMS quanto à importância de que os idosos de hoje e os do futuro possam 
envelhecer de maneira saudável e ativa.

No site das Nações Unidas do Brasil (2018), os dados indicam também 
que a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2016 aponta 
que 14,4% da população brasileira têm 60 anos ou mais de idade, o que 
corresponde a 29,6 milhões de pessoas, sendo, portanto, o envelhecimento 
ativo, saudável e sustentável da população idosa, uma estratégia necessária 
para o enfrentamento dessa transição demográfica.

Para a Organização Mundial da Saúde - OMS (2005), aplica-se a questão 
do envelhecimento ativo tanto a indivíduos quanto a grupos populacionais. 
“Permite que as pessoas percebam o seu potencial para o bem-estar físico, 
social e mental ao longo do curso da vida, e que essas pessoas participem da 
sociedade de acordo com suas necessidades, desejos e capacidades.” (OMS, 
2005, p. 13).

Quando se utiliza a palavra “ativo”, segundo a OMS (2005), refere-se 
à participação do idoso nas questões sociais, econômicas, culturais, espirituais 

1 Advogada pela Universidade Braz Cubas, Pós-graduada em Docência para o Ensino Superior 
pelo Centro Universitário Braz Cubas/SP, Mestranda em Políticas Públicas na Universidade de 
Mogi das Cruzes/SP,. E-mail: munhozegle@gmail.com

2 Doutora em Comunicação e Semiótica (PUC-SP). Professora colaboradora no Mestrado em 
Políticas Públicas da Universidade de Mogi das Cruzes/SP. Docente na Faculdade Bertioga/SP. 
Diretora Científica da Rede Folkcom. E-mail: cris_schmidt@uol.com.br
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e civis, e não somente à capacidade física ou de força para o trabalho. “As 
pessoas mais velhas que se aposentam e aquelas que apresentam alguma 
doença ou vivem com alguma necessidade especial podem continuar a 
contribuir ativamente para seus familiares, companheiros, comunidades e 
países.” (OMS, 2005, p.13).

Para a OMS (2005), o objetivo do envelhecimento ativo é aumentar a 
expectativa de uma vida saudável e a qualidade de vida para todas as pessoas 
que estão envelhecendo, e manter a autonomia e independência durante o 
processo de envelhecimento deve ser uma meta fundamental para indivíduos 
e governantes.

O presente capítulo, fruto de uma revisão bibliográfica de material 
disponível sobre o tema considerado ainda recente, apresenta o conceito 
de idoso no Brasil, assim como as leis que trazem seus direitos e garantias. 
Explora os conceitos de internet, sua chegada ao Brasil e o ciberespaço, onde 
as interações se desenvolvem, assim como as redes sociais e as maiores delas, 
Facebook e WhatsApp. Com isso, objetiva demonstrar a importância da 
utilização dessa ferramenta de comunicação para melhor qualidade de vida 
na terceira idade, por meio da inclusão digital do idoso, além de apontar 
as necessidades de políticas públicas específicas de inclusão digital a esse 
grupo. Nesse caminhar considera-se que a utilização das redes sociais pelo 
idoso interfere em suas atividades sociais e pessoais, podendo ser ferramenta 
relevante para sua maior interação com a sociedade.

2 O idoso brasileiro, as leis e garantias

O idoso brasileiro, antes do Código Civil de 2002 - Lei nº 10.406, já 
foi tratado como um cidadão incapaz e de forma discriminatória até mesmo 
para o exercício de direitos básicos, tendo sido comparado à criança ou 
adolescente e aos portadores de incapacidades relativas, posto que não podia 
sequer casar-se e nem mesmo dispor de seu próprio patrimônio, sem que 
houvesse a intervenção de uma terceira pessoa. A partir de 2002, passou a 
vigorar nova redação do Código Civil (2002) e pelo Art. 1.641 elevou-se a 
idade de 60 para 70 anos, para o regime de separação de bens quando o 
casamento envolver uma pessoa idosa.

Todas essas medidas que protegem e apoiam os idosos se justificam 
pelos dados de 2018 publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE (2019) em seu site, apontando que a população de idosos 
era de 28 milhões, representando 13% da população brasileira e também 
pela projeção da população, que tende a dobrar nas próximas décadas por 
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alguns fatores, entre eles pela queda da taxa de fecundidade, menor número 
de nascimentos no país e aumento da expectativa de vida do brasileiro.

Segundo as Tábuas Completas de Mortalidade do IBGE (2019), 
nascidos em 2017 poderão chegar, em média, aos 76 anos de idade e quem 
nascer em 2060 poderá alcançar os 81 anos de idade. Desde 1940 esse aumento 
na expectativa de vida já aumentou 30,5 anos.

A noção de idade, para Lenoir (1996), é designada pelo número de 
anos que uma pessoa viveu e é produto de sua prática social, tendo o critério 
de classificação pela idade cronológica surgido na França, no século XVI, 
quando da generalização da inscrição do nascimento nos registros paroquiais.

Ao falarmos em pessoa idosa estamos falando de sujeitos que talvez 
estejam vivendo a última etapa de suas vidas, mas que tem autonomia sobre 
suas rotinas e capacidade de ainda colaborar muito com o desenvolvimento 
social e econômico do país.

Para Schneider e Irigaray (2008) a etapa da vida caracterizada como 
velhice, só pode se compreender pela relação estabelecida pelos aspectos 
cronológicos, biológicos, psicológicos e sociais.

Segundo Debert (1997), não é um marcador pertinente de 
comportamentos e estilos de vida apenas a idade de uma pessoa. Outros 
comportamentos com relação à manutenção corporal, comidas, medicamentos, 
formas de lazer, etc., também são indicadores importantes. Segundo a autora, 
até mesmo a aposentadoria pode ser vista como um momento de renovação 
pessoal, busca de prazer e satisfação.

E ainda para Debert (1997), a tendência contemporânea é de que a 
velhice não seja mais vista como um processo de perdas, mas de atribuição de 
novos significados aos estágios mais avançados da vida, que podem inclusive 
oportunizar e realizar projetos abandonados em outras etapas da vida.

É de extrema importância para manter-se o idoso ativo, que se cumpra 
o disposto na Constituição Federal do Brasil (1988), que em seu Artigo 203 
prevê a assistência social ao idoso, no Artigo 229 traz o dever dos filhos em 
ampararem seus pais na velhice e no Art. 230 imputa à família, sociedade e 
Estado o dever de amparar e assegurar às pessoas idosas sua participação digna 
na comunidade.

O idoso brasileiro é o cidadão com 60 (sessenta) anos de idade ou mais, 
conforme o Estatuto do Idoso - Lei nº 10.741/03, sancionado pelo presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, que se encontra vigente desde 1º de janeiro de 2004.

O Estatuto do Idoso (2003) prevê em seu Art. 2º que o idoso goza de 
todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana e que devem ser 
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asseguradas pelo próprio estatuto, ou por outros meios necessários, “todas as 
oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e 
seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de 
liberdade e dignidade.”

Ainda no mesmo diploma temos no Art. 3º que é obrigação da família, 
comunidade, sociedade e Poder Público, assegurar e efetivar ao idoso “o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 
familiar e comunitária.”

No Brasil, pelo Art. 39 do Estatuto do Idoso (2003), a partir dos 65 
anos a pessoa idosa passou a ter a gratuidade dos transportes públicos urbanos 
e semi-urbanos, o que passou a conceder ao idoso maior mobilidade, uma vez 
que não necessita dispender de seus recursos financeiros para sua locomoção 
em busca da realização de várias atividades pessoais.

Posteriormente, a Lei nº 13.466 (2017) sancionada pelo presidente 
Michel Temer, complementou o Estatudo do Idoso lhe dando nova redação em 
alguns artigos e estabelecendo a “prioridade da prioridade” entre os próprios 
idosos, quando elenca em seu Artigo 3º, § 2º que “é assegurada prioridade 
especial aos maiores de oitenta anos, atendendo-se suas necessidades sempre 
preferencialmente em relação aos demais idosos.”

O idoso também tem, garantindo ainda pela Lei 13.466 (2017), 
que complementou o Estatuto do Idoso de 2003, direito ao atendimento 
preferencial junto aos órgãos públicos e privados, preferência na formulação e 
execução de políticas públicas específicas, destinação privilegiada de recursos 
públicos.

O Estatuto do Idoso (2003) é para Veiga, Pereira (2005) uma feliz 
inovação legislativa, que tutela a velhice no ordenamento jurídico, garantindo 
aos idosos direitos de 10 núcleos temáticos: atendimento de suas necessidades, 
educação, esporte, justiça, lazer, moradia, respeito, saúde, transporte e vida.

3 Internet, redes sociais, idosos e qualidade de vida 

Comunicação, internet, redes sociais, idosos, terceira idade e qualidade 
de vida não são mais apenas palavras do dicionário da língua portuguesa. 
Qualquer uma dessas palavras transmite a ideia de movimento, atividade, 
interação, envolvimento, coletividade e muito mais, e representam uma nova 
era de comunicação em que o único movimento é e será sempre para frente, 
não cabendo pensar em nenhum tipo de retrocesso.

Os primeiros registros do uso da internet no Brasil são de 1988, 
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quando a Fapesp realizou a primeira conexão internacional a transportar 
tráfego TCP/IP, e desde então a administração do domínio “br” está sob sua 
responsabilidade, nas lições de Guizzo (2000).

Guizzo (2000) aponta que a empresa Andersen Consulting divulgou 
pesquisa realizada junto a grandes empresas privadas e estatais do Brasil e 
80% delas revelaram que já utilizavam informações e serviços disponíveis na 
internet.

A internet é o caminho virtual que permite que as trocas de informações 
e interações trafeguem pelo ciberespaço entre todos os atores envolvidos 
e tornou-se o principal marco da atual Era da Informação, com a mesma 
importância que a eletricidade foi para a Era Industrial.

Mas Guizzo (2000) esclarece que a internet não tem dono, pois é 
constutuída por milhares de redes interligadas pertencentes a empresas, orgãos 
públicos, universidades, etc., e quem se liga à ela, passa a fazer parte também 
dessa imensa rede.

O ciberespaço é o ambiente virtual de acesso livre e descentralizado 
que interliga pessoas e instituições, para Lévy (1999, p. 92) definido como “o 
espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores 
e das memórias dos computadores”.

Para Aparici (2012), o termo “ciberespaço” foi criado pelo escritor 
William Gibson, em seu romance Neuromante, em que mostra um futuro 
invadido por microprocessadores, dispositivos eletrônicos e cirúrgicos em que 
a informação é uma mercadoria de primeira necessidade.

Já a cibercultura é a cultura desenvolvida nesse espaço virtual 
denominado ciberespaço, e segundo Lévy (1999) permite, pela interação 
de diversos atores diferentes e pela interligação de incontáveis dispositivos 
digitais ao redor do planeta, compartilhamento e troca de informações em 
redes que interagem entre si.

Guizzo (2000) entende que não há como escapar do ciberespaço, que 
tomou conta do planeta e engoliu a todos nós, deu vida à aldeia global e é a 
alma de um novo mundo em formação. Para o autor esse é o novo mundo em 
formação, que tem qualidades e defeitos, afinal é construído por nós. E como 
tudo o que é feito pelo homem, tem seus aspectos positivos e negativos, sendo 
que o que é positivo para alguns pode ser negativo para outros.

Martins (2007, p. 77) nos traz que “À semelhança de qualquer 
vivência humana, o processo grupal implica relações de poder e de práticas 
compartilhadas e, ao se realizar, desenvolve a sua identidade (intragrupo e 
intergrupos).”
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O termo redes sociais vem sendo empenhado há alguns anos para 
denotar as interações, especialmente entre pessoas, grupos, empresas, orgãos 
públicos, etc, dentro do ambiente virtual e por meio digital.

Aparici (2012, p. 16) registra que “a expressão “redes sociais” é utilizada 
no campo das humanidades, desde a metade do século XX, para referir-se a 
normas, estruturas e dinâmicas de interação social. No entanto, atualmente, 
a expressão “redes sociais” costuma ser utilizada para se referir às plataformas 
on-line.”

Segundo o Techtudo (2018), site do grupo Globo.com, especializado 
em tecnologia, os aplicativos de troca de mensagens Facebook e WhatsApp 
fazem parte da rotina de milhões de brasileiros e de mais de um bilhão de 
pessoas em todo o mundo.

A rede social Facebook (2020) fundada em 2004, e fenômeno da 
comunicação virtual no mundo que não para de crescer, registra em sua 
página oficial ter 3 bilhões de usuários ativos mensais. Em 2014 o Facebook 
aumentou seu alcance ao comprar o aplicativo WhatsApp, focado no envio 
de mensagens instantâneas de forma rápida e segura. Em seu site oficial o 
WhatsApp (2020) informa que mais de 2 bilhões de pessoas em mais de 180 
países usam o aplicativo.

As duas plataformas apresentam em suas apresentações oficiais a 
mesma alegação de que as pessoas utilizam suas redes para descobrir o que 
está acontecendo no mundo e compartilhar e expressar o que é importante 
para elas e manter contato com amigos e familiares, a qualquer hora e em 
qualquer lugar.

Segundo a Abranet (2019), pesquisa de 2017 da TIC Domicílios aponta 
que “o uso do telefone celular para acesso à Internet segue em crescimento, em 
patamares cada vez mais elevados.” A mesma pesquisa registra que no Brasil já 
são mais de 120,7 milhões de pessoas que utilizaram a internet no país, por no 
mínimo uma vez nos últimos três meses anteriores às pesquisa.

Assim, é de imaginar-se que no Brasil os idosos não ficariam “de 
fora” desses novos tempos, onde o uso intenso de várias redes sociais pela 
mesma pessoa promove transformações significativas e em sua maioria 
positivas, consideradas por alguns pesquisadores como a verdadeira revolução 
tecnológica, como temos na lição de Castells (1999, p. 39), que entende 
que “uma revolução tecnológica concentrada nas tecnologias da informação 
começou a remodelar a base material da sociedade em uma revolução 
tecnológica.”

A utilização das tecnologias em praticamente todos os setores, 
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especialmente pela agilidade e economia oferecidas, praticamente 
“empurraram” toda a sociedade para esse nova condição de comunicação, e 
tem exigido cada vez mais a utilização de computadores e smartphones para 
a realização de praticamente todas as atividades cotidianas, estejam as pessoas 
preparadas ou não para essa nova forma de interação.

Segundo Almeida et al. (2014), Gregor et al. (2002) nos alertam para 
as interfaces humano-computador que de forma geral foram desenhadas para 
um usuário “típico” e jovem, mas acreditando-se na possibilidade do idoso 
conhecer e aprender a usar as novas tecnologias. 

A utilização das redes sociais pela terceira idade vem gerando cada vez 
mais interesse e há algum tempo não passa mais in albis pelos orgãos públicos, 
que tem se empenhado em alinhar a comunicação com esse público e nem 
pelo mercado de produtos e serviços, que cada vez mais se especializa em 
atender essa faixa da população.

De acordo com Vygotsky (1984), o pensamento é gerado pela 
motivação e, portanto, pelas necessidades, desejos, emoções e interesses de 
um indivíduo, sendo a razão da ação. Ainda conforme suas concepções, 
aprender é um processo complexo que também envolve estruturas igualmente 
complexas. O idoso tem suas estruturas complexas já amadurecidas, porém 
não é suficiente para garantir seus processos de aprendizagem.

Assim, para se sentirem envolvidos e engajados, idosos já estão e são 
cada vez mais motivados a aprenderem a utilizar computadores e smartphones, 
com amigos e familiares ou pelos cursos básicos de informática que vem sendo 
cada vez mais oferecidos a esse público. 

Para Alban et al. (2012) verifica-se que, para os idosos, a inclusão digital 
e a conexão com pessoas e conhecimentos atinge várias esferas e promove 
incremento da inserção social, afetiva e mental, vez que minimiza o impacto 
das perdas e transformações que incidem nesta etapa da vida

Farranha (2014) considera que, ainda que as mídias sociais estejam em 
estágios iniciais, já demonstram características positivas para promoverem a 
interação entre público e usuários, o que melhora também a relação cidadão/
governo.

4 A importância das políticas públicas

Políticas públicas são ações governamentais destinadas a sanear um 
problema público ou então a diminuir seus impactos e nos ensinam Dias e 
Matos (2017) que existem diferentes modelos que facilitam o entendimento 
sobre como e por que o governo faz ou deixa de fazer alguma ação que 
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repercutirá na vida dos cidadãos.
Já para Secchi (2017), as políticas públicas formam uma diretriz 

elaborada para enfrentar um problema público e um conceito abstrato que se 
materializa em leis, programas, campanhas e prestação de serviço.

Políticas Públicas que possam promover a inclusão do idoso por meio 
do uso das redes sociais passam inevitavelmente pelos órgaõs governamentais, 
normalmente pelas secretarias de assistência social ou de promoção social 
das prefeituras, vez que costumam estar mais próximas da população e 
normalmente lhes informam sobre as campanhas voltadas à melhoria da 
qualidade de vida da terceira idade, especialmente nas áreas da cultura, esporte 
e saúde.

Para Silva, Ribeiro, Filho (2014), as instituições públicas tem se 
aproximado da população e cumprido seu papel, atendendo a Lei de Acesso à 
Informação. Ainda segundo o autor, a comunicação das instituições públicas 
pelas redes sociais gera economia com ligações telefônicas, impressão de 
informativos, envio de correspondências e deslocamentos, entre outros fatores.

Governos podem inclusive incentivar e proporcionar a utilização das 
redes sociais pelos idosos, com a instalação de telecentros de mídia, centros 
de convivênia e pontos de internet gratuita aos usuários. Essas iniciativas de 
inclusão digital podem vir ao encontro de políticas já delineadas como se 
encontra destaque na Política Nacional do Idoso (1994), que criou o Conselho 
Nacional do Idoso ainda no ano de 1994.

A Política Nacional do Idoso (1994) tem por objetivo, como impresso 
logo em seu primeiro artigo, assegurar direitos sociais e criar condições para 
que o idoso promova sua autonomia, integração e participação efetiva na 
sociedade e as ações previstas que reforçam os primeiros traços de proteção 
do idoso previstos na Constituição Federal, que reverberaram posteriormente, 
e por consequência, no Estatuto do Idoso, devendo ser ações desenvolvidas 
com a participação dos conselhos federal, estaduais, do Distrito Federal e 
municipais do idoso.

Conforme o Art. 6º da Política Nacional do Idoso (1994), “os 
conselhos nacional, estaduais, do Distrito Federal e municipais do idoso 
serão órgãos permanentes, paritários e deliberativos, compostos por igual 
número de representantes dos órgãos e entidades públicas e de organizações 
representativas da sociedade civil ligadas à área”, cabendo aos Conselhos 
supervisionar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a política nacional do idoso, no 
âmbito das respectivas instâncias político-administrativas.

Assim, como um efeito cascata, tomamos como exemplo o Conselho 
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Estadual do Idoso do Estado de São Paulo (1997), lhe cabendo a formulação, 
coordenação, supervisão e avaliação da política nacional do idoso, no âmbito 
do Estado e estimular a criação dos Conselhos Municipais, visando avaliar 
como estão se desenvolvendo as políticas estaduais relativas às pessoas idosas e 
também propor novas diretrizes para o aperfeiçoamento e melhoria das ações.

5 Considerações finais

Ao final do estudo para este capítulo, fruto da revisão bibliográfica dos 
autores referenciados e tratando do tema considerado ainda recente no país, 
restam claros o conceito de idoso no Brasil e como surgiu a ideia desse marco 
etário na sociedade.

Explora-se os conceitos de internet, sua chegada ao Brasil e o ciberespaço, 
onde as interações se desenvolvem, cibercultura enquanto ações produzidas 
no ambiente virtual, assim como definição de redes sociais, apresentando-se 
as maiores delas, Facebook e WhatsApp.

Em relação à legislação, foram trazidos os marcos legais que determinam, 
a partir da Constituição cidadã, políticas públicas como a Política Nacional 
do Idoso e o Estatuto do Idoso que visam orientar profissionais do poder 
público e iniciativa privada envolvidos com esse público, para a criação e 
implantação de conselhos estaduais e municipais, que tem por finalidade 
garantir e proteger os direitos desses sujeitos e implantar ações que efetivem 
sua inserção na sociedade, posto que a expectativa é de aumento dessa faixa 
etária na pirâmide de crescimento populacional do país.

Quanto às formas de inclusão social e consequentemente digital da 
terceira idade, necessita-se apontar a necessidade de reforçar as ações e práticas 
de incentivo às políticas públicas nesse setor, específicas para a inclusão digital 
desse grupo, posto que apenas a legislação, sem aplicabilidade adequada, não 
surte nenhum efeito e não promove nenhuma ação capaz de mudar a realidade 
existente, sendo apenas lei morta.

Nesse caminhar objetiva-se sobretudo demonstrar a importância da 
utilização das redes sociais como ferramenta de comunicação para melhorar 
a qualidade de vida na terceira idade, visto considerar-se que a utilização das 
redes sociais interfere nas atividades sociais e pessoais do idoso, podendo ser 
ferramenta relevante para sua maior interação com a sociedade.
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Capítulo 24

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS PARA 
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL 

NA ESCOLA: CONTANDO HISTÓRIAS

Ana Clara Moreira de Mello1

Patrícia Gouvêa Nunes2

Rosenilde Nogueira Paniago3

Jaqueline Silva Santos4

1 Introdução

A aprovação da Lei nº 10.139/2003, que cria a obrigatoriedade 
do ensino da história e cultura afrobrasileira e indígena nas 

escolas, assegura a promoção de ações que promovam o cumprimento desta 
no ambiente escolar. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) de 2018, há um alto índice de evasão de discentes 
negros no ambiente escolar, consequente da discriminação racial sofrida, a 
pesquisa aponta que 12,3% de meninas negras e 19,5% de meninos negros 
não concluíram o Ensino Fundamental, enquanto 5,9% de meninas brancas 
e 11,6% de meninos brancos não concluíram a mesma fase, já no Ensino 
Médio, obteve-se 33,3% de jovens negrase 44,2% de jovens negros que não 
concluíram essa fase, enquanto 18,8% de jovens brancas e 29,6% de jovens 
brancos não concluíram essa fase, e, por fim, 79,4% de negras e 84,8% de 
negros não concluíram o Ensino Superior, e 61,1% de brancas e 70,6% de 
brancos não concluíram essa mesma fase.

Assim, a abordagem de maneira superficial do assunto nas instituições 
escolares, são indicadores da importância da promoção de ações que assegurem 

1 Acadêmica do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal de Educação, 
Ciências e Tecnologia Goiano, Campus Rio Verde. Bolsista do NEABI. E-mail: anaclaramelorv@
gmail.com

2 Doutoranda em Ciências da Educação. Professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Goiano, Campus Rio Verde. E-mail: patricia.nunes@ifgoiano.edu.br

3 Doutora em Ciências da Educação. Professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Goiano, Campus Rio Verde. E-mail: rosenilde.paniago@ifgoiano.edu.br

4 Acadêmica do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Educação, Ciências e 
Tecnologia Goiano, Campus Rio Verde. Bolsista do NEABI. E-mail: jah.silva.santos@gmail.com
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a educação para as relações étnico-raciais, como apontado por CARMO 
(2015, p. 229), 

Nas escolas, os povos indígenas sempre estiveram presentes no estudo da 
cultura e da história nacional, geralmente relacionados ao descobrimento e 
ao período colonial, quase sempre figurando como personagens folclóricas, 
perdidas no tempo e no espaço, distantes das sociedades atuais, sem sua devida 
valorização ou ampliação do seu universo histórico e cultural. 

Desse modo, as leis foram implementadas para que a escola aborde a 
temática étnico-racial com eficiência e combata os atos de intolerância racial no 
ambiente escolar, a fim de promover a equidade e tornar menos propensos as 
desistências dos alunos, de modo que aumente as oportunidades de frequência 
de afrodescendentes nas escolas da Educação Básica e em instituições de ensino 
superior. Desde a implantação da lei 10.369/2003, diferentes ações veem 
sendo implantadas no campo educacional visando atendê-la, dentre estas 
destaca-se neste relato, o Núcleo de Estudos afrobrasileiros e Indígenas do 
Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde (NEABI), o qual foi instituído 
com a estima de promover ações orientadas a temática dessa experiência, 
educação para as relações étnico-raciais e, especialmente, quanto às populações 
afrodescendentes e indígenas, no âmbito da instituição e em suas relações com 
a comunidade externa, por meio de ações de ensino, pesquisa e extensão. 

Neste sentido, para além de realizar ações, considera-se necessária 
a implementação de ações efetivas pelas instituições escolares em termos 
das abordagens para a educação e cultura afrobrasileira e indígena para a 
conservação da história e representatividade desse povo que sofre discriminação 
racial desde o processo de colonização do país. Nesta perspectiva, este relato 
procura apresentar como se deu uma ação pedagógica que buscou evidenciar 
possiblidades do uso de estratégias didáticas por meio da contação de histórias 
para a abordagem das relações étnico-raciais na Educação Básica, com vistas 
a contribuir para a ascensão cultural de estudantes negros e a promoção da 
história e cultura dos povos africanos, como um passo importante para o 
acolhimento das diferenças culturais do Brasil.

A presente experiência consistiu em elaboração, desenvolvimento 
e análise da possibilidade da estratégia didática de contar histórias em 
instituições públicas de ensino de Educação Básica do município de Rio Verde, 
sobre os povos africanos, com ênfase na preservação e perpetuação histórica 
da herança cultural desses povos na cultura afrobrasileira. No processo 
metodológico, amparou-se em referenciais teóricos que tratam da temática, 
bem como de livros literários para o processo de contação de histórias. Todo 
o processo da experiência foi registrado em diário de bordo, para posterior 
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análise das informações e elaboração de um produto educacional5 orientador 
para contação de histórias da cultura afrobrasileira nas escolas de modo 
interdisciplinar. 

2 A experiência vivenciada: contando histórias

O ato de contar histórias é uma prática milenar, utilizada para guardar 
costumes e tradições, resgatando heranças culturais e afetivas, dessa forma, 
os conhecimentos de diversos âmbitos eram disseminados na antiguidade e 
também nos dias atuais. Contar uma história aproxima a criança da elucidação 
da realidade, facilitando a coerência proporcionada pelo lúdico que essa 
interação proporciona, estreitando os laços afetivos e o conhecimento através 
da relação do imaginário causado pelo enredo com as experiências vivenciadas. 
(BRUNER, 1986)

As narrativas na vida das crianças podem seguir a vertente do 
pensamento lógico e sistemático, onde o lógico busca a construção de 
explicações enquanto o sistemático se coloca de modo que a imaginação traga 
significado a experiências, desse modo, os mesmos criam uma ponte entre os 
valores e as crenças abstratas e a materialidade do contexto experimentado, de 
acordo com (BRUNER, 1986). 

Para o desenvolvimento da ação pedagógica, foi realizado um estudo 
teórico aprofundado sobre a temática das relações étnico-raciais, e das 
normativas que estabelecem a inclusão desta discussão na escola, consultando 
documentos como o “Plano nacional de implementação das diretrizes 
curriculares nacionais para educação das relações étnico-raciais e para o ensino 
de história e cultura afro-brasileira e africana”, a “Base Nacional Comum 
Curricular, o Plano Nacional de Educação e a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional”.

Os estudos realizados indicam que, em 1500, a chegada dos 
portugueses no Brasil trouxe consigo o duro significado da palavra escravidão 
que assombra e acompanha a história do país mesmo na atualidade, estes 
trouxeram negros africanos para serem mão de obra para exploração de uma 
terra que não os pertencia, invalidando a presença dos nativos indígenas. A 
anulação e desvalorização dos povos afrodescendentes e indígenas e a associação 
ao trabalho escravo se perpetuaram, é o que chamamos de preconceito, tão 
presente como em 1500, porém mascarado.

Segundo Fernandes (1978), as feridas da discriminação racial se exibem 

5 O produto educacional desenvolvido está disponível no repositório institucional do IFGoiano. 
Site: www.ifgoiano.edu.br
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ao mais superficial olhar sobre a realidade social do país. A ideologia oficial, 
ostensivamente, apoia a discriminação econômica - para citar um exemplo 
- por motivo de raça. Até 1950, a discriminação em empregos era uma 
prática corrente, sancionada pela lei consuetudinária. Em geral, os anúncios 
procurando empregados se publicavam com a explícita advertência: “não se 
aceitam pessoas de cor.” Mesmo após a lei Afonso Arinos, de 1951, proibindo, 
categoricamente, a discriminação racial, essa situação continuou. Trata-se de 
uma lei que não é cumprida nem executada. Ela tem um valor, puramente, 
simbólico. Depois da lei, os anúncios tornaram-se mais sofisticados que antes: 
requerem agora “pessoas de boa aparência”. Basta substituir “boa aparência” 
por “branco” para se obter a verdadeira significação do eufemismo. Com 
lei ou sem lei, a discriminação contra o negro permanece difusa, mas ativa. 
(FERNANDES, 1978, p.82).

Sabendo-se ser indispensável uma ação que possibilite a escola abordar 
a educação e cultura afrobrasileira e indígena para conservação da história 
e representatividade desse povo - que constitui a população brasileira e 
que sofre, desde os primórdios, com grande desvalorização, como afirma 
Fernandes (1978, p. 123), “Os africanos e seus descendentes, os verdadeiros 
edificadores da estrutura econômica nacional, são verdadeiros coagidos, 
forçados a alienar a própria identidade pela pressão social, se transformando, 
cultural e fisicamente, em brancos”-, são necessárias e urgentes as estratégias 
didáticas na escola para ascensão e elucidação dessa diversidade.

3 Sobre as práticas de ensino de contar história afrobrasileira

O primeiro contato estabelecido com a escola ocorreu no momento de 
apresentação entre os responsáveis pela coordenação e a equipe do Núcleo de 
Estudos Afrobrasileiros e Indígenas (NEABI), e nas primeiras instruções sobre 
como seriam as ações desenvolvidas na escola. No início da vivência, houve 
um momento de descontração e conversa sobre as relações étnico-raciais com 
os estudantes e ficou perceptível um conhecimento prévio sobre a temática da 
história dos povos africanos, que já haviam sido trabalhadas pelos professores 
das turmas da escola, onde a ação seria desenvolvida. Iniciou-se com momentos 
de descontração promovidas pelo grupo que iria desenvolver a ação, e, após, 
foram realizadas práticas de contação de histórias diversificadas para alunos 
do 4º e 5º anos da Escola Municipal Nestor Fonseca, para a disseminação da 
cultura afrobrasileira. 

 A escolha pelas obras literárias que seriam utilizadas deu-se pela busca 
por livros que se aproximassem com a realidade mais próxima ao município 
de Rio Verde (Goiás). Assim, livros selecionados para a abordagem da 
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temática por meio da contação de histórias na escola foram: “Chico Moleque, 
um sonho de liberdade” e “Contos Cedrinos”, ambos da autora Maria Luiza 
Bretas, obras escritas sobre a história da comunidade quilombola do Cedro, 
localizada no município de Mineiros (Goiás) que fica a 220 quilômetros de 
Rio Verde.

Francisco Antonio de Moraes, conhecido como Chico Moleque, foi 
um escravo trazido de Minas Gerais que trabalhava, arduamente, para o 
seu senhor e onde mais tivesse oportunidade, em seus poucos momentos de 
descanso, para, assim, conseguir comprar sua liberdade e pedaços de terra da 
propriedade Fazenda Chácara das Flores, no município de Mineiros (Goiás), 
próximo à divisa de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul. Assim, em 1885, 
fundou a Comunidade Quilombola do Cedro, onde abrigou outros escravos 
e descendentes da família que constituiu, os quais residem nesse ambiente até 
os dias de hoje, organizando-se de formas tradicionais, no que tange aspectos 
sociais e culturais, preservando heranças do conhecimento etnobotânico. 

Maria Luiza Bretas é a escritora das obras literárias utilizadas na 
presente prática. Formada em Letras pela Universidade Federal de Goiás de 
Goiânia, atua, profissionalmente, na educação com enfoque na importância 
da leitura como poderoso instrumento de acesso ao saber, satisfação pessoal e 
conquista da cidadania. Neste caminho, publicou livros dentro da perspectiva 
da excelência da leitura e, mais tarde, participou de um projeto de pesquisa 
multidisciplinar na comunidade do Cedro, envolvendo docentes do Instituto 
Federal de Goiás das áreas de Biologia, Letras, Agronomia e Administração, 
onde, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, 
publicou o livro “Chico Moleque, um sonho de liberdade”, direcionado ao 
público infantil e o livro “Contos Cedrinos” voltado para o público em geral. 

Para contar a história “O livro de Geografia”, optou-se por realizar 
uma narrativa do livro “Contos Cedrinos”, por meio de uma peça teatral, cujo 
elenco foi composto por integrantes do NEABI e do Centro de EducAção 
Rosa de Saberes6. Já para contar a história do livro “Chico Moleque, um 
sonho de liberdade”, optou-se por utilizar as imagens do livro com projeções 

6 O Centro de EducAção Rosa de Saberes do IFGoiano destina-se ao desenvolvimento de projetos 
de pesquisa, ensino e extensão cujo foco são as questões que envolve a educação e o processo 
ensino-aprendizagem na educação básica e ensino superior. O espaço é destinado também a 
aulas práticas dos cursos graduação, especialmente os cursos de Licenciaturas. São várias as 
práticas desenvolvidas no espaço envolvendo alunos da educação básica. Destina-se também 
a outros projetos, tais como o Laboratório Interdisciplinar de Educadores – LIFE, Núcleo de 
Estudos Afrobrasileiros e Indígenas – NEABI, espaço de formação para Programa de Iniciação 
à Docência ( PIBID) e Residência Pedagógica (RP). Disponível em: https://sites.google.com/
view/prticasdeensinoinovadoras
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da ilustração da história em uma parede e narração dialogada pelo grupo do 
NEABI.

Durante a contação das histórias, o comportamento dos estudantes 
diante dos temas que estavam sendo abordados deu-se de modo similar em 
todas as turmas; os estudantes mostraram-se interessados e empolgados com 
a metodologia, com atenção no enredo da narrativa, expressando, em seus 
pequenos rostos, as mesmas emoções que os personagens expressavam. 

Ao final das contações, propôs-se uma atividade em que se solicitava 
um registro sobre as histórias e o entendimento sobre elas, e os estudantes 
tinham a liberdade de se expressar como quisessem, com desenhos, músicas, 
poemas, textos entre outros, a fim de estabelecerem uma relação com a história 
apresentada e a herança cultural afrobrasileira.

Durante a produção dos desenhos, observou-se que os estudantes 
faziam questionamentos sobre a cultura afrobrasileira e também sobre a 
condição do negro no Brasil. Tais questionamentos eram respondidos pelo 
grupo e também pelas professoras das turmas, com o intuito de desmistificar e 
promover, cada vez mais, o diálogo sobre a temática das relações étnico-raciais.

Após a realização das práticas de contação de histórias na escola, os 
estudantes e professores foram convidados para visitarem o Instituto Federal 
Goiano, Campus Rio Verde, para conhecerem a autora das histórias contadas 
para os alunos na escola, apreciarem a exposição montada com os desenhos 
e escritos que os alunos produziram ao final da contação de histórias e 
conhecerem as dependências da instituição, finalizando com um piquenique. 

Por meio do Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Indígenas, em parceria 
com o Centro de EducAção Rosa de Saberes do IFGoiano, foi oportunizada 
a visita dos alunos da escola ao campus. Ao chegarem ao IFGoiano, os 
estudantes fizeram um passeio para conhecerem as instalações e laboratórios, 
em seguida, visitaram uma exposição feita pelo laboratório de Biologia 
Animal, onde puderam observar e aprender sobre animais fixados do acervo 
de material biológico, bem como insetários, modelos didáticos diversos e a 
jiboia Morgana que reside no campus. Com a visita ao laboratório, foi possível 
estabelecer, com os estudantes, uma discussão sobre os animais do cerrado que 
compõem o estado de Goiás e a comunidade quilombola do Cedro e, assim, 
ampliar o conhecimento sobre o cerrado e cultura afrobrasileira.

Os estudantes também fizeram uma trilha em um bosque do IFGoiano, 
e, durante o passeio, foram feitas associações da vegetação e animais do 
cerrado com a história contada na escola, relacionando-as aos quilombos, que 
se encontravam em regiões de cerrado preservado, aproveitando para enaltecer 
a importância da preservação do meio ambiente.
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Posteriormente, os alunos foram deslocados até o auditório para 
conhecerem a autora das histórias que haviam sido trabalhadas na escola. A 
autora Maria Luíza Bretas contou para os estudantes sua história de vida e 
outras que escreveu ao longo de sua carreira, e os alunos ficaram maravilhados, 
ao ouvir pela própria autora, as histórias que conheceram na escola somente 
pelos livros.

Por fim, os estudantes foram convidados a conhecer as instalações do 
Centro de EducAção Rosa de Saberes e NEABI, onde fizeram um piquenique 
no gramado sob a sombra das palmeiras, que carregavam em si varais com 
os registros produzidos pelos estudantes, que estavam expostos para que 
pudessem ser apreciados, por todos, como pela autora das obras literárias 
trabalhadas e, assim, as crianças brincaram e confraternizaram até o momento 
em que retornaram para a escola. 

Portanto, amparada em referenciais teóricos, houve a elaboração da ação 
pedagógica e, posteriormente, a sua aplicação, que ocorreu com estudantes 
de 4º e 5º anos do Ensino Fundamental e, após a realização da vivência na 
escola, seguida da análise dos resultados, obteve-se subsídios para a elaboração 
de um produto educacional, que tem por objetivo principal colaborar para a 
abordagem da temática étnico-racial na escola, com a indicação de técnicas de 
contação de histórias, seguida de sugestões de estratégias metodológicas para a 
elucidação da história, de modo interdisciplinar, relacionando aspectos étnico-
raciais na disciplina de Ciências, nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
O produto educacional desenvolvido trata de um material orientador para a 
contação de histórias e indica desde como contar histórias na escola, a uma 
sequência didática para o trabalho com um conto sobre a cultura afrobrasileira.

4 Considerações finais

A partir do desenvolvimento desta experiência, cujo objetivo foi 
evidenciar a possibilidade do uso da contação de histórias como estratégia 
didática no ensino-aprendizagem dos anos iniciais do ensino fundamental, 
de modo a favorecer a abordagem das relações étnico-raciais nas escolas, 
para que ela seja promovida de modo inovador e que atinja o nível de 
compreensão satisfatório por parte dos estudantes. Em busca de desmistificar 
os paradoxos existentes na temática, valorizando a herança cultural dos povos 
afrobrasileiros no ambiente escola, constatou-se que contar histórias sobre a 
cultura afrobrasileira é uma estratégia que pode ser utilizada com frequência 
nas escolas, é de fácil acesso e aproxima os estudantes da cultura afrobrasileira 
que compõe nosso país, promovendo a discussão sobre as relações étnico-
raciais no Brasil no ambiente escolar, uma vez que os estudantes estabeleceram 
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um diálogo sobre as questões raciais que vivenciam em seu cotidiano, por 
meio da história apresentada.

No diálogo estabelecido inicialmente com os alunos, no que tange as 
relações étnico-raciais, observou-se que já é realizado um bom trabalho na 
escola campo onde a ação foi efetivada, constatando que os conceitos estavam 
bem compreendidos pelos estudantes, porém, as aulas com essa temática 
ocorriam durante poucas vezes no ano letivo, o que sinaliza uma fragilidade. 

Após essa primeira análise, ocorreu o primeiro desafio da presente 
ação, a idealização de uma metodologia que trabalhasse as relações étnico-
raciais e que pudesse ser trabalhado pela interdisciplinaridade. Constatou-se 
que técnicas de contação de histórias que abordem a temática pode ser uma 
possibilidade de estratégia didática para a promoção da história e cultura 
africana, sendo possível a articulação com as exigências do currículo escolar.
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Capítulo 25

REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES: RELAÇÃO ENTRE A PRÁTICA E 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Sangelita Miranda Franco Mariano1

Léia Adriana Silva Santiago2

Marco Antônio de Carvalho3

Chayene Straykyver Pastori de Lima4

1 Elementos introdutórios

A formação de professores tem sido pauta constante de discussões que 
dizem respeito à qualidade e à melhoria dos processos educacionais, 

com especial atenção às politicas públicas de formação e às propostas gestadas 
a partir destas determinações legais pelas instituições formadoras. Nesse 
cenário, o professor é figura central e assume uma dimensão importante no 
que concerne à sua ação no espaço educativo das instituições de educação 
básica.

Sob esse viés, salientamos a composição de um cenário de debates, 
investigações e ações que almejam não apenas uma melhor compreensão do 
contexto de formação e atuação, como também a elaboração de propostas 
que promovam mudanças, intervenções e avanços nos processos formativos 
de naturezas teórico metodológicas, administrativas e políticas. É possível 
destacar que os cursos de formação inicial têm considerado cada vez mais em 
seus itinerários formativos a possibilidade de os licenciandos efetivarem uma 
aproximação com o campo em que atuarão, negando assim, uma concepção 
de formação voltada para uma educação idealizada sem a estreita relação com 
a realidade específica de atuação.

De fato, em busca de uma autonomia intelectual, por meio de uma 
formação integral, o professor tem como necessidade, além de saber fazer, 

1  Docente ProfEPT - IF Goiano
2  Docente ProfEPT - IF Goiano 
3  Docente ProfEPT - IF Goiano 
4  Mestranda ProfEPT - IF Goiano 
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vivenciar uma formação que o permita realizar práticas investigativas, 
mobilizando os conhecimentos apreendidos em tempos e espaços distintos, 
de modo crítico e socialmente referenciado. Salientamos que há, ainda, uma 
persistência do reconhecimento de um saber-fazer, de uma aceitação de certo 
“praticismo” como elemento norteador da racionalidade técnica. 

Inferimos que o espaço/tempo para discussão desses saberes e práticas 
deve permear o processo formativo dos futuros profissionais, no sentido de 
troca, de diálogo e não de imposição ou sobreposição de saberes teórico-
práticos.Para tanto, a prática deve ser compreendida para além da mera 
aplicação de teorias desvinculadas do contexto de desenvolvimentoda ação 
objetiva.A prática é, portanto, um processo constante, tanto de estudos, 
reflexões, discussões, experimentações quanto de relações de poder, daí reside 
o fato de que ela pode ser por um lado, emancipadora e crítica e de outro lado, 
opressora e vigorosamente reprodutivista. 

Desse modo, destacamos o crescente avanço no que tange às políticas 
publicas de formação de professores, as quais que têm caminhado no sentido de 
romper com uma lógica disciplinar, regida por conhecimentos fragmentados 
e desarticulados, portanto, gestadas e objetivadas por intermédio de modelo 
aplicacionista, no qual os estudantes cursavam grande parte da grade curricular 
assistindo aulas pautadas restritamente em disciplinas e conteúdos teóricos. 
Nesses moldes, somente ao final dos cursos esse alunos realizavam o estágio 
curricular, ocorrendo assim a aplicação da teoria estudada em realidades, 
por vezes, idealizadas.Não obstante, o grande volume de conhecimentos 
acumulados ao longo dos primeiros anos de formação acadêmica torna-se, 
em muitos momentos, ineficiente frente à dinâmica e à dialética da realidade 
social que, permeada por mudanças constantes, acaba por escapar à “fórmulas” 
fixas quando confrontada pelos desafios impostos pelo cotidiano escolar.

 Diante dos elementos apresentados, depreendemos que a organização 
e a configuração do estágio como componente curricular não se apresenta de 
modo isolado e estanque em relação aos demais momentos que estruturam a 
formação profissional do pedagogo. A partir desse pressuposto, não é possível 
pensar o estágio curricular supervisionado, seu sentido, significado e formas 
de estruturação sem situá-lo no contexto do processo de formação docente em 
que ele se localiza e se materializa; nem sequer desarticulado dos sentidos, das 
dimensões e contornos que este processo assume ou pode vir a assumir.

O presente estudo consiste em uma investigação teórico documental 
centrada em reflexões sobre a política de formação do pedagogo, em especial 
no que diz respeito ao arcabouço normativo quais sejam: a Resolução CNE/
CP nº 1 de 2002; a Resolução CNE/CP nº 2 de 2002, a Resolução CNE/CP 
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nº 1 de 2006; a Resolução CNE/CP nº 2 de 2015 e a Resolução CNE/CP nº 
2 de 2019. 

2 A dimensão teórico- prática do estágio curricular supervisionado nas 
diretrizes formativas

A partir de uma breve retomada acerca do ordenamento jurídico 
que estabelece as diretrizes para os cursos de formação de professores, nos 
deteremos na análise dos principais elementos que preconizam a interlocução 
entre teoria e prática nos estágios supervisionados. Sob essa égide tomamos 
como marco a Resolução CNE/CP nº 1 de 2002, que instituiu as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica em 
Nível Superior e apresenta no art. 3º os princípios que norteiam o preparo do 
exercício do profissional docente, quais sejam: a competência como concepção 
nuclear na orientação do curso; a coerência entre a formação oferecida e a 
prática esperada do futuro professor; a pesquisa, com foco no processo de 
ensino e de aprendizagem (BRASIL, 2002a, p. 1-2). 

Todavia, ao trazer as competências como núcleo de formação, incorre-
se na possibilidade de reduzir a ação formativa apenas à sua dimensão técnica, 
reconhecendo o professor como um reprodutor de conhecimentos: “[...] sua 
formação consistiria assim, no domínio dos conhecimentos das áreas para 
ensinar e das habilidades pedagógicas para conduzir o ensino, pautado por 
uma didática instrumental”(BARREIRO, GEBRAN, 2006, p. 73).

No âmbito geral essa perspectiva possui estreita relação entre a educação 
e o desenvolvimento de competências do sujeito, tendo em vista a assunção 
pelas políticas educacionais do princípio da competência instrumental como 
definidora do trabalho pedagógico a ser realizado nas redes de ensino, ou 
seja, defesa da promoção de mecanismos de controle de qualidade externos e 
internos à escola, ao mesmo tempo em que propõem a avaliação dos sistemas 
educacionais como índice de mensuração da qualidade educacional.

Sob esse olhar, aos estudantes estagiários deve-se ponderar sobre 
as possibilidades de superação de aspectos prejudiciais à sua futura prática 
profissional, dentre as quais destacamos a prática como instrumentalização 
técnica e empobrecedora da relação pedagógica. Em grande medida, a relação 
pedagógica é reconhecidamente mais ampla e complexa e, ainda que inclua o 
formato técnico, certamente, não se reduz a este. A habilidade que o professor 
deve desenvolver, assim, é “[...] saber lançar mão adequadamente das técnicas 
conforme as diversas e diferentes situações em que o ensino ocorre, o que 
necessariamente implica a criação de novas técnicas” (PIMENTA; LIMA, 
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2012, p. 38-39). 
A Resolução CNE/CP nº 1 de 2002 está embasada no rompimento com 

práticas individualizadas, no intuito de efetivar ações que favoreçam práticas 
colaborativas, destacando a importância de que a prática na matriz curricular 
não se reduza a um espaço isolado, que a restrinja ao estágio desarticulado 
do restante do curso. Portanto, tal prática [...] “será desenvolvida com ênfase 
nos procedimentos de observação e reflexão, visando a atuação em situações 
contextualizadas, com o registro dessas observações realizadas e a resolução de 
situações-problema” (BRASIL, 2002a, p. 6). 

Nesse cenário, a resolução propõe, ainda, que a prática educativa esteja 
presente desde o início do curso, permeando toda a formação do professor 
e fundamentada por situações de ensino e aprendizagem que abranjam 
oportunidades para que os estudantes participem de reflexão coletiva e 
sistemática sobre os processos. Com relação ao estágio, apregoa que este 
deverá “[...] ser desenvolvido a partir do início da segunda metade do curso e 
ser avaliado conjuntamente pela escola formadora e a escola campo de estágio” 
(BRASIL, 2002a, p. 6). Quanto à compreensão dos processos formativos 
de professores nos cursos de graduação, especificamente as licenciaturas, 
estabelece-se a elaboração de um projeto pedagógico que pressuponha o 
estágio curricular como componente fundante da constituição da identidade 
docente, e que ultrapasse os limites da perspectiva tecnicista, haja vista que 
poderá propiciar um movimento de legitimação de espaços formativos que 
não sejam unilaterais, sobretudo ao permitir o diálogo com situações concretas 
nas instituições concedentes de estágio – mediados pela prática intencional e 
investigativa de uma dada realidade.

Por seu turno, embora já definidas as diretrizes, a Resolução CNE/
CP nº 2 de 2002 foi responsável por instituir a duração e a carga horária 
dos cursos de licenciatura nos moldes que se segue: total de 2.800 horas, 
nas quais prevalece a articulação teórico-prática; 400 horas de prática como 
componente curricular, vivenciadas ao longo do curso; 400 horas de estágio 
curricular supervisionado a partir do início da segunda metade do curso; 1800 
horas de aulas para os conteúdos curriculares de natureza científico-cultural 
e 200 horas para outras formas de atividades acadêmico-científico-culturais 
(BRASIL, 2002b). 

Desde a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
nº 9.394/96, intensos debates resultaram no processo de mobilização nacional 
em prol da implementação de diretrizes que contemplassem as propostas 
para o curso de Pedagogia historicamente construídas pelos movimentos dos 
educadores.Esse movimento foi determinante para a elaboração da Resolução 



  323
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

Voltar ao Sumário

CNE/CP nº 1, de 2006, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para os cursos de graduação em Pedagogia e define uma organização curricular 
que contemple os princípios da docência como base de formação. Nesse 
sentido, tal resolução define que as atividades docentes compreendem a 
realização de: 

[...] pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre outros: sobre alunos e 
alunas e a realidade sociocultural em que estes desenvolvem suas experiências 
não escolares; sobre processos de ensinar e de aprender, em diferentes meios 
ambiental- ecológicos; sobre propostas curriculares; e sobre organização do 
trabalho educativo e práticas pedagógicas [...] (BRASIL, 2006, p.2-3). 

Sob esse olhar, o estágio entendido como elemento articulador por 
meio da pesquisa, oportuniza que o estagiário desenvolva suas atividades tendo 
um posicionamento associado a uma vertente interpretativa da realidade. 
Nessa perspectiva, Pimenta e Lima (2012, p. 46) apregoam que a pesquisa 
no estágio, como método de formação dos futuros professores “[...] se traduz, 
de um lado, na mobilização de pesquisas que permitam a ampliação e análise 
dos contextos”.

Dito de outro modo, o cotidiano da instituição concedente será 
desvelado a partir de olhares e explicações que extrapolem a aparência ingênua 
e permitam o processo de tomada de consciência das especificidades de cada 
realidade específica, transpondo o fazer instrumental para o fazer reflexivo.
Essa nova estruturação orienta para uma organização dos cursos de Pedagogia 
que avança em termos de carga horária, exigindo o mínimo de 3.200 horas 
de trabalho acadêmico, sendo que dessas, 2.800 horas devem ser destinadas 
às aulas, seminários, pesquisas, grupos de estudos, bem como atividades 
práticas; 300 horas ao estágio supervisionado, preferencialmente na docência 
de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental; e 100 horas às 
atividades de aprofundamento em áreas específicas de interesse dos alunos, 
tais como: monitorias, iniciação científica e projetos de extensão. 

Outrossim, a relação entre o estágio e a pesquisa proporciona uma 
leitura crítica do cenário de atuação, bem como a reconstrução de processos de 
ensino e aprendizagem por meio do questionamento constante da realidade em 
que professores e alunos encontram-se inseridos. Conforme apontam Pimenta 
e Lima (2012, p. 55), “dessa análise crítica, à luz dos saberes disciplinares, 
é possível apontar as transformações necessárias no trabalho docente, nas 
instituições”. 

Em se tratando da prática pedagógica, a definição do Curso de 
Pedagogia como uma licenciatura baseada na polivalência, necessária à pratica 
docente, compreende a docência como
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[...] ação educativa e processo pedagógico metódico e intencional, construído 
em relações sociais, étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, 
princípios e objetivos da Pedagogia, desenvolvendo-se na articulação entre 
conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e estéticos inerentes a 
processos de aprendizagem, de socialização e de construção do conhecimento, 
no âmbito do diálogo entre diferentes visões de mundo (BRASIL, 2006, p. 1).

No que lhe concerne, essa dimensão ampliada da docência será 
realizada especialmente na educação infantil e séries iniciais do ensino 
fundamental, o que requer o desafio de estabelecer “[...] uma formação teórica 
sólida, com base no conhecimento científico e na pesquisa consolidada, e não 
ceder à incorporação da racionalidade técnica na qual se vincula a uma prática 
imediatista” (SCHEIBE, 2007, p. 58).

Quanto ao movimento de formação dos profissionais do magistério 
que atuam na educação básica, é possível depreender que este se consolida 
como um processo dinâmico de políticas e projetos em disputas. Para 
Dourado (2015, p. 310) é necessário “[...] o entendimento do papel da prática 
como componente curricular e do estágio supervisionado, resguardando a 
especificidade de cada um e sua necessária articulação, bem como a necessária 
supervisão desses momentos formativos”. 

Atinente a isso, a Resolução CNE/CP nº 2 de 2015, que define as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior 
e para a Formação Continuada, destaca que nas licenciaturas em educação 
infantil e anos iniciais do ensino fundamental, isto é, os cursos de licenciatura 
em pedagogia, necessariamente “desenvolvidos em projetos de cursos 
articulados, deverão preponderar os tempos dedicados à constituição de 
conhecimento sobre os objetos de ensino” (BRASIL, 2015, p. 12).

Sob estes dispositivos, os cursos de nível superior de formação inicial 
de professores para a educação básica, dentre eles o curso de Pedagogia, 
deverão abranger o mínimo de 3.200 horas de efetivo trabalho acadêmico 
(considerando cursos com duração de mínima de 4 anos), que compreenderão: 

I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 
distribuídas ao longo do processo formativo; 

II - 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área de 
formação e atuação na educação básica, contemplando também outras áreas 
específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da instituição; 

III - pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas dedicadas às atividades 
formativas estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e II do artigo 12 
desta Resolução, conforme o projeto de curso da instituição; 

IV - 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento 
em áreas específicas de interesse dos estudantes, conforme núcleo definido no 
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inciso III do artigo 12 desta Resolução, por meio da iniciação científica, da 
iniciação à docência, da extensão e da monitoria, entre outras, consoante o 
projeto de curso da instituição(BRASIL. 2015, p. 11).

Nesse escopo, o estágio curricular supervisionado é componente 
obrigatório da organização curricular das licenciaturas, sendo uma atividade 
específica intrinsecamente articulada com a prática e com as demais atividades 
de trabalho acadêmico. A experiência de estágio curricular, nos moldes em que 
a Resolução CNE/CP nº 2/2015 preconiza, visa superar a dicotomia entre a 
dimensão teórica e prática da formação docente, isto é, romper com uma 
perspectiva do estágio como natureza instrumental e técnica, sem a devida 
fundamentação teórica que deve permear tal processo.

Entende-se que uma formação essencialmente teórica é insuficiente 
para construir o alicerce necessário para a efetivação de uma escola de 
educação básica que seja comprometida com o desenvolvimento humano, o 
que requer futuros professores que possuam desempenho intelectual, técnico, 
ético e relacional construído no compromisso com todos os envolvidos nesse 
processo.Assim, temos como pressuposto uma formação inicial baseada na 
indissociabilidade entre teoria e prática, compreendendo a vinculação entre 
pensamento e ação, tendo a pesquisa como eixo balizador para esse processo 
formativo. 

Vázques (1997), ao tecer considerações sobre a práxis como ação 
criadora, argumenta:

O homem não vive num constante estado criador. Ele só cria por necessidade: 
cria para adaptar-se a novas situações ou para satisfazer suas necessidades. 
Repete, portanto, enquanto não se vê obrigado a criar. Contudo, criar 
é para ele a primeira e mais vital necessidade humana, porque só criando, 
transformando o mundo, o homem – como salientaram Hegel e Marx através 
de diferentes prismas filosóficos – faz um mundo humano e se faz a si mesmo. 
Assim, a atividade prática fundamental do homem tem um caráter criador 
(VÁZQUES, 1997, p. 248).

Vale ressaltar que ao tratarmos da relação teoria e prática é preciso atentar 
para o reconhecimento da função das instituições formadoras (instituições de 
ensino superior) e das instituições concedentes (escolas), reconhecendo esses 
dois espaços como lócus de formação, solidários e parceiros. A ampliação das 
possibilidades do estágio pauta-se na compreensão que, como resultado de 
processo de investigação, este consolida-se a partir da pesquisa, e não na mera 
reprodução de conceitos ou verdades absolutas. Deste modo, as demandas 
levantadas no contexto escolarconstituem-secomoalternativas necessárias para 
o entendimentoe intervenção na realidade.Podemos compreender, assim, que 
o estágio não se limita ao saber fazer, ou ainda a reproduzir um único modelo, 
mas envolve, sobretudo, o pensar, o pesquisar, o refletir. Compreender o que 
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se faz, como e por que se faz.
Tomamos como objeto de análise a Resolução CNE/CP nº 2 de 

2019que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial 
de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum 
para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação) 
a qualestabelece vinculaçãodireta entre a organização curricular dos cursos 
deformação de professores para a educação básica easaprendizagens e 
habilidadesprescritas naBase Nacional Comum Curricular – BNCC (2017). 

Art. 11. A referida carga horária dos cursos de licenciatura deve ter a seguinte 
distribuição: I - Grupo I: 800 (oitocentas) horas, para a base comum que 
compreende os conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos e 
fundamentam a educação e suas articulações com os sistemas, as escolas e as 
práticas educacionais. II - Grupo II: 1.600 (mil e seiscentas) horas, para a 
aprendizagem dos conteúdos específicos das áreas, componentes, unidades 
temáticas e objetos de conhecimento da BNCC, e para o domínio pedagógico 
desses conteúdos. III - Grupo III: 800 (oitocentas) horas, prática pedagógica, 
assim distribuídas: a) 400 (quatrocentas) horas para o estágio supervisionado, 
em situação real de trabalho em escola, segundo o Projeto Pedagógico do 
Curso (PPC) da instituição formadora; e b) 400 (quatrocentas) horas para 
a prática dos componentes curriculares dos Grupos I e II, distribuídas ao 
longo do curso, desde o seu início, segundo o PPC da instituição formadora 
(BRASIL, 2019, p. 6).

No que diz respeito ao estágio curricular defende-se a centralidade da 
prática por meio de estágios que enfoquem o planejamento, a regência e a 
avaliação de aula, desenvolvidos nas escolas campo do estágio.Aassociação 
entre as teorias e as práticas pedagógicas devem ocorrer observando que 

A prática deve estar presente em todo o percurso formativo do licenciando, 
com a participação de toda a equipe docente da instituição formadora, devendo 
ser desenvolvida em uma progressão que, partindo da familiarização inicial 
com a atividade docente, conduza, de modo harmônico e coerente, ao estágio 
supervisionado, no qual a prática deverá ser engajada e incluir a mobilização, 
a integração e a aplicação do que foi aprendido no curso, bem como deve 
estar voltada para resolver os problemas e as dificuldades vivenciadas nos anos 
anteriores de estudo e pesquisa. § 4º As práticas devem ser registradas em 
portfólio, que compile evidências das aprendizagens do licenciando requeridas 
para a docência, tais como planejamento, avaliação e conhecimento do 
conteúdo. § 5º As práticas mencionadas no parágrafo anterior consistem no 
planejamento de sequências didáticas, na aplicação de aulas, na aprendizagem 
dos educandos e nas devolutivas dadas pelo professor (BRASIL, 2019, p. 9).

Ademais, o estágio curricular em interlocução com a prática exige uma 
atuação efetiva sobre a realidade, com ações sistematizadas e intencionais com 
vistas à modificação desta, isso é, é necessária a transformação da consciência 
que ocorre na dimensão teórica para operar mudanças na esfera da prática.
Portanto,o estágio sofre alterações conceituais, tendo em vista que esteocorre 
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durante todo o percurso formativo,sendo queos discentes têm a oportunidade 
de entrar em contato com seu futuro campo de atuação e são instigados a 
problematizar essa realidade em busca de possíveis soluções para os problemas 
identificados durante o estágio supervisionado. 

A partir dos elementos apresentados, inferimos que cada vez mais tem 
sido evidenciada a necessidade de que a realização formação docente ocorra 
no diálogo com a escola, seus profissionais e outras instituições e espaços 
formativos onde o profissional da educação poderá vir a atuar. Aqui reside um 
dos grandes desafios para as agências formadoras: construir articulações com 
as instituições educativas, em especial as escolas públicas, ao longo de todo o 
processo formativo. 

Destacamos que a escola precisa ser compreendidaem sua historicidade, 
em seu permanente movimento de vir-a-ser. A escola não é uma realidade 
acabada, mas uma instituição em permanente movimento, que resulta da 
complexidade das relações que se estabelecem no seu interior e a partir dos 
condicionantes sociais, culturais, políticos, econômicos, ideológicos que 
a permeia e adentra. As instituições escolares no contexto da modernidade 
são afirmadas e reconhecidas como espaço do conhecimento, de sua difusão 
e socialização. O papel da escola na sociedade contemporânea orienta-se a 
possibilitar o acesso a um conjunto de saberes, conhecimentos e informações 
produzidos no contexto e no desenvolvimento histórico da sociedade em 
que se insere. Não é insignificante, porém, que ao realizar essa tarefa estas 
instituições também difundam visões de mundo, percepções dos e sobre os 
sujeitos - homens e mulheres - no contexto em que se situam, e que, ao fazê-
lo, produz saberes, conceitos, preconceitos. 

A escola se constitui, assim, ao mesmo tempo em espaço de produção 
e difusão de saberes, conhecimentos e visões de mundo, na medida em que 
se configura como espaço de relações e interações (sociais, políticas, culturais, 
étnicas, raciais, de gênero e profissionais), onde esses saberes, conhecimentos e 
visões de mundo se estruturam, definem-se e se organizam. Nessa perspectiva, 
a escola é também, por sua natureza e sentido histórico, espaço formativo. 
Pelos conhecimentos que nela se produzem e reproduzem e pelas relações 
que nela e a partir dela se constroem e reconstroem, a escola educa e se define 
não apenas pelos conteúdos que transmite, mas também por estas práticas e 
relações, dentro e fora da sala de aula.

A compreensão da escola nadimensãoaqui delineada implica 
o reconhecimento de que seus sujeitos – alunos, professores e demais 
profissionais que nela atuam – se constituem em sujeitos de conhecimento 
produtores e reprodutores de práticas sociais e educativas. Estes atores, ao 
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mesmo tempo em que expressam e trazem consigo as marcas dos processos 
formativos vividos dentro e fora da escola, enquanto sujeitos históricos na 
dinâmica das relações que vivenciam, produzem saberes, formulam conceitos 
e elaboram determinadas percepções das relações e lugares sociais, da educação 
e do mundo como um todo.

Compreendemos, à luz das legislações elencadas, que a práticado 
estagiário nas instituições educativas contribui de modo específico para 
a constituição da identidade profissional do estagiário, consolidando 
determinadas posturas, opções e intenções. Evidencia-se uma identidade 
em formação, alicerçada em saberes instituídos em relação às demandas 
educacionais e sociais.

3 Prática e estágio curricular supervisionado: algumas percepções

É possível depender que todos esses elementos nos direcionam a situar 
o lugar da teoria e da prática e, principalmente, da relação entre ambas nos 
processos de formação do pedagogo, numa perspectiva que visa extravasar 
sentidos utilitários, reducionistas e pragmáticos quanto à ambas. Firma-se 
que a teoria e a prática não devem ser tomadas como algo dado, prontas 
ou acabadas, mas como realidades, objetivas e subjetivas em permanente 
construção nas relações que os indivíduos estabelecem entre si e com/no 
mundo. 

A teoria se constitui como tal na medida em que ajuda a apreender e 
compreender a prática para além da realidade imediata, do aparente, do que 
está posto. Por sua vez, ao se apreender e compreender a prática nas entranhas 
das relações e interações que a definem, novas formulações, percepções, 
conceitos e saberes vão sendo estruturados e sistematizados,ao tempo em 
que novas teorias se organizam. Neste sentido, a prática pensada, refletida e 
problematizada se constitui em ponto de partida e ponto de chegada da teoria 
e do conhecimento que fundamenta um novo olhar, uma nova percepção 
dessa prática.

Portanto, o que estamos a demarcar é a compreensão de que é no processo 
de vida real de homens e mulheres, saberes, conhecimentos, valores, crenças 
são produzidos e reproduzidos, estando a teoria e a prática em permanente 
vir a ser no processo de construção do conhecimento. Especificamente, em 
relação ao momento do componente curricular do estágio e sua estruturação, 
alguns elementos podem ser considerados, dentre eles destacamos três aspectos 
iniciais: 1) Em um curso de formação de professores a escola deve se constituir o 
local prioritário para a realização das atividades pertinentes a este componente.
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Esta deve ser tomada,em sua multidimensionalidade, dentro e fora da sala de 
aula, uma vez que o processo de ensino e aprendizagem que se realizada em 
sala de aula é engendrado pelos demais processos e práticas que sustentam e 
definem o funcionamento desta escola. Assim, no desenvolvimento do estágio 
supervisionado, independentemente no campo de conhecimento ou da etapa 
ou modalidade de escolarização que está sendo privilegiada, deve-se buscar 
construir uma inserção institucional que dialogue com as diferentes dimensões 
da instituição escolar. 2) No âmbito das agências de formação, professor e 
estudante envolvidos no estágio supervisionado devem romper com aquelas 
práticas unidirecionais em relação às instituições escolares e seus sujeitos.Isso 
porque a escola e seus sujeitos são realidades concretas, histórica e socialmente 
construídas na dinâmica das relações sociais, culturais, políticas, econômicas e 
ideológicas que estabelecem em determinados contextos sociais. Nesse sentido, 
é preciso redimensionar a função e a estrutura clássica de organização do 
estágio, geralmente estruturado em quatro momentos estanques: observação, 
planejamento, execução-intervenção e avaliação. Esse redimensionamento 
passa por formular diretrizes e formas organizativas do estágio que privilegiem 
o diálogo e a interação da escola e seus sujeitos, no reconhecimento das 
possibilidades e potencialidades formativas que eles carregam; num processo 
em que o planejamento e a realização do estágio se desenvolvam em conjunto 
com escola e seus sujeitos, respeitando os elementos que a definem.3) A escola 
não é uma tabula rasa, uma realidade repleta de equívocos, limitações, erros, 
que precisa ser moldada, corrigida. A escola é uma realidade em permanente 
mudança,que precisa ser pensada e repensada pelo coletivo dos sujeitos que a 
constroem. O estágio, seus docentes e discentes, por sua vez, devem se organizar 
para contribuir nesta tarefa coletiva. Isto só é possível no contexto de uma 
prática crítico-problematizadora ao longo de toda a formação e, não menos, 
no exercício do estágio. Nessa perspectiva, o desafio posto aos profissionais 
das agências de formação reside na capacidade de se abrir para a complexidade 
da realidade escolar e dos saberes e práticas que nela se realizam, de modo 
a apreender e refletir os elementos que sustentam e definem tais saberes e 
práticas. Para tanto, faz-se necessário um trabalho coletivo e colaborativo 
entre os profissionais que atuam nos cursos de formação de professores. 
Nenhum professor que assuma e coordene a orientação de um grupo de 
estagiários consegue, isoladamente, realizar a tarefa crítico-problematizadora 
requerida neste componente curricular. De um lado, porque como já 
afirmado anteriormente, esta tarefa deve estar imbricada ao longo todo o 
processo formativo; de outro lado, porque nenhum profissional, de modo 
isolado, é capaz de mobilizar todos os saberes, habilidades e conhecimentos 
que a complexidade da escola exige. Portanto, na definição e atuação do 
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professor de estágio, mais do que a formação inicial recebida pelos professores 
em sua formação profissional, interessa considerar condições e capacidades 
construídas em seu desenvolvimento profissional para a realização de práticas 
formativas crítico-problematizadoras da escola, da educação, da sociedade e 
da própria formação de professores. Este é um desafio permanente. 

Com efeito, o estágio constitui um momento formativo que envolve 
outros momentos, dinâmicas e práticas que implicam diferentes sujeitos, para 
além de professores e estudantes de estágio. Pensar seus sentidos e dimensões 
demanda, pois, pensar os sentidos e dimensões que engendram as práticas 
e concepções construídas por esses sujeitos. De outra parte, a formação 
docente deve ser apreendida e construída enquanto processo de construção 
e reconstrução de saberes e práticas educativas. O processo de formação 
docente mobiliza saberes, recupera práticas e experiências dos sujeitos que 
nele participam, ao mesmo tempo em que implica a interação desses sujeitos, 
suas práticas e seus saberes. 

 Urge, pois, que cada vez mais, ao longo da formação dos profissionais 
da educação, as agências formadoras e seus sujeitos ajam e interajam com e 
na escola, com seus sujeitos e seus saberes. Nesse sentido, entendemos que 
a prática educativa deve se constituir no ponto de partida e de chegada nos 
processos de formação docente. Mais uma vez, não a prática enquanto fazer 
imediato, de caráter utilitário, mas a prática pensada, refletida, entendida 
como práxis. A realização do processo de formação docente enquanto 
momento e espaço privilegiado de problematização teórico-prática da 
educação e da escola não se realiza apenas, nem de modo exclusivo, no estágio. 
Por certo, o estágio supervisionado, no contexto de um processo formativo 
orientado pelos elementos aqui delineados, pode se constituir em momento 
privilegiado para esta problematização. Para tanto, é preciso que se assuma 
e se construa nessa formação um novo olhar e uma nova postura frente e 
em relação à escola, reconhecida como lócus de formação – não apenas de 
difusão de conhecimentos, saberes, visões de mundo, mas de produção desses 
conhecimentos, saberes, visões.

4 Considerações finais

A escola tomada em sua historicidade; os sujeitos da educação 
compreendidos enquanto sujeitos de conhecimento; e a teoria e a prática 
compreendidas como resultantes de uma relação de interdependência e 
mútua determinação, enquanto elementos fundantes do processo formativo 
do profissional da educação, nos facultam afirmar que este processo formativo 
deve se constituir em momentos e espaços privilegiados de problematização 
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teórico-prática da educação, da escola, das relações que nela se constroem, 
dos saberes produzidos, dos conhecimentos, valores, crenças, conceitos e 
preconceitos difundidos.

 Ao mesmo tempo, é preciso assumir e construir nessa formação um 
novo olhar e uma nova postura frente aos profissionais da escola, enquanto 
sujeitos de conhecimento que, na dinâmica das práticas sociais vivenciadas 
dentro e fora da escola, constroem saberes, visões de mundo e conhecimentos. 
Por sua vez, a realização de uma formação comprometida com esse novo olhar 
e essa nova postura só é possível dentro de uma prática docente e discente 
crítico-problematizadora da educação, da escola, da sociedade e da própria 
formação que realizam. Prática crítico-problematizadora esta que seja capaz de 
apreender e evidenciar as limitações e possibilidades que os sujeitos da educação 
produzem na dinâmica das relações sócioeducativas que se desenvolvem nos 
processos de vida real. Portanto, evocamos uma prática que ultrapasse aquelas 
visões e concepções que se limitam a situar contradições, equívocos e falhas 
que se fazem presentes seja na escola ou nas agências de formação. Sobretudo, 
que ao abordar tais contradições, equívocos e falhas em sua dimensão histórica 
e processual, evidencie-se sua temporalidade e os elementos de sua superação. 

 Com efeito, um processo de formação profissional sustentado em 
uma prática crítico-problematizadora na perspectiva aqui apontada não pode 
estar reduzido ao momento estágio, mas deve permear toda a formação, em 
seus diferentes componentes e momentos do desenvolvimento curricular.
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Capítulo 26

ABORDAGEM TEXTUAL NO ENSINO DE LÍNGUA 
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1 Introdução 

TOCANDO EM FRENTE
Ando devagar porque já tive pressa E levo esse sorriso

Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Só 
levo a certeza

De que muito pouco sei Ou nada sei
Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso 

amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir
É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente 

Compreender a marcha
E ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada

Eu vou tocando os dias Pela longa estrada, eu vou Estrada eu sou
(Almir Sater; Renato Teixeira)

1 Mestre em Educação do Campo pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). 
Especialista em Alfabetização e Letramento pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB). 
Especialista em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar pela Universidade de 
Brasília (UnB). Especialista em Gestão Pública (UNEB). Licenciado em Pedagogia (UNEB). 
Licenciado em Letras (UnB). Professor da rede municipal de Serra do Ramalho - BA. Professor 
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Bahia (FACITE). E-mail: odairln@yahoo.com.br 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/5144465651782992

2 Especialista em Educação do Campo (IF BAIANO). Licenciado em Pedagogia pela Universidade 
do Estado da Bahia (UNEB). E-mail: romarioeducampo@gmail.com

3 Mestre em Educação pela Universidade do Chile. Especialista em Gestão Educacional e Gestão 
Pública. Pedagoga. Professora da rede municipal de Serra do Ramalho-BA. E-mail: mcidarosa@
bol.com.br

4 Graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB). E-mail: enf.liva@
outlook.com Lattes: http://lattes.cnpq.br/7953568133620493
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Assim como na canção “Tocando em frente” de Almir Sater e Renato 
Teixeira, “Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe”, pois, 

o trabalho desenvolvido em Língua Portuguesa, no município de Serra do 
Ramalho, tem alcançado o propósito de leitura, escrita, oralidade e análise 
linguística, abordagens recentes do estudo e ensino de Língua Portuguesa. 
Assim, o sentimento é que compreendemos a marca e tocamos em frente.

É consenso hoje que um dos grandes embates da escola é desenvolver 
nos estudantes o hábito de ler e escrever, tendo em vista que a prática de 
leitura e o contato com os gêneros textuais ampliam o conhecimento de 
mundo e insere o estudante no processo de escrita. Para efetivar essa prática, o 
professor precisa buscar estratégias pedagógicas, que torne a leitura e a escrita 
uma prática comunicativa, interativa, interessante e proveitosa.

Partindo dessa realidade, o ensino de Língua Portuguesa para os anos 
finais do ensino fundamental no município de Serra do Ramalho-BA, nos 
últimos anos, tem apresentado uma abordagem que o texto é o centro e, tem 
como propósito desenvolver um ensino pautado na ampliação da competência 
comunicativa dos usuários da língua, por meio do trabalho com a leitura, 
produção de textos, oralidade, análise linguística e semiótica, orientações 
também presente na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Nesse sentido, as propostas metodológicas de ensino de Língua 
Portuguesa têm tornado possível o contato dos estudantes com as diferentes 
abordagens da linguagem, de maneira articulada com a vivência social destes, 
num processo de tomada de posição, crescimento e intervenção.

Adianto que o leitor encontrará neste capítulo uma discussão sobre o 
ensino de Língua Portuguesa por meio de uma abordagem textual, experiência 
que vem se consolidando no município de Serra do Ramalho, principalmente 
nos anos finais do ensino fundamental. 

2 Ensino de Língua Portuguesa no município de Serra do Ramalho

O ensino de Língua Portuguesa nos anos finais do ensino fundamental 
no município de Serra do Ramalho tem como base o trabalho com as práticas 
de linguagem numa abordagem que privilegie os gêneros textuais, leitura, 
produção de textos, oralidade e análise linguística/semiótica.

O município de Serra do Ramalho está situado na região Oeste da 
Bahia. Fica a uma distância de aproximadamente 900 quilômetros da capital 
do estado, Salvador. Oferta o ensino fundamental anos finais em 19 escolas, 
que têm em comum o acompanhamento por uma coordenação pedagógica 
específica de Língua Portuguesa e apresenta uma proposta pedagógica que 
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centra as abordagens de ensino a partir do texto e defende a linguagem como 
lugar da interação humana, como mostra o quadro abaixo.

Quadro 1 – Abordagens metodológicas do ensino de Língua Portuguesa

	Aula expositiva e dialogada – leitura, debates e socialização.
	Análise linguística partindo da gramática do texto.
	Leitura e interpretação de textos – análise de diferentes gêneros textuais.
	Produção de um jornal escrito ancorado em assuntos vivenciados na escola 

e comunidade.
	Organização de um varal de poesia – produções dos alunos e produções 

existentes.
	Produção de um livro de contos contemplando as histórias populares: causos, 

lendas e outros.
	 Organização de um sarau de poesia – incentivo tanto à leitura quanto a 

declamação.
	Leitura literária – trabalho com alguns clássicos brasileiros da literatura: Jorge 

Amado, Graciliano Ramos, Manuel Bandeira, dentre outros.
	Incentivo e produção de textos partindo de leituras orientadas.
	Júri simulado – incentivo ao debate e exposição de ideias.
	Produção de diferentes gêneros textuais: entrevista, resumo, resenha, artigo 

de opinião, etc.
	Seminário – produção orientada pelo professor de seminários com temáticas 

relevantes na disciplina.
	Organização de portfólio com assuntos da disciplina de maneira que incentive 

a produção, organização e sistematização de ideias.
	Incentivo à produção e leitura de textos multimodais.
	Incentivo à produção de relatório, relato de experiência e pesquisa.
	Produção textual e divulgação por meio dos recursos midiáticos. 

Fonte: Elaboração do autor (2020).
Nesse sentido, os gêneros textuais são contemplados em todos os 

seus aspectos de ensino, desse modo, o trabalho com leitura começa pelo 
levantamento do conhecimento prévio dos alunos sobre o gênero, assim, 
os textos são antecedidos de informação que assegura uma boa leitura, tais 
como dado sobre o autor, época em que o texto foi produzido, dados sobre o 
suporte, dentre outras.

A produção de texto parte do gênero que o aluno leu, de maneira 
a fornecer um parâmetro/ modelo do que vai produzir. Nesse sentido, as 
produções partem de situações reais, isto é, situações da vida social, finalidade 
de comunicação, acesso aos recursos tecnológicos e leitores bem definidos.

O trabalho com oralidade favorece a participação dos alunos, acesso 
aos gêneros midiáticos e elaboração da fala pública por meio de gêneros orais, 
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gênero mais restrito e familiar, como a conversa, bem como o trabalho com 
gêneros dessa modalidade de maneira sistematizada, tais como: o debate 
regrado, júri simulado e a mesa redonda.

No que se refere ao trabalho com análise linguística/semiótica privilegia 
diversos gêneros textuais e midiáticos, a exemplos de classificados, propagandas, 
poemas, instruções, notícias, contos, fábulas, dentre outros, abordando 
a gramática em situação de uso. Outro trabalho também significativo é a 
literatura, que nos anos finais do ensino fundamental tem como objetivo 
apreciar e criar o prazer de ler textos literários, identificando sua estrutura e 
intenção, bem como a função conotativa da linguagem presente nesses textos. 

3 Ressignificando o ensino de Língua Portuguesa

O ensino de Língua Portuguesa tem sido ressignificado ao longo 
dos últimos anos, dando ênfase nas práticas de leitura, oralidade e escrita, 
superando assim, a supremacia das aulas de gramática normativa, desprendida 
das habilidades de leitura e de escrita. Nesse sentido, a proposta de ensino, 
em que se discorre esta experiência fundamenta-se na linguagem como 
instrumento de comunicação.

De acordo com essa concepção de linguagem, o que o indivíduo 
faz não é puramente traduzir e interiorizar um pensamento, ou executar a 
transmissão de informações a outrem, mas sim realizar ações, agir, atuar sobre 
o interlocutor, ou seja, por meio da interação há uma soma de conhecimento 
entre os sujeitos que ocupam lugares sociais. Firma-se que a linguagem ocupa 
lugar de destaque na interação humana, na comunicação entre os sujeitos, 
pela produção de efeito e de sentido entre os interlocutores. 

 Neste mesmo sentido, Geraldi (1997, p. 43) salienta que “a linguagem 
é uma forma de interação: mais do que possibilitar uma transmissão de 
informações de um emissor a um receptor, a linguagem é vista como um 
lugar de interação humana”. A linguagem concebida a partir de seu uso social, 
como meio de interação entre os sujeitos, ela não pode ser vista como um 
sistema abstrato de formas normativas, mas sim no sentido de conjunto de 
contextos possíveis de uso das diversas situações de interação.

Nessa linha de pensamento, a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC, 2017) aborda o ensino de Língua Portuguesa, por meio de práticas 
de linguagem, isto é, o ensino aprendizagem não se efetiva por meio de 
um conjunto de conteúdos, mas por meio de um conjunto de práticas de 
linguagens

Vale ressaltar que as capacidades de linguagem: oralidade, leitura, 
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produção escrita e análise linguística/semiótica servem não mais como simples 
retenção de informação sobre categorias do sistema da língua e, considera 
que o trabalho com língua(gem) incorporam o multiculturalismo e os 
multiletramentos.

Letramento, nesta proposta, refere-se a um conjunto de práticas sociais 
que usam a escrita como sistema simbólico. Assim, o letramento corresponde 
às práticas discursivas que precisam da escrita para torná-las significativas 
ainda que não envolvam as atividades específicas de ler ou escrever. Refere-
se, também, ao desenvolvimento da capacidade de usar a linguagem para 
refletir sobre a própria linguagem. Dessa concepção de letramento decorre 
a compreensão de que, nas sociedades modernas, não existe grau zero de 
letramento, de que a alfabetização (no sentido estrito) é parte importante, mas 
é apenas uma parte do letramento, pois as pessoas podem tornar-se letradas 
antes mesmo de serem alfabetizadas. Como defende Soares,

[...] letramento é o que as pessoas fazem com as habilidades de leitura e escrita, 
em um contexto específico, e como essas habilidades se relacionam com as 
necessidades, valores e práticas sociais, ou seja, é o conjunto de práticas sociais 
relacionadas à leitura e à escrita em que os indivíduos se envolvem em seu 
contexto social (SOARES, 1998, p.72)

Neste ponto, ancoramos o ensino da língua a partir das diferentes 
abordagens linguísticas, metalinguísticas e reflexivas, presentes nas práticas 
de linguagem5: leitura, produção de texto, oralidade e análise linguística/
semiótica. Assim, é oportuno dizer sobre a nossa compreensão do que é a 
leitura e do ato de ler, “O ato de ler é um processo abrangente e complexo; 
é um processo de compreensão, de intelecção de mundo que envolve uma 
característica essencial e singular ao homem: a sua capacidade simbólica e 
de interação com o outro pela mediação da palavra (...)” (BRANDÃO; 
MICHELETTI, 2001, p. 17).

Em outros termos, é o leitor que dar sentido ao texto, por isso, 
defendemos que o ato de ler não pode se dar como atividade passiva, pois a 
leitura pressupõe encontro de sentido e significados entre leitor, autor, texto 
e contexto, este último, “(...) entendido não só no sentido mais restrito de 
situação imediata de produção do discurso, mas naquele sentido que enraíza 
histórica e socialmente o homem” (BRANDÃO; MICHELETTI, 2001, p. 
18). 

Compreendendo que a leitura é uma produção de sentido e significado 
atribuído por meio da interação entre texto, leitor e contexto. Amplia-se a 

5 Uma discussão presente na BNCC, dar importância a diferentes práticas de linguagem em 
detrimento a abordagem de conteúdo.
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importância de que o aluno tenha acesso a textos originais e de diferentes 
esferas literárias, jornalística, legal, cotidiana, de divulgação científica, escolar 
e das comunicações pessoais, de maneira comprometida com a formação do 
leitor crítico capaz de atribuir sentido e significado ao que ler. 

No que se refere à escrita, defendemos que ela aconteça por meio 
da interação, que de acordo com Antunes (2003) supõe encontro, parceria, 
envolvimento entre sujeitos, momento que favorece a comunhão de ideias, 
das informações e das interações pretendidas. Nesse sentido, a produção de 
textos assume uma função real e em uso, para tanto, deve verificar as condições 
em que ela acontece. O estudante deve ter um objetivo para o que se escreve 
isso implica em vivenciar, organizar, respeitar a estrutura, o estilo textual e os 
diversos gêneros que circulam na sociedade. 

Ter o que dizer é, portanto, uma condição prévia para o êxito da atividade de 
escrever. Não há conhecimento linguístico (lexical ou gramatical) que supra a 
deficiência do ‘não ter o que dizer’. As palavras são apenas a mediação, ou o 
material com que se faz a ponte entre quem fala e quem escuta, entre quem 
escreve e quem lê (ANTUNES, 2003, p. 45). 

Antunes (2003) deixa evidente que a escrita cumpre uma função 
social e, que a capacidade de escrever está relacionada à leitura, a pesquisas, 
a compreensão de seu uso em específico, isto é, ninguém escreve para nada.
Assim, o ensino de Língua Portuguesa, firma que o trabalho com leitura e 
escrita é indispensável num contexto social em que essas práticas fazem parte 
do cotidiano das pessoas. Não cabe mais a escola, em específico, ao professor de 
Língua Portuguesa, ensinar apenas a ler e escrever, mas criar as possibilidades, 
desenvolver as capacidades e competências humanas para que os estudantes 
compreendam o mundo como um todo.

Outra vertente também analisada no ensino Língua Portuguesa é a 
oralidade, prática que deve acontecer por meio da interação, assim como 
defendemos no trabalho com a leitura e a escrita, como mostramos no quadro 
abaixo:
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Quadro 2 – Implicações no trabalho com a oralidade 

ORALIDADE

Coerência global

Articulação entre os diversos tópicos ou subtópicos da interação

Orientada para as suas especificidades 

Para a variedade de tipos e de gêneros de discursos orais

Para facilitar o convívio social

Reconhecer o papel da entonação, das pausas e de outros recursos 
suprassegmentais na construção de sentido do texto
Que inclua momentos de apreciação das realizações estéticas 
próprias da literatura improvisada, dos cantadores e repentistas
Desenvolver a habilidade de escutar com atenção e respeito os mais 
diferentes tipos de interlocutores.

Fonte: Elaborado a partir do livro Aula de Português: encontro e interação, Antunes 
(2003).

Neste sentido, Antunes (2003) apresenta implicações pedagógicas 
necessária ao trabalho com a oralidade em sala de aula, mas nenhuma 
implicação, apresentada no quadro acima, é possível sem o uso de textos, 
leitura e reflexões consistentes. Assim sendo, o trabalho com oralidade é 
fundamental para desenvolver a competência comunicativa dos estudantes, 
considerando que vivemos em um mundo pautado pelas mais diversas 
modalidades de comunicação. Quanto se pretende que o estudante se torne 
um falante ativo e competente, capaz de organizar discursivamente de forma 
clara, coesa e coerente, bem como compreender os discursos do outro.

Finalmente, passamos a quarta prática de linguagem, análise linguística/ 
semiótica, que se propõe a desenvolver a compreensão de como a língua 
se manifesta em todos os seus aspectos discursivos, textuais, ortográficos e 
gramaticais e, tem como ponto de partida, o texto, ancorando-se na apreensão 
das diferentes possibilidades de ligação na construção do texto, bem como as 
características linguísticas e o uso da norma culta. 

Para o ensino de gramática, partimos da compreensão que entende a 
língua como conjunto de variedades utilizadas por dada sociedade de acordo 
o exigido pela situação de interação comunicativa, a gramática é constituída 
por um conjunto de regras que o falante de fato aprendeu e das quais faz 
uso ao se falar.Nesse sentido, a gramática equivale ao saber linguístico que o 
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falante desenvolve dentro de certos limites impostos pela sua própria dotação 
genética humana (FRANCHI,1991).

Assim sendo, para essa concepção, o saber gramatical não está atrelado, 
em princípio, a escolarização. Não existem livros dessa gramática, ela se situa 
como objeto de descrição, daí porque normalmente ela recebe o nome de 
gramática internalizada. É a gramática internalizada que constitui o que mais 
se defende no ensino da língua, a competência comunicativa ou linguística do 
usuário da língua, que é a capacidade de gerar sequência comunicativa, pois:

A gramática internalizada dos alunos, com o tempo e o estudo, tende a se 
enriquecer. A escola não pode ignorar as variedades linguísticas, que oferecem, 
todas elas, um rico espectro das possibilidades combinatórias do sistema 
gramatical da língua e das aplicações de seus recursos de expressão. Mas é a 
necessidade de aprender a variedade padrão escrita que leva os alunos à escola 
(CAMPOS, 2014, p.33). 

Nesse sentido, a necessidade de aprender a variedade padrão escrita 
não pode excluir, o estudante de ter acesso a outras variedades, tanto orais 
quanto escritas da língua, como aponta Campos (2014) que os alunos podem 
aprender muito sobre a adequação da linguagem ao contexto de interação 
discursiva, ao passo que toma consciência de que todos os falantes utilizam 
ora uma, ora outra variedade e, fazem uso da linguagem para alcançar os 
objetivos pretendidos.

Figura 1 - Implicações do trabalho com gramática

Fonte: Elaborado a partir do livro Aula de Português: encontro e interação, Antunes 
(2003).

Tomando como ponto de análise a figura acima, o ensino de gramática 
deve privilegiar noções e regras relevantes, seus usos em textos de diferentes 
gêneros e, finalmente, ser contextualizada, pois “A gramática está naturalmente 
incluída na interação verbal, uma vez que ela é uma condição indispensável 
para a produção e interpretação de textos coerentes e adequados socialmente” 
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(ANTUNES, 2003, p. 97).
Assim, defendemos que o trabalho com a análise linguística/semiótica 

em sala de aula deve privilegiar os diferentes tipos de gramática6, principalmente 
as de cunho pedagógico, a saber: normativa, descritiva e a internalizada, por 
meio de atividades contextualizadas privilegiando diversos gêneros textuais 
e midiáticos, a exemplos de classificados, propagandas, poemas, instruções, 
notícias, contos, fábulas, dentre outros, abordando a gramática em situação 
de uso, ortografia e pontuação. Como enfatiza Azeredo:

Ensinar gramática é ensinar a organizar as palavras para formar orações, e 
orações para formar trechos maiores, que às vezes se manifestam na escrita 
como parágrafos. Se o professor acha que gramática é só nomenclatura, uma 
camisa de força para enquadrar o uso da língua em um padrão rígido de 
correção, não está preparado para ensinar gramática (AZEREDO, 2009, p. 
11).

Assim sendo, percebemos a necessidade redimensionar o ensino de 
gramática, de maneira que esse contemple um trabalho pautado no texto 
e na articulação entre as diferentes práticas de linguagem: leitura, escrita e 
oralidade.

4 Considerações finais

O ensino de Língua Portuguesa tem como importância desenvolver 
a competência comunicativa dos usuários da língua e, uma função social à 
medida que possibilita expressar ideias em diferentes situações, bem como a 
construção da criticidade e autonomia em diferentes contextos. 

Está no ápice desse ensino formar cidadãos críticos que sejam capazes de 
identificar e interagir com diversos gêneros textuais que circulam socialmente. 
Assim, o estudo aponta que o município tem consolidada uma discussão, 
que valoriza o ensino de Língua Portuguesa por meio do texto, em diferentes 
práticas de linguagem, a saber: leitura, escrita, oralidade e análise linguística/ 
semiótica. 

No que se refere à leitura, escrita e oralidade, as atividades a trazem em 
situações discursivas de uso, valorizando as práticas sociais, os interlocutores e 
objetivos comunicativos. Por fim, o trabalho com a gramática é interessante, 
desafiador e produtivo, em que não se prende a regras e classificações, mas em 

6 De maneira esquemática, Campos (2014) apresenta o conceito das gramáticas de cunho 
pedagógico: gramática normativa: conjunto de regras da língua padrão que deve ser seguido 
por todos os falantes; gramática descritiva: conjunto de regras que são seguidas pelos falantes 
da variedade descrita; gramática internalizada: conjunto de regras que o falante domina e que 
corresponde ao conhecimento implícito, não consciente, que ele tem da língua. 
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suas ocorrências em diferentes gêneros textuais. 
Assim sendo, conclui-se que o ensino de Língua Portuguesa no 

município de Serra do Ramalho apresenta uma concepção de língua como 
forma ou processo de interação e, o trabalho com as práticas de linguagem 
tem fortalecido a linguagem como lugar da interação humana, comunicação 
entre os sujeitos e produção de efeito e de sentido entre os interlocutores. 
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Capítulo 27

UM BREVE HISTÓRICO DA RELAÇÃO FAMÍLIA E 
ESCOLA: DOS PRIMÓRDIOS DA REPÚBLICA AOS 

IMPACTOS SOBRE O DESEMPENHO ESCOLAR

Wesley Ribeiro Alves1

Kyvy Ferreira dos Santos2

1 Introdução

A relação família e escola é objeto de pesquisas há anos por inúmeros 
estudiosos de diversas áreas do conhecimento, como sociologia, 

filosofia, pedagogia, psicologia, dentre outras. Mesmo não sendo algo atual, 
ela ainda apetece o senso investigativo e consegue surpreender os mais 
diversos leitores, uma vez que, aparentemente, é quase impossível esgotar suas 
possiblidades de estudo. Porém, no contexto pós-moderno, os meandros que 
permeiam a conexão dessas instituições sociais transformaram, o que antes 
era uma forma de auxílio para a conquista de status social, em um axioma, 
indispensável para o pleno desenvolvimento humano e, consequentemente, 
escolar. Isso faz com que o cenário família-escola seja demasiadamente amplo 
e, sem sombra de dúvidas, ambiente fértil para polêmicas. 

Durante séculos, a família foi a única responsável pelo papel da 
instrução educacional de seus membros, tendo como principal objetivo 
a transmissão de conhecimentos técnicos e de valores ético-morais, que 
garantissem a perpetuação do núcleo familiar em uma sociedade ainda em 
vias de desenvolvimento e de pouca complexidade. No entanto, esse papel, 
ao longo do tempo, foi sendo incorporado à escola, que, logo mais, passou 
a ocupar posição de destaque no que tange à evolução escolar do indivíduo, 
o que é evidenciado no sistema educacional do século XIX, que colocava a 

1 Graduado em História (UEG, 2014). Mestre em Ambiente e Sociedade (UEG, 2019). 
Graduando em Letras (Port./Ing.) (UCB). Professor de Ciências Humanas na Educação Básica 
da rede privada de ensino.

2 Graduado em Letras (Port./Ing.) (UEG, 2006), cursou pós-graduação em: Linguística Aplicada 
ao Ensino de Línguas (UEG, 2008). É fundador da Casa do Saber - The Knowledge House, onde 
também é professor de Língua Portuguesa, Redação e Língua Inglesa. E-mail: kyvyferreira@
gmail.com



344
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

Voltar ao Sumário

família como incapaz de suprir as necessidades de ensino de seus descendentes. 
Aqui dá-se início à ideia equivocada de que a escola é a única responsável pela 
transmissão de conhecimento e pela formação intelecto-moral dos discentes.

Um longo caminho é percorrido, perpassando por regimes 
governamentais e constituições, até o reestabelecimento parcial das veias que 
ligam escola e família. Todavia, ainda estamos longe do elo perfeito, e esse solo, 
que é extremamente fértil, ainda carece de muitos cuidados, pois há grandes 
lacunas a serem preenchidas por pesquisas acadêmicas e por legislações que 
contribuam efetivamente para dinamizar e aprimorar o processo educacional, 
uma vez que imprevistos como a pandemia de Covid-19, a qual deixou 
milhões de alunos dando prosseguimento ao processo educacional em casa, 
mostram que há grandes questionamentos, estudos e melhorias a serem feitas 
para, de fato, haver harmonia e resultados na relação família-escola.

2 Família-escola: um histórico de encontros e desencontros no Brasil

O final do século XIX foi marcado pelo esforço em estabelecer conexão 
mais próxima entre unidade de ensino e família, com o intuito de proporcionar 
uma melhor evolução aos envolvidos. Tal abordagem teve início na Europa 
com a difusão do ideal Escola Nova, também chamado de escolanovista ou 
escolanovismo, que tinha o intuito de reivindicar mudanças nos moldes 
tradicionais da educação vigente, para incentivar a criança a se desenvolver 
socialmente e compor, democraticamente, a sociedade a qual se insere.

[...] a centralidade da criança nas relações de aprendizagem, o respeito às 
normas higiênicas na disciplinarização do corpo do aluno e de seus gestos, a 
cientificidade da escolarização de saberes e fazeres sociais e a exaltação do ato 
de observar, de intuir, na construção do conhecimento do aluno. (VIDAL, 
2003, p. 497).

O estopim para o início da Escola Nova deu-se por não haver nenhum 
projeto de modernização da educação, sendo visível a falta de sintonia com 
as drásticas mudanças ocorridas na área operacional dos meios de produção, 
representadas, sobretudo, pelo advento da Segunda Revolução Industrial. Tais 
ocorrências abriram espaço para um novo contexto educacional, transformando 
o ambiente escolar em um agente de transformação de indivíduos. O ideário 
ganhou impulso com a contribuição de grandes nomes como os dos filósofos 
Jean-Jacques Rousseau e John Dewey, além do pedagogo suíço Johann 
Heinrich Pestalozzi e da pedagoga italiana Maria Tecla Artemísia Montessori,

Ao final do primeiro século da Revolução Industrial, certos intelectuais e 
cientistas, orgulhosos dos avanços do pensamento experimental e analítico 
e, claro, do triunfo da concepção de história como progresso incessante, 
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anunciavam incredulidade diante das abstratas construções filosóficas 
e ao mesmo demonstravam forte apego ao experimentalismo nascente. 
(MONARCHA, 2009, p. 26)

Os primeiros traços do movimento Escola Nova começam a ser 
assimilados no Brasil a partir do início do século XX. No entanto, seu 
desenvolvimento só é perceptível na década de 20, pois o país, ainda com 
resquícios das políticas educacionais do século XIX, relegou a educação 
somente às unidades escolares, uma vez que, para os defensores da escolarização 
e para os dirigentes da época, instituições como família e igreja não eram 
munidas de especialidades para educar indivíduos pertencentes a uma 
sociedade urbanizada e complexa (Alvares-Uria e Varela, 1991). Percebe-se, 
destarte, a origem do equívoco da dissociação desses importantes agentes de 
desenvolvimento que são a família e a escola. 

Faria Filho (2000) elucida que as duas primeiras décadas do século 
XX foram responsáveis por implantar no imaginário brasileiro, ao longo dos 
anos, que a escola tem a função de educar em todos os aspectos necessários 
ao indivíduo, o que promove, desde então, uma grande preocupação àqueles 
envolvidos no processo educativo.

De fato, sob a égide da República, o país passava por um processo de 
modernização e sanitização, cujo ápice se deu no governo de Rodrigues Alves 
(1902-1906). Campos (2011), aponta que o lema “instruir e civilizar”, se 
de um lado, levou a cabo um processo de demolição de cortiços e casebres 
na capital federal e de um processo de sanitização, com vistas a eliminar as 
endemias que assolavam a cidade do Rio de Janeiro, por outro, foi responsável 
por inserir a educação como fundamental para que a população brasileira 
eliminasse os maus costumes e os hábitos que comprometiam esse projeto de 
modernização conservadora em curso. Destarte,

A escola primária abarcava o maior número de crianças, o que facilitaria a 
proliferação dos discursos higienistas. Para atingir os objetivos de difundir 
as ideias de tal movimento, a penetração no ambiente familiar e escolar 
era fundamental. Uma vez que as crianças, desde pequenas, adquirissem os 
conhecimentos necessários aos hábitos de higiene e de práticas preventivas 
de doenças, esse conhecimento seria estendido para os familiares. Além 
disso, algumas das palestras e cursos organizados para as famílias, inclusive 
pela ABE e pelos Círculos de Pais, abordavam temas referentes à saúde e 
higiene. Os sanitaristas e os higienistas compartilhavam a ideia, assim como os 
escolanovistas, de aproximarem as famílias das escolas (CAMPOS, 2011, p. 8).

Portanto, o projeto escolanovista fora assimilado pela elite desejosa 
de modernizar o país, sem, contudo, alterar o quadro social nacional. Nesse 
contexto, a aproximação com as famílias era tida como fundamental, pois 
a escola seria o difusor das práticas e comportamentos desejados pela elite 
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nacional.
Apesar disso, o novo regime via com desconfiança a capacidade de 

educação da família para educar os filhos:
Com a criação das escolas públicas pelo novo regime, começa-se a questionar 
a capacidade da família para educar os filhos. É neste quadro de contraposição 
da educação moderna à educação doméstica que se consolidam as primeiras 
ideias – que resistem ao tempo, mesmo fora de contexto –, de que as famílias 
não estavam mais qualificadas para as tarefas do ensino. Além de terem de 
mandar os filhos à escola, os familiares precisavam também ser educados 
sobre os novos modos de ensinar. O Estado passa a ter um maior poder diante 
da família, regulando hábitos e comportamentos ligados à higiene, saúde e 
educação (CASTRO; REGATTIERI; 2009, p. 21).

Em partes, o próprio quadro brasileiro explica essa desconfiança, 
afinal, no Censo de 1906, a média nacional de analfabetismo foi de 74,6% 
da população. Assim, por mais que se esperasse um apoio das famílias ao 
projeto modernizador em curso, conforme apontam Castro e Regattieri 
(2009), prevalecia um sentimento de desconfiança sobre a real capacidade dos 
familiares em conduzir o processo educacional. 

Ademais, o próprio modelo de construção das escolas era voltado ao 
projeto modernizador. Dimensões grandiosas, racionalização e higienização 
dos espaços tornavam o espaço educacional muito distinto das demais 
edificações que o cercavam, demarcando o desejo de se retirar os alunos do 
contexto em que se inseriam rumo a uma educação racional e científica, 
afinada à estética construída pela República positivista que se implantara no 
país, sob a égide da ordem e do progresso. 

A chegada de Vargas ao poder, que por um lado sepultou o domínio 
das oligarquias paulista e mineira no Governo Federal, por outro, acentuou o 
modelo educacional que já estava em curso no país. Curiosamente, um novo 
alvo da educação higienista foi eleito: a mulher, tida como responsável por 
garantir a boa ordem do lar e que deveria ser reeducada para compreender as 
necessidades infantis (CASTRO; REGATTIERI, 2009).

Inspirados num modelo já usado pela Igreja Católica, o governo 
passa a apostar no aluno como intermediário entre a família e a escola. Nessa 
relação dialética, a família perdia sua função educadora, para, em seguida, ser 
novamente convocada a esse terreno, para auxiliar o Estado nesse processo 
(CASTRO; REGATTIERI, 2009).

À medida que o governo Vargas recrudescia, rumo à ditadura, a 
educação se tornava mais e mais subserviente ao culto da nacionalidade, 
da disciplina e da moral. A educação agora servia ao projeto de segurança 
nacional, num projeto de mobilização vigiada, para se implantar os conceitos 
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fundamentais mais caros ao Estado Novo, como hierarquia, solidariedade e 
cooperação.

A Constituição de 1946 trouxe autonomia aos estados e ao processo 
educacional. O índice de analfabetos permanecia alto, e apenas 50% das 
crianças entre 7 e 14 anos estavam matriculadas na escola primária. Chama 
atenção a quase ausência dos investimentos em educação no Plano de Metas do 
governo JK (1956-1961). Apenas no início dos anos 1960 foram definidos um 
novo Plano Nacional de Educação e um Programa Nacional de Alfabetização, 
inspirado em Paulo Freire. Contudo, o regime militar abortaria esse modelo 
de educação popular (CASTRO; REGATTIERI, 2009).

A Constituição de 1967 classificou a educação como dever do Estado e 
ampliou a obrigatoriedade do ensino de quatro para oito anos, porém suprimiu 
o preceito que obrigava a destinação de um percentual de recursos públicos 
para a educação. Sem financiamento contínuo e garantido, as instalações e 
condições físicas das escolas públicas pioram e a qualidade do ensino também 
cai. (CASTRO; REGATTIERI, 2009, p. 24).

Essa expansão de um ensino precarizado trouxe um fenômeno novo 
ao cenário educacional brasileiro. Boa parte dos estudantes da rede pública 
passam a vir de famílias com pouca ou nenhuma escolaridade. Essa situação 
faz com que , nos anos 1970 e 1980, as famílias de classe médialevem seus 
filhos para as escolas privadas, estigmatizando a escola pública como sendo 
destinada a pobres. O índice de analfabetismo no país cai para 25,5% em 
1980.

A redemocratização, a partir de 1985, trouxe a Carta de 1988 que 
abriu caminho para uma maior valorização da educação e autonomia para as 
escolas que, nos anos 2000, já atendia a mais de 97% da população de 7 a 14 
anos do país. De fato, a escola brasileira segue sendo palco de incompreensões, 
lócus de desigualdades e de desafios muito grandes. Contudo, desde a 
redemocratização, temos percebido muitos avanços no campo família-escola.

3 Família-escola: marcos legais

A Constituição Federal de 1988 (CF 1988), traz uma novidade em 
relação às Cartas anteriores do país em seu Artigo 205, ao sentenciar que 
a educação é “um direito de todos e dever do Estado e da família”. Assim, 
a família passa a ser encarada pelo texto constitucional como partícipe do 
processo educacional, tendo responsabilidade em paralelo com o Estado.

Por outro lado, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB), a lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, aponta que a educação não 
deve ser operada exclusivamente pelos professores, ao contrário, estes deverão 
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contar com a família no processo.
Já no Artigo 1º, lemos que “A educação abrange os processos formativos 

que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 
instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 
sociedade civil e nas manifestações culturais (BRASIL, 1996). Logo, a atual 
LDB reconhece o espaço familiar como lócus do processo educacional, tal 
qual o é a escola e demais espaços formativos.

Em seu turno, o Artigo 2º inverte o que se escreve na Carta Magna, 
estabelecendo que a educação é um dever da família e do Estado, colocando-
se a família como primeira responsável pelo processo educativo. De fato, ao 
olharmos o quadro nacional, em que a lei é promulgada, vemos famílias muito 
mais instruídas, encaminhando crianças que permanecem cada vez mais tempo 
no processo educativo. Logo, percebe-se, atualmente, que a participação da 
família na educação é indispensável para o sucesso da educação.

O Artigo 12 propõe, em seu inciso VI, que o sistema de ensino deve 
“articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração 
da sociedade com a escola” (BRASIL, 1996). No Artigo seguinte, no inciso de 
mesmo nome, devem os docentes “colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade”. Finalmente, o inciso II do Artigo 
14 prevê a participação da família na comunidade escolar, com vistas a se criar 
um ambiente de gestão democrática/participativa.

Logo, a família é chamada a colaborar diretamente com o processo 
formativo dos alunos. Percebe-se que, se no início do século XX, a escola 
era pensada com vistas a se diferenciar e se afastar da vida familiar, agora, 
pela atual LDB, a família é chamada a ser uma importante colaboradora dos 
professores e dos gestores escolares. 

O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, também prevê a 
participação da família na educação. No Parágrafo Único do Artigo 53, lê-se 
que “É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, 
bem como participar da definição das propostas educacionais”. Portanto, se a 
família tem a obrigação legal de enviar seus filhos para a rede regular de ensino 
(como versa o Artigo 55 do mesmo Estatuto), ela também tem o direito de 
participar do processo pedagógico e de ajudar na construção das propostas 
educacionais.

Tanto no ECA quanto na LDB, a efetividade do direito à educação das crianças 
e dos adolescentes deve contar com a ação integrada dos agentes escolares e 
pais ou responsáveis. Esse novo ambiente jurídico-institucional inaugura um 
período sem precedentes de consolidação de direitos sociais e individuais dos 
alunos e suas famílias. De todos os equipamentos do Estado, a escola é o que 
tem o mais amplo contato contínuo e frequente com os sujeitos destes direitos, 



  349
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

Voltar ao Sumário

daí sua responsabilidade de atuar junto a outros atores da rede de proteção 
social. Isso não significa mudar o papel da escola e transformá-la em instituição 
assistencialista, mas sim dar relevo a seu papel de ator fundamental – embora 
não exclusivo – na realização do direito da criança e do adolescente à educação 
(CASTRO; REGATTIERI, 2009, p. 29).

Em suma, o que a legislação busca, ao evocar o papel da família na 
educação, é, justamente, contribuir para uma formação integral do indivíduo. 
Nunca é demais lembrar que as crianças e adolescentes de hoje, isto é, as alunas 
e os alunos, serão as mães e os pais de famílias do futuro, logo, se se busca 
a construção de uma nova sociedade mais plural, democrática e tolerante, a 
presença da família nesse processo se torna imperiosa.

Apesar dos nítidos avanços da legislação atual sobre a relação entre 
família e escola, ainda existem alguns gargalos a serem superados. Para 
Resende e Silva (2016, p. 41), um dos maiores desafios é, justamente, apontar 
de maneira clara como ocorrerá a articulação entre família e escola na prática.

De fato, assim como na LDB, nos outros documentos pesquisados também não 
se encontrou, de forma geral, maior detalhamento com relação às articulações 
entre família e escola (não institucionalizadas em órgãos de gestão). No Plano 
Nacional de Educação de 2001, por exemplo, localizou-se uma única referência 
a essas articulações. 

Por certo, ainda existe apenas o desafio de se colocar em prática aquilo 
que é disposto pela legislação e, no geral, encontra-se poucas orientações 
de como isso deve ser operacionalizado no cotidiano escolar. Resende e 
Silva (2016) apontam que, notoriamente, a maior parte das referências à 
articulação entre escola-família ocorre nos documentos ligados à Educação 
Infantil, enquanto prevalece uma descrença, conforme vai se elevando o nível 
do ensino. 

Ocorre que, entre o que foi disposto nas leis supracitadas e em 
sucessivos decretos, pareceres e resoluções, cuja citação expande os limites deste 
texto, mas cuja leitura e pesquisa são fortemente recomendados, e a prática, 
prevalece um profundo abismo, dificultado pela falta de regulamentação dos 
dispositivos legais.

Um dos reflexos desta realidade pôde ser visto no ano de 2020. O 
avanço da pandemia de COVID-19 retirou milhões de alunos das salas de aula 
para a modalidade de ensino remoto. As famílias e suas casas, de uma hora 
para outra, foram jogadas em uma realidade em que elas próprias deveriam 
conduzir o processo de ensino-aprendizagem, assessoradas por professores à 
distância (processo justamente inverso ao que “normalmente” se observa). 
Longe de se usar uma pandemia para se ensinar algo, mas talvez seja válido 
um questionamento: não fosse a relação escola-família mais articulada, não 
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teriam as instituições de ensino e as famílias obtido melhores resultados nesse 
período desafiador?

4 Participação da família na educação e o desempenho dos alunos

Quando a família e a escola mantêm boas relações, as condições 
para um melhor aprendizado e desenvolvimento da criança podem ser 
maximizadas. Assim, pais e professores devem ser estimulados a discutirem 
e buscarem estratégias conjuntas e específicas ao seu papel, que resultem em 
novas opções e condições de ajuda mútua (LEITE; TASSONI, 2002). A escola 
deve reconhecer a importância da colaboração dos pais na história e no projeto 
escolar dos alunos e auxiliar as famílias a exercerem o seu papel na educação, 
na evolução e no sucesso profissional dos filhos e, concomitantemente, na 
transformação da sociedade.

Não há muitas pesquisas que analisem os impactos da participação da 
família no desempenho dos alunos. Deveras, mensurar essa participação é, em 
si, o primeiro grande desafio e, em seguida, conectá-lo ao desempenho dos 
alunos. Dessa forma, isolando-se outras variáveis, será possível tornar a tarefa 
ainda mais hercúlea.

Ainda assim, alguns pesquisadores se aventuraram a fazer isso. Por 
exemplo, Rezende e Candian (2012) apontam que num universo de 159 
diretores consultados, 71% afirmaram que raramente recebem apoio dos pais 
para realizar o seu trabalho, identificando a pouca participação da família 
como um grave desafio na escola. Ainda segundo essa mesma pesquisa, 
enquanto 80% dos professores afirma ter um bom relacionamento com os 
pais dos alunos, mais de 50% afirma que nunca ou raramente recebe apoio da 
família, enquanto apenas 10% afirmam ter apoio constante. 

Em outras palavras, há uma tendência de que a avaliação positiva da relação 
entre família e escola, a maior participação dos pais, a identificação por parte 
dos diretores do apoio da família, a realização de reuniões de pais e mestres 
e a percepção de que os pais acompanham a vida dos seus filhos estejam 
relacionadas da seguinte forma: quanto mais um, mais os outros. Essas 
correlações nos permitiram criar um indicador de participação da família na 
opinião do diretor, que fui usado como síntese da participação da família na 
escola. O mesmo não ocorre com relação as opiniões dos professores, que 
tendem a ser mais dispersas e, portanto, não correlacionadas positivamente 
(REZENDE; CANDIAN, 2012, p. 14).

Se a formação escolar dos pais pouco contou para uma maior ou 
menor participação na vida escolar dos filhos, estatisticamente falando, na 
pesquisa dos autores, por outro lado, o gênero teve um papel fulcral. Isso 
porque, na maioria das vezes, as mães são quem participam mais efetivamente 
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do processo. Igualmente, os alunos com nível socioeconômico maior e de raça 
branca tendem a ter melhores resultados de participação familiar.

Em seu turno, Almeida (2014), aponta que a principal forma de 
participação dos pais na vida escolar dos filhos se dá através da lição de casa, 
em que 50% do universo pesquisado afirmou colaborar de alguma forma. 
Em paralelo, apenas 15,7% dos pais consultados afirmaram participar das 
reuniões da escola. Novamente, as autoras apontam as mães como as principais 
a participarem da vida dos filhos na escola.

Para 34,7% dos pais consultados por Almeida (2014), a participação 
deles na vida escolar dos filhos os deixa mais motivados e valorizados, o que 
os leva a aprender mais. 

Como dito, longe de se desconsiderar o imenso desafio representado 
por se levantar dados que correlacionem a participação dos pais na vida escolar 
dos filhos (esses dados por si, já muito difíceis de se levantar, quantificar e 
analisar) e o desempenho dos filhos na escola (igualmente, outro grande 
desafio, já que a tentação de uma análise desse tipo é focar-se, exclusivamente, 
nas notas), percebe-se que ainda precisamos de pesquisas que avancem na 
temática.

Isto posto, alguns passos certeiros na direção correta podem clarear 
os rumos que se fazem necessários no âmbito educacional. Sendo assim, é 
preciso, de um lado, entender os motivos que afastam os pais da vida escolar 
dos filhos; do outro, encontrar caminhos e soluções para que o que a lei dispõe 
seja aplicado na realidade escolar; e, finalmente, estabelecer-se parâmetros que 
permitam avaliar todo esse processo supracitado. 

5 Considerações finais

O caminho percorrido pela relação escola-família é longo e turbulento. 
Iniciamos num modelo em que a família era convidada a entrar na dinâmica 
escolar muito mais para se enquadrar no modelo preconizado pelo regime 
republicano que emergia no Brasil do final do século XIX e início do XX 
do que, verdadeiramente, para deixarem vívidas e salutares contribuições ao 
processo educacional.

Com efeito, inicialmente, esta foi uma relação de desconfiança 
mútua. Famílias analfabetas enviavam suas crianças para um Estado que se 
modernizava conservadoramente, em nome de um progresso higienista. 

Os momentos de autoritarismo, comuns na história republicana 
nacional, cooptaram a educação para seu projeto de poder, exaltando o 
nacionalismo e, ao mesmo tempo, instituindo uma vigilância sobre as famílias 
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e, por extensão, sobre a sociedade. Por outro lado, os momentos democráticos 
trouxeram a possibilidade de se vislumbrar uma educação popular em que 
família e Estado se integram com vistas a uma formação integral das crianças.

Não é possível negar os avanços no campo legal, desde a redemocratização 
de 1985. Contudo, ainda precisamos avançar, seja em regulamentação do 
que as leis já dispõem, seja em pesquisas e estudos acadêmicos que orientem 
tal processo. Se, de um lado, temos poucas respostas para muitas perguntas, 
sobre como tornar a participação da vida da família na escola mais efetiva e 
frutífera, por outro, temos, ao menos, o caminho onde estas respostas podem 
ser encontradas, a universidade.

Como sempre, os desafios são muitos. Mas, se no passado um país 
de analfabetos conseguiu atingir a quase universalização do acesso ao ensino 
(ainda que com todos os desafios e problemas que persistem ao longo dos 
anos), não há motivos para não crer que é possível que, famílias que foram 
educadas por escolas que desconsideravam a participação familiar no processo 
pedagógico (seja pelo projeto educacional em curso, seja por não saber como o 
fazer) não consigam encontrar um caminho que leve, efetivamente, a vivenciar 
uma educação assumida como responsabilidade da família e do Estado.
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Capítulo 28

DO ATO DE LER À FORMAÇÃO DE LEITORES: 
UM DESTAQUE À MEDIAÇÃO DOCENTE

Thaís de Castro Casagrande1

Ludmila Magalhães Naves2

Ilsa do Carmo Vieira Goulart3

1 Considerações iniciais

Ler é povoar o silêncio,
 é reconhecer-se como um ser propício à solidão. 

Ler é confirmar-se como um ser solitário, mas, mesmo assim,
 condenado a procurar encontros, coesões, laços. 

Ler é um exaustivo trabalho mental.
 (QUEIRÓS, 2012, p. 91).

Partimos do pressuposto de que a leitura se apresenta como um 
acontecimento histórico, que se refere tanto ao ato de ler algo 

escrito quanto ao ato de ler outras formas de expressão humana, que se mostra 
como “[...] um processo de compreensão de expressões formais e simbólicas, 
não importando por meio de que linguagem” (MARTINS,1988, p. 30). Tal 
movimento se realiza por meio de um diálogo que ocorre entre o leitor e o 
suporte da linguagem que dentre tantas variações pode se manifestar como 
um gesto, uma imagem, um som ou até mesmo uma linguagem escrita. 

A leitura traz em si o paradoxo de que na solidão entre leitor e o texto, 
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pode colocá-lo em contato com o mundo, de modo que para Queirós (2012), 
ler significa o isolamento, além de se debruçar e conhecer a fundo o universo 
de um texto. Entretanto, a leitura não deve ser entendida somente como uma 
prática obrigatória, pois embora o ato de ler requeira esforço e dedicação, 
é preciso se envolver e interagir com uma história, ou seja, vivenciá-la de 
fato para, assim, conhecer o real sentido daquele objeto lido, seja um livro, 
uma imagem, uma cena, um texto, etc. As pessoas buscam a leitura por 
diversos objetivos, seja para se informar ou realizar trabalhos acadêmicos, seja 
por prazer ou entretenimento. A prática da leitura exige, primeiramente, a 
compreensão dos códigos, para depois, num ato mais complexo apropriar-se 
do conteúdo e transferir esse entendimento para dentro de nós, atribuindo-
lhe um significado. Sendo assim, compreendemos que ler não é uma tarefa 
fácil, já que demanda esforço por parte do leitor além de atenção, solidão, 
curiosidade, confronto e (in)quietação. 

Nesse sentido, compreende-se que a alfabetização por meio de ações 
de letramento que privilegiam o desenvolvimento das linguagens literárias, 
mostram-se estratégias fundamentais para a formação de leitores. Tais práticas 
surgem por meio da interação entre o texto e o sujeito leitor sendo que no 
contexto escolar destacamos a atuação do professor como mediador deste 
processo. Isso porque, de acordo com Martins (1988, p. 12;14), para se ler um 
texto não basta apenas conhecer a língua, mas “[...] sim todo um sistema de 
relações interpessoais e entre as várias áreas do conhecimento e da expressão 
do homem e das suas circunstâncias de vida”, ou seja, para ler é preciso 
considerar o contexto pessoal deste leitor.

A qualidade da ação leitora está ligada ao contexto, ou seja, a boa leitura 
é aquela que contextualizamos, compreendendo as funções da literatura, 
formando novos leitores, afinal “[...] a língua se constrói pela palavra que 
é oralizada, escrita, lida e a literatura é o meio pelo qual o prazer do texto 
reverbera na construção de conhecimento e na constituição do sujeito social”, 
como explicam Lobo e Goulart (2017, p. 135). Podemos dizer que a leitura 
ultrapassa a dimensão do código, pois é possível ler de diferentes formas, já 
que ler é um processo dinâmico, não existe só um modo de realizá-la, pode-se 
fazer uma leitura auditiva, imagética, gestual e verbal ou até mesmo essas três 
diferentes formas podem se misturar em um único texto (os chamados textos 
multimidiáticos, multimodais ou híbridos), os vários suportes existentes 
alteram as possibilidades de leitura. 

Assim, o presente texto propõe uma reflexão acerca do ato de ler na 
formação de leitores e por isso, procuramos desenvolver alguns conceitos e 
significados sobre a ação leitora como prática de compreensão e inserção dos 
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sujeitos no mundo letrado. Observamos que a compreensão da atividade de 
leitura é tema em pauta em vários estudos acadêmicos e literários, uma vez 
que o ato de ler nos proporciona a inserção no mundo da imaginação e do 
conhecimento.

Este olhar analítico para a ação leitora surgiu a partir de reflexões 
teórico-metodológicas oportunizadas pelos encontros de estudos sobre 
leitura do Núcleo de Estudos em Linguagens, Leitura e Escrita (NELLE), do 
Departamento de Educação da Universidade Federal de Lavras (UFLA). Para 
isso, metodologicamente, buscamos desenvolver o presente texto a partir de 
um diálogo entre conceitos e reflexões de autores e estudiosos que discutem e 
utilizam como foco de estudo a ação da leitura e os processos de alfabetização 
e letramento na formação de leitores. 

Nessa direção, desenvolvemos no presente capítulo uma reflexão acerca 
das ações leitoras vinculadas aos processos de alfabetização e letramento tendo 
o profissional docente como mediador. Como embasamento teórico, nos 
apoiamos em autores da área de linguística e da sociolinguística, sendo alguns 
deles Freire (1981; 1987), Cosson (2007), Kleiman (1989), Queirós (2012), 
Rojo (2008), Soares (1998; 2004), dentre outros que trazem contribuições 
relevantes sobre a temática da leitura e dos processos de alfabetização e 
letramento. 

Para uma melhor disposição da reflexão proposta, este texto será 
dividido em três partes. Primeiramente abordamos a alfabetização e letramento 
na formação educacional do sujeito, em seguida, discorremos sobre a leitura 
no ambiente escolar e, por fim, ressaltamos o professor como agente mediador 
no ato de ler. 

2 Alfabetização e letramento na formação educacional

Muito se discute sobre a ideia de que a sociedade se desenvolve mais a 
partir da linguagem escrita, por proporcionar outros modos de compreensão 
da realidade, por estabelecer novas formas de comunicação e também, por 
criar possibilidades de preservar e registrar fatos, situações ou acontecimentos 
históricos. Levando em consideração que o homem sentia a necessidade 
de registrar as emoções e os acontecimentos em sua volta, este passou a 
representar os fatos por meio de signos ou códigos. Desse modo, Cagliari 
(1999) compreende o processo de alfabetização como uma ação antiga a qual 
acompanha a história da humanidade:

Quem inventou a escrita inventou ao mesmo tempo as regras da alfabetização, 
ou seja, as regras que permitem ao leitor decifrar o que está escrito, entender 
como o sistema de escrita funciona e saber como usá-lo apropriadamente. A 
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alfabetização é, pois, tão antiga quanto os sistemas de escrita. De certo modo, 
é a atividade escolar mais antiga da humanidade. (CAGLIARI, 1999, p. 12).

Nessa vertente, Martins (1988, p. 19) explica que jamais será esquecido 
tudo aquilo que em algum momento surpreendeu a mente do leitor, fato que 
comprova a relevância da memória, não somente para a vida, mas também 
para a leitura e principalmente para a escrita, já que “[...] se trata de um 
signo arbitrário, não disponível na natureza, criado como instrumento 
de comunicação, registro das relações humanas, das ações e aspirações dos 
homens [...]”, por isso o domínio da leitura e da escrita se destacam com 
tamanho valor na cultura dos homens. 

Nas palavras de Queirós (2012, p. 91), “[...] ler é o preço que pagamos 
por sermos alfabetizados”. Sendo assim, destacamos que muito se discute o fato 
de que as crianças antes mesmo de serem alfabetizadas já têm relações ativas 
com a linguagem, elas apenas não têm o domínio do código. O letramento, 
para Soares (2004, p. 96), “[...] pode ser interpretado como decorrência da 
necessidade de configurar e nomear comportamentos e práticas sociais na 
área da leitura e da escrita que ultrapassem o domínio do sistema alfabético 
e ortográfico [...]”, ou seja, o uso dos recursos da língua escrita como a fala 
e o contato com textos em geral, frases e revistas, possibilitam a inserção das 
crianças, ainda muito jovens, no mundo letrado, já que estão inseridas em 
uma sociedade usuária e praticante da língua (oralizada, escrita e imagética). 
Nesse contexto, consideramos o conceito de letramento como muito mais 
amplo em relação ao de alfabetização, visto que a pessoa letrada trabalha a 
leitura e a escrita sob os aspectos sociais, culturais, cognitivos, linguísticos 
(SOARES, 1998).

Como pondera Soares (1998), em relação aos processos de ensino e 
aprendizagem da alfabetização e letramento, a educadora (1998) postula que 
estas duas práticas acontecem simultaneamente e, por isso, sendo impossível 
de separá-las. Nesse sentido, compreendemos a ênfase em seus estudos de um 
ensino pautado no contexto do “alfabetizar letrando”. Dentro dessa concepção 
defendida por Soares (1998), a leitura é compreendida como prática de 
letramento a fim de extrair seus conhecimentos prévios como instrumentos 
para o processo de alfabetização.

Segundo Mello (2016, p. 45), “[...] o amor aos livros, a necessidade da 
leitura são produtos da experiência vivida, ou seja, são aprendidos e formados 
socialmente”. Nessa vertente, Freire (1981), educador e defensor de uma 
educação libertadora de emancipação e autonomia, compartilha a importância 
da ação de ler, por meio do relato de sua própria vivência. Segundo o educador, 
o seu processo de alfabetização ocorreu na sua própria casa, um local simples, 
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junto a pessoas humildes: “[...] fui alfabetizado no chão do quintal de minha 
casa, à sombra das mangueiras, com palavras do meu mundo e não do mundo 
maior dos meus pais”. (FREIRE, 1981, p. 13). 

Ao buscar dialogar a respeito da educação popular, Freire (1987, p. 79) 
ressalta que “[...] ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os 
homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”, ou seja, a educação 
acontece de forma coletiva, sendo fato dizer que ninguém se educa sozinho 
já que todos nós estamos inseridos em um meio com determinado tipo de 
cultura a qual é passada de geração para geração. 

3 Ambiente escolar: a leitura como prática para o ensino e aprendizagem

É importante compreender a leitura como um instrumento 
indispensável na formação educacional, pois o ato de ler possibilita ao sujeito 
ter acesso a várias habilidades e/ou competências, dentre elas, destacamos o 
desenvolvimento da autonomia e potencial crítico. Nesse sentido, emerge 
as definições acerca da ação leitora que, muitas vezes, realizada com rapidez 
e euforia, acontece a automática decifração dos signos, ou seja, acabamos 
adivinhando palavras, mas ainda assim, a leitura é realizada com compreensão. 
Para Smith (1999, p. 42), o leitor “[...] não se preocupa com as letras se 
encontrar sentido nas palavras”. Os olhos apenas olham, não sendo, portanto, 
capaz de conceituar a compreensão da leitura por meio deles. Os olhos veem, 
enquanto o cérebro interpreta.

Segundo Martins (1988), o domínio da leitura e da escrita está atrelado 
à propriedade da base de uma educação que apoia aquele sujeito por toda a 
vida, por possibilitá-lo a interação com o mundo, de modo a integrá-lo na 
sociedade como um ser livre e completo de autonomia.Porém, não existe uma 
maneira exata de definir leitura, visto que se trata de um conceito complexo 
de ampla reflexão debatido por diversos autores. A ação leitora, de acordo com 
Silva (1987, p. 96) “[...] não pode ser confundida com decodificação de sinais, 
com reprodução mecânica de informações ou com respostas convergentes a 
estímulos escritos pré-elaborados”, pois nessa concepção, há a ideia do sujeito 
que lê e não interpreta, ou seja, considera o indivíduo como mero passivo e 
consumidor de mensagens que não agregam questões significativas.

Levando tais discussões para a escola, ambiente em que se forma 
integralmente cidadãos críticos e reflexivos, além de ter como um dos objetivos 
principais possibilitar que os estudantes participem “ [...] das várias práticas 
sociais que se utilizam da leitura e da escrita (letramento) na vida da cidade, 
de maneira ética, crítica e democrática” (ROJO, 2008, p. 585), Cosson 
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(2007) demostra o ato de ler como uma prática que exige o compromisso do 
conhecimento:

É justamente por ir além da simples leitura que o letramento literário é 
fundamental no processo educativo. Na escola, a leitura literária tem a função 
de nos ajudar a ler melhor, não apenas porque possibilita a criação do hábito 
de leitura ou porque seja prazerosa, mas, sim, e sobretudo, porque nos fornece, 
como nenhum outro tipo de leitura faz, os instrumentos necessários para 
conhecer e articular com proficiência o mundo feito linguagem (COSSON, 
2007, p. 30).

Tal prática não se resume apenas na simples decodificação dos signos, 
pois vai muito além, já que para Freire (1981, p. 1), “[...] a leitura do mundo 
precede a leitura da palavra”, sendo que, através do ato de ler o indivíduo 
garante a autonomia, o senso crítico e possibilidades de reflexões. A ato de ler, 
ocorre por meio de um diálogo entre o leitor e o texto na busca de interpretações 
e de reflexões que surgem ao buscar na memória distintas experiências, saberes 
prévios e diversas vivências que traz consigo. Por este motivo, muitas vezes 
um texto lido pelo leitor pode não se mostrar significativo na ocasião, talvez 
pela falta de aproximação com o conteúdo e a sua atual realidade. Porém 
mais tarde, em outro momento, este mesmo texto pode obter outros sentidos 
àquele sujeito, visto que possui outras experiências e/ou novas vivências, 
poderá demonstrar uma distinta percepção da mesma leitura realizada no 
passado. 

Nessa direção, para a compreensão da realidade ou do contexto social, 
a ação leitora se caracteriza como reflexiva. Para Sabino (2008):

A leitura reflexiva representa uma das boas vias para entender a realidade. 
Ler um texto não acompanhado de reflexão não constitui caminho para o 
entendimento da realidade. Quantas vezes se lê mecanicamente e, no final 
da leitura, não se consegue resumir as principais ideias que o texto pretende 
transmitir. [...] É preciso proceder à sua análise crítica, o que requer operações 
mentais mais complexas do que a simples recepção de informação. Ler e 
refletir sobre o que se lê à medida que se lê é essencial para a produção de 
conhecimento. (SABINO, 2008, p. 1).

Fundamentado em Martins (1988, p. 31), podemos conceituar a 
leitura de diversas maneiras, entre elas: como um processo de decodificação 
de códigos linguísticos, ou ainda, como um vasto processo de entendimento 
que abrange componentes sensoriais, intelectuais, emocionais, culturais, 
neurológicos entre outros. 

Conforme Goulemot (1996), compreendemos a leitura como um 
ato de construção de sentidos e não um ato de reconstrução do sentido 
intencionalmente dado pelo autor do texto. Observamos que a cada leitura 
o texto e seu sentido se transformam, mudam de significado, se ampliam, o 
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texto torna-se outro, é uma forma de troca, um diálogo. A intertextualidade 
existe tanto para quem escreve as palavras quanto para quem lê o texto pronto, 
sendo assim não existe um leitor passivo e autônomo, pois toda leitura é uma 
leitura comparativa, que permite ao leitor relacionar o conteúdo lido a leituras 
anteriores, além de associar o texto ao seu próprio mundo e realidade. 

Para Queirós (2012, p. 91), ler é “construir junto com autor uma 
terceira obra que jamais será escrita”, ou seja, a leitura ocorre de forma 
transformadora somente quando os elementos da leitura atingem o leitor de 
fato. Assim, percebemos que a existência da linguagem, depende não somente 
de seus autores, mas de seus leitores, os intérpretes, que possuem o papel de 
tornar concreto e visível o que a palavra escrita propõe em indiretamente por 
meio de insinuações. (MANGUEL, 1997, p. 24).

4 O professor como mediador do processo de leitura 

O ato de ler envolve um complexo processo de interação e de produção 
de sentidos, uma relação que abrange leitor, texto, suporte e, muitas vezes, 
proporcionada por um mediador. Quando ainda bebês e crianças, somos 
apresentados ao mundo da literatura e da contação de histórias pelo intermédio 
de adultos. Sabemos que a criança inicia seu desenvolvimento intelectual a 
partir das percepções visuais, táteis e linguísticas ainda no primeiro ano de 
vida. Diante disso, compreendemos que o livro de literatura é uma invenção 
da cultura humana, que chega ao indivíduo muito cedo, por meio de vivências 
que colaboram para seu desenvolvimento: 

[...] ao ouvir uma história vai conhecendo os sons da língua materna e inicia 
com eles a atribuição de significado/compreensão das palavras e, ao manusear 
o objeto livro, conhece suas propriedades pela exploração e tem a possibilidade 
de imitação, das ações que presenciou o adulto fazendo e, neste ato imitativo, 
aprende as formas de utilização deste objeto. (SILVA; CHEVBOTAR, 2016, 
p. 61).

Ao observar um adulto lendo uma história, a criança se apropria de 
características relacionadas ao uso do objeto livro, favorecendo possibilidades 
de imitar os gestos, criar com base no que ouve e de imaginar hipóteses e 
ações com base na história e inclusive no tom da voz do adulto que narra. 
O afeto, demonstrado por meio da interação, do toque ou mesmo do tom 
da voz do adulto, se mostra como um importante elemento que contribui 
para a apreciação e aproximação da criança leitora com o mundo linguístico, 
permitindo que seu inconsciente a leve a sentir a presença da figura adulta 
protetora o que favorece seu envolvimento com os momentos de leitura. 
Porém, de acordo com Ribeiro et al (2016, p. 97), a atuação do mediador 
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literário com “[...] sua presença física, seu olhar, seu gesto se sobrepõem à 
comunicação puramente linguística”. A atuação do adulto mediador, intervém 
diretamente no processo de formação deste indivíduo leitor e educado, por 
interferir nas bases de seu conhecimento e compreensão. 

O professor desempenha a função de mediador no processo de leitura, 
mas não o simples papel de ensinar seus educandos a lerem os códigos 
linguísticos, mas de criar pontes que os conectem com seus próprios interesses, 
descobertas, fantasias e memórias, enfim, o professor gera condições para 
que seus alunos produzam sentidos, aprendam a ler o mundo em que estão 
inseridos dando sentido ao universo que os cerca e à eles próprios. Ainda 
sobre o professor como mediador, para Martins (1988, p. 34), ensinar a ler 
não significa “[...] alfabetizar ou propiciar acesso aos livros”, mas incitar um 
diálogo reflexivo com aquele aluno-leitor sobre o que para ele fez sentido 
naquele texto, seja o texto uma imagem, uma música, um gesto, ou qualquer 
outra expressão da linguagem. 

Conforme Kleimam (1989), a leitura tem dois objetivos básicos, sendo 
um deles o incentivo ao gosto pela leitura e o segundo o desenvolvimento da 
compreensão do que está escrito. Para conseguir, com sucesso, o primeiro 
objetivo, é necessária uma infraestrutura, ou seja, criar situações de leitura, 
contato com diferentes livros, oportunizar atividades que possibilitem o contato 
prazeroso com livros de literatura infantil. E ao segundo, compete às práticas 
de leitura dentro do ambiente escolar, refere-se à intencionalidade trabalho 
pedagógico com vistas à formação de leitores, o que requer principalmente, 
daquele que forma leitores, ser também um leitor ativo.

5 Considerações finais

 Vimos que a prática da leitura é um processo árduo de concentração, 
silêncio e isolamento, o qual acontece internamente em cada ser humano. 
Não é considerado um processo individualista, já que ninguém aprende 
sozinho, sendo a interação, portanto, essencial. É também um instrumento 
de compreensão de mundo e produção de sentidos, além de ser extremamente 
indispensável no ambiente escolar, como método na formação educacional, 
possibilitando o desenvolvimento do potencial crítico dos indivíduos.

Observamos que a prática de leitura como deleite dentro do ambiente 
escolar contribui para um processo contínuo de construção da palavra, ou seja, 
compreendemos este processo como uma trajetória direcionada à produção de 
sentidos e de saberes que também colabora na formação do sujeito, que ocorre 
mediante às ações de mediação de um professor leitor.
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Dessa forma, ler para si ou para o outro contribui para os processos de 
alfabetização e letramento na escola, pois o ato de ler é um movimento dinâmico 
entre a leitura da palavra e a leitura do mundo, aspecto este fundamental 
no processo de alfabetização. Logo, compreendemos que a leitura se mostra 
como um movimento que flui do mundo à palavra e da palavra ao mundo em 
um fluxo sempre presente no ato de ler, afinal ler é se envolver pela emoção, é 
se achar na palavra do outro, é ser livre o suficiente para encontrar e entender 
as discordâncias e as verdades presentes na trajetória da leitura. 

Concluimos que o ato da leitura permite a releitura e reescrita do que 
foi lido, possibilitando a não só a compreensão, mas a continuidade da leitura 
do mundo. Ler, envolve a produção de sentidos, envolve a percepção crítica 
e a interpretação do conteúdo, abrange o resgate e estímulo da memória e da 
atenção, e nessa direção convida o leitor ao diálogo e à reflexão, produz saberes. 
Portando, compreendemos a leitura como produtora de sentidos e destacamos 
a escola como agente social fundamental desta prática por ser incentivadora do 
ato de ler a partir de práticas leitoras coletivas, promovidas e incentivadas por 
ações mediadoras, tendo o docente como a figura central desse processo. 
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Capítulo 29
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1 Introdução

O trabalho utiliza-se da técnica Delphi para recolha de informação 
qualitativa sobre a educação ambiental nas escolas públicas do 

Distrito Federal e seu alinhamento com as principais políticas públicas e de 
formação de professores, partindo do olhar de especialistas na área de educação 
e de meio ambiente. O método Delphi é bastante utilizado no planejamento 
estratégico e se constitui em uma ferramenta muito aplicável nas situações 
diagnósticas e decisórias, por meio da recolha e síntese de opiniões de grupos 
de especialistas da área em estudo, onde se utilizaram questionários para tal 
finalidade, acompanhados de um feedback organizado das opiniões levantadas. 
(ADLER, 1996).

Sua origem é do início da década de 1950 e foi utilizada para fins 
militares, onde foram reunidos experts na área de defesa nacional, patrocinados 
pela Força Aérea Americana no chamado Project Delphi. Na década de 70 do 
século XX, o uso da técnica, que pretendia alinhar as posições dos especialistas, 
por muito, conflituosas, em um único pensamento estruturado, ganhou força 
e sua utilização em várias áreas cresceu exponencialmente (LINSTONE & 
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TUROFF, 1975)
O método Delphi é uma forma de procurar, estabelecer um consenso 

entre especialistas de uma determinada área em estudo de acordo com suas 
realidades e seus contextos (THOMAS, NELSON & SILVERMAN, 2009). 

O método é bastante utilizado na obtenção de dados e formas de 
planejamento econômico, como nos impostos ou preços da eletricidade, na 
infraestrutura, novas matrizes energéticas. É uma abordagem muito prática, 
de pesquisa, quando se pretende abarcar um espaço físico muito grande, 
pois o custo inicial é apenas o das comunicações vigentes no processo. 
Outras abordagens realizadas com sucesso são nas áreas de saúde, exemplo 
na vacinação da síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA), na Suíça 
(ZUBER, 1996), e nas áreas de educação e tecnologia (CORNISH, 1977). As 
aplicações para o método continuam a crescer dentro das áreas de planejamento 
de estratégias sociais, administrativas, educacionais e econômicas. O que se 
verifica é que apesar de ser bastante utilizada na área de educação em vários 
locais do mundo, como em toda América Latina, Estados Unidos, Canadá, 
Europa e Ásia, no Brasil o método ainda não é muito difundido (ANTUNES, 
2014).

De acordo com Linstone e Turoff (1975) o método Delphi é dividido 
em duas formas, a primeira chamada de Delphi Convencional, conhecida 
como versão “papel e caneta” e a segunda de Conferência Delphi. A diferença 
entre uma técnica e outra é o uso de um computador na Conferência Delphi, 
o que permite que nenhum feedback seja apagado durante os rounds impostos 
pelos questionários aplicados para aquele determinado problema ou propósito. 
Na forma Delphi convencional um pesquisador desenvolve um questionário e 
envia a um grupo de especialistas já pré-selecionados. De posse das respostas, 
o pesquisador sumariza as respostas e estrutura novamente as perguntas e 
distribui para a obtenção de um consenso e isso se repete em rounds onde 
se busca a integralização de ideias comuns e relevantes sobre determinado 
assunto, sendo assim, cada rodada feita e mediada por um pesquisador e não 
automatizada.

O método desenvolve-se em quatro fases bem determinadas. A 
primeira fase consiste na exploração do tema pelo pesquisador na elaboração 
dos questionários e pelos entrevistados por meio das respostas. A segunda 
fase, descrita como entendimentos do grupo, é a fase de elaboração dos 
resumos e ideias comuns dos grupos. A terceira fase é a exploratória das 
discordâncias significativas que o grupo possa ter levantado sobre o estudo 
em debate e a busca por justificativas para essa discordância com base no 
alto grau de conhecimento dos participantes do estudo. Nesse processo novos 



  367
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

Voltar ao Sumário

rounds e debates sobre o assunto são enviados a todos os participantes em 
busca sempre do consenso. A quarta e última fase, é onde todos os rounds 
entre os entrevistados e pesquisador formam um feedback de informação 
para a produção final de um relatório. (LINSTONE & TUROFF, 1975). 
O Método Delphi, seja aplicado da forma Convencional ou Conferência, 
está sedimentado na escolha do contexto a ser investigado, na escolha dos 
entrevistados, nas características exploratórias, questionário, que definirão 
o primeiro round. As respostas dos questionários, vão gerar um segundo 
questionário e um consenso sobre as primeiras perguntas, que retornam para 
os entrevistados em busca de novas respostas e assim sucessivamente os rounds 
se repetem até gerar um consenso nas repostas dos questionários aplicados. O 
número de rounds sugeridos pode variar de dois a cinco (AFONSO, 1992).

De acordo com Oliveira (2008), o método pode apresentar vantagens 
e desvantagens, de acordo com as seguintes características: anonimato, 
feedback, flexibilidade, uso de especialistas, consenso e interatividade. Todas 
essas variáveis devem ser controladas e observadas pelo pesquisador na hora da 
aplicação da pesquisa objetivando a otimização de seu estudo, principalmente 
na tendência dos experts em simplificarem as respostas e tratá-las como 
eventos isolados.

2 Metodologia

Uma adaptação evolutiva das metodologias de aplicação do método 
Delphi proposta por Fowles (1978), Beech (1999) e Oliveira (2008), levou a 
aplicação da forma Delphi Convencional em dois rounds com os especialistas. 
A pesquisa se estruturou em 8 etapas que iniciaram sua estruturação em 
setembro de 2018 e terminaram sua avaliação em janeiro de 2019.

1º etapa: Definição do problema.
Com base em dados quantitativos obtidos em pesquisa de campo 

aplicada em uma amostra de 309 estudantes de escolas públicas, sendo 151 
alunos de escolas em áreas rurais e 158 alunos de escolas em áreas urbanas, 
o objetivo foi analisar as atitudes, competências e fontes de conhecimentos 
ambientais (VERANO, 2019), analisar de forma qualitativa os dados obtidos 
e correlacioná-los à correta aplicação das políticas de educação ambiental 
vigentes. 

2º etapa: Determinação dos conhecimentos necessários para os participantes 
do processo.

Foi determinado que um grupo de alta expertise na área seria focado. 
Para isso, as principais características seriam alto grau de conhecimento na 
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área de educação e/ou na área de meio ambiente, todos com experiência em 
sala de aula e/ou gestão educacional, qualificação acadêmica ou profissional 
equivalente.

3º etapa: Seleção dos participantes. 
Foi definido um grupo de cinco professores, todos eles com passagem 

no ensino básico, atualmente três deles com atuação direta no ensino superior 
e um na escola pública. Do grupo selecionado temos um mestre, três doutores 
e um conselheiro de educação do Distrito Federal. Todos os mestrados e 
doutorados são em áreas afins da pesquisa, meio ambiente e educação, e todos 
já possuem mais de vinte anos envolvidos com o magistério.

4º etapa: Preparação do questionário.
A proposta do questionário foi baseada em comportamentos pré-

determinados em pesquisa quantitativa prévia, por isso o primeiro round 
de perguntas determinada para o painel, objetivou atingir o maior número 
possível de questões exploratórias sobre o tema de forma dissertativa, a fim de 
poder esgotar o assunto no máximo em dois rounds. O questionário abordou 
seis questões obrigatórias e uma questão optativa a ser respondida de forma 
dissertativa.

1. As escalas de Atitudes e Comportamentos Ambientais mostram uma 
correlação positiva estatisticamente significativa, o que significa que, quando 
o nível das atitudes é elevado o comportamento também é alto. De acordo 
com sua vivência nos assuntos de educação e meio ambiente, esse resultado 
demonstra que as escolas públicas do Distrito Federal estão desenvolvendo 
um trabalho eficaz na formação do cidadão ambientalmente consciente, de 
acordo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para 2030 firmados 
pela ONU, no sentido de uma educação ambiental plena?

2. Verificou-se, por meio de teste t, de comparação de médias, que 
Conhecimentos Ambientais de incidência global são aprendidos pelos alunos 
em ambiente de educação formal, principalmente na área rural em relação 
à área urbana, mas esses conhecimentos não influenciam diretamente nas 
Atitudes e Comportamentos Ambientais. Sendo a educação formal o meio 
de entendimento de conhecimentos ambientais globais, as escolas públicas 
do Distrito Federal já estão agindo de acordo com a Política Nacional de 
Educação Ambiental - PNEA e Plano Distrital de Educação Ambiental com 
o tema de forma interdisciplinar estruturado?

3. Ainda com relação à informação de que Conhecimentos Ambientais 
de incidência Global são aprendidos em ambiente de educação formal, 
mas esses conhecimentos não influenciam as atitudes nem as competências 
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ambientais dos alunos, isso ocorre, em sua opinião, devido à formação 
apropriada dos professores para tratar do tema e principalmente para trabalhar 
de forma interdisciplinar?

4. Uma outra comparação de médias, demonstra que Conhecimentos 
Ambientais de incidência local são, igualmente, mais aprendidos de maneira 
formal e que esses influenciam diretamente as atitudes ambientais em áreas 
rurais e urbanas. Sabendo que conhecimento, teoricamente, influencia 
comportamento, e que esses são influenciados pelas atitudes, como deve ser a 
relação da escola com seu espaço geográfico no sentido de melhorar a educação 
ambiental de seu público e da população em geral?

5. Foi igualmente constatado, através da realização de um teste t, 
que tanto as Atitudes e os Comportamentos Ambientais são melhores em 
ambientes rurais do que ambientes urbanos. Ao seu entender, por que as 
atitudes e comportamentos ambientais nas escolas rurais apresentaram 
melhores resultados quando comparados com ambientes urbanos? 

6. Um fato verificado é que em casas apenas com a presença das mães e 
essas possuindo escolaridade de nível superior para cima, as atitudes dos alunos 
são mais elevadas que a média dos demais, e que em casas onde existe a figura 
do pai presente, e esses com nível superior para cima, os comportamentos 
ambientais estavam acima da média. Comente o fato. (Comentário Livre)

7. Ao seu entender a educação ambiental no Brasil está conseguindo 
atender a demanda estipulada pela PNEA e pelos ODS 2030? Enumere 
algumas ações necessárias para atingir as demandas de uma formação ambiental 
formal e informal adequada do cidadão dentro dos próximos 11 anos a serem 
aplicadas na educação Básica e na sociedade em geral.

5º etapa: Distribuição do questionário.
O questionário foi colocado na plataforma Google formulários e 

um convite por link foi enviado por e-mail para cada participante. Uma 
mensagem direta pelo aplicativo WhatsApp foi enviada avisando aos cinco 
participantes sobre o link, data limite de resposta e orientações de resolução, 
além de estabelecer canal com o moderador do questionário para explicar 
quaisquer dúvidas sobre as questões. O nível de participação e preenchimento 
do questionário foi de 100% do grupo selecionado para a entrevista.

6º Etapa: Análise das respostas.
Na data limite todos do painel haviam respondido ao questionário, o 

que permitiu, em tempo hábil, analisar as respostas abertas, que apresentaram 
um alto grau de coerência e consenso na resposta de todos, o que possibilitou 
determinar que o objetivo da pesquisa havia sido atingido, pois o grupo 
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selecionado era muito focado e com alto grau de especialização na área de 
educação e meio ambiente.

7º Etapa: Compilação dos resultados e apresentação das respostas.
Como as respostas obtidas no primeiro round foram satisfatórias, no 

sentido de criar um consenso, um relatório final com as respostas foi elaborado 
e reenviado aos participantes, que tiveram a oportunidade de uma nova 
colocação seguida de justificativa. Todos os participantes do painel enviaram 
mensagens concordando com o relatório final, o que originou a apresentação 
final das respostas.

1. As escolas públicas estão desenvolvendo trabalhos pontuais e não ações 
gerais, eficazes e plenamente alinhadas com os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável para 2030 (OSD - 2030), no sentido desenvolver no estudante, um 
sentimento de pertencimento ao espaço físico e ambiental onde ele e a escola 
estão inseridos, alavancando novas atitudes e comportamentos ambientais, 
desenvolvendo uma educação ambiental plena. Para um alinhamento com 
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para 2030 é necessária uma 
adaptação dos problemas socioambientais vividos pelo aluno à abordagem 
curricular da escola, bem como promover o exercício da cidadania ambiental, 
ou seja, apesar de todos os esforços da rede pública, ainda existe um longo 
caminho para alcançarmos uma educação ambiental plena. 

2. Apesar de ser uma região privilegiada em relação às outras do 
Brasil, nesse sentido, o que existe são ações pontuais e nada sistêmico, pois a 
execução, tanto da PNEA e Plano Distrital de Educação Ambiental (PDEA), 
deixa muito a desejar. As escolas públicas estão ainda no processo de alinhar 
as práticas pedagógicas com as referências estabelecidas com o PNEA e 
PDEA. A interdisciplinaridade ocorre de forma enfraquecida, principalmente 
pelos professores e o tipo de formação pautada em especialidades, e não em 
contextos interdisciplinares, o que faz o tema perder força. Nesse sentido o 
ideal é trabalhar mais a formação dos professores, com forte sensibilização 
para a área ambiental e interdisciplinar.

3. A formação apropriada do professor deixa a desejar na questão 
interdisciplinar, ocorrendo apenas ótimos resultados a partir de iniciativas 
isoladas ou de pequeno grupo de professores. É necessário um investimento 
em formação contínua dos professores, pois novas práticas pedagógicas e ações 
interdisciplinares levarão os alunos a novos conhecimentos e esses a novas 
atitudes e comportamentos. É necessário ressaltar que o Projeto Político 
Pedagógico da Rede Pública do Distrito Federal é bastante consistente quanto 
à questão ambiental, mas ainda assim, sua aplicação depende da formação 
apropriada do professor, que necessita de revisão e aprimoramento na questão 
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ambiental e interdisciplinar.
4. As atividades escolares acontecem com pouca ou nenhuma 

visibilidade em relação à comunidade periférica. A escola necessita extrapolar 
seus muros e se relacionar com a comunidade e espaço geográfico onde ela 
está inserida. Essa relação deve ser interativa e de caráter interventivo, pois a 
regionalidade deve ser considerada na aplicação e utilização de ferramentas 
para a educação ambiental

5. Os ambientes rurais estão associados ao campo, comunidades, 
culturas tradicionais, subsistência direta e a uma perspectiva que o aproxima 
a uma esfera de cuidado com o meio em que vive, principalmente quando 
os ambientes locais são priorizados nas práticas pedagógicas dos professores. 
Os ambientes rurais proporcionam uma maior proximidade e significado 
para a comunidade, fazendo com que os jovens alunos associem a teoria e 
a prática de forma mais consistente, estilo “mão na massa”, formando um 
conhecimento mais significativo, o que já não ocorre em meio urbano, pois 
não há vivência da sociedade e dos pais no desenvolvimento socioemocional e 
atitudinal dos alunos, tornando as escolas depósitos de alunos e não locais de 
vivências educativas significativas livres de influências consumistas e voltadas 
para a preservação ambiental.

6. A família é determinante na educação e formação de quaisquer atitudes 
e comportamentos dos filhos e, para isso, a formação da família independe 
de tipo de formação familiar, raça ou religião. O aspecto predominante é o 
nível de escolaridade dos pais, quanto maior, mais elevado será a atitude e o 
comportamento analisado em qualquer caso.

7. A educação ambiental no Brasil ainda está em desenvolvimento, 
caminhando bem alinhada no sentido de atender as necessidades estipuladas 
pela PNE e pelos ODS 2030. É necessário urgentemente desenvolver outras 
subescalas dessas políticas como as Políticas Estaduais de Educação Ambiental 
e sua integração com as escolas e microrregiões onde estão inseridas. Sem isso 
não haverá avanços no caminho de atender necessidades de práticas ambientais 
significativas dentro e fora da escola.

Algumas necessidades para o desenvolvimento da Educação Ambiental 
no país.

a) Programas e projetos de conscientização ambiental nos espaços 
formativos, sejam eles desde a educação básica, ensino médio e superior, 
não desenvolvidos de forma fragmentada e impositiva, mas com vivências e 
projetos interventivos na realidade mais próxima em que se vive;

b) Formação direcionada de professores;
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c) Visibilidade das Políticas Nacional, Regional, Municipal e Distrital 
de Preservação Ambiental;

d) Engajamento das famílias dos estudantes nas questões ambientais;
e) Conhecimento da biogeografia do país e difusão de conceitos 

sustentáveis;
f ) Tornar a escola um centro comunitário virtuoso para a educação 

ambiental;
g) Promover uma educação em que situe o estudante no centro do seu 

processo de ensino-aprendizagem;
h) Reforçar maior interação e participação comunitária nos ambientes 

escolares.

3 Considerações finais

 O uso da metodologia Delphi para analisar a situação da educação 
ambiental nas escolas públicas do Distrito Federal e seu alinhamento com 
as principais propostas para a área no Brasil e no Distrito Federal, como a 
Política Nacional de Educação Ambiental, os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentáveis para 2030 e o Plano Distrital de Educação Ambiental, foram 
a melhor alternativa, pois foi possível envolver um contingente altamente 
especializado de profissionais no painel de debate, com notório saber e 
formação na área de educação e meio ambiente, o que tornou a pesquisa 
eficaz no sentido de uma apuração mais rápida e lógica de resultados, por 
meio de um questionário mais abrangente e de forma aberta logo na primeira 
rodada, o que facilitou o entendimento e o consenso no processo. O painel 
teve contato direto via e-mail, telefone e aplicativos de comunicação com 
o moderador, o que facilitou a participação, entendimento das questões e 
entrega na data das respostas para análise. Devido ao alto grau de expertise 
do painel foi possível perceber um alto grau de afinidade entre as respostas e 
ideias trocadas o que propiciou a definição de um consenso logo no primeiro 
round e estabelecimento de uma compilação de resultados e apresentação das 
respostas, que tiveram aprovação final de todos membros do painel.

 As principais ideias levantadas é que a educação ambiental (EA) no 
Distrito Federal (DF) possui boas iniciativas individuais, apresentadas por 
seus professores, que ainda não trabalham de forma interdisciplinar e que 
precisam de formação continuada para uma melhor interação e engajamento 
do assunto. A EA no DF apresenta um alinhamento em nível de Política 
Distrital de Educação Ambiental com a Política Nacional de Educação 
Ambiental e com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para 2030, 
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porém sua prática ainda é inconsistente pois a escola não está inserida dentro 
do contexto socioambiental e geográfico de onde ela se encontra, trocando 
experiências diárias, interferindo e sendo interferida pelo meio, comunidade e 
pais. A EA só será plena quando o espaço físico onde a escola está inserida e a 
família se apropriarem das vivências ambientais locais. Nesse sentido, observa-
se um melhor entendimento espaço-escola-família no meio rural do que no 
meio urbano, por isso as atitudes e comportamentos ambientais são mais 
fortes em ambientes rurais do que em ambientes urbanos. 

 Percebe-se que o nível de escolaridade da família interfere no nível de 
atitudes e comportamentos ambientais dos alunos e aos olhos do painel isso 
independe do tipo de formação da família.

 O painel termina suas recomendações fazendo o apontamento que 
é necessária a integração entre espaço-família-escola para uma educação 
ambiental plena, desenvolvendo melhores atitudes e comportamentos 
ambientais, utilizando-se de espaços formativos compactados nos diferentes 
níveis educacionais e interativos com o espaço onde se vive. 

Referências

ADLER, Michael; ZIGLIO, Erio. Gazing into the oracle: The Delphi 
method and its application to social policy and public health. Jessica 
Kingsley Publishers, 1996.

AFONSO, M. da R. Aspectos interferentes na qualidade dos programas 
de mestrado em educação física no Brasil: um estudo descritivo 
da opinião dos mestrandos. 1992. Tese de Doutorado. Dissertação 
(Mestrado)–PPGEF-UGF, Rio de Janeiro.

ANTUNES, M. M. Técnica Delphi: metodologia para pesquisas em 
educação no Brasil. Revista de Educação PUC-Campinas, 19(1), 63-71, 
2014.

BEECH, B. Go the extra mile-use the Delphi Technique. Journal of 
nursing management, v. 7, n. 5, p. 281-288, 1999.

CORNISH, E. (1977). The study of the future. Washington, DC: World 
Future Society, 23-32, 1977.

FOWLES, Jib. Handbook of futures research. Greenwood Press, 1978.

LINSTONE, H. A., & LINSTONE, Harold A. et al. (Ed.). The delphi 
method. Reading, MA: Addison-Wesley, 1975.



374
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

Voltar ao Sumário

THOMAS, Jerry R.; NELSON, Jack K.; SILVERMAN, Stephen 
J. Métodos de pesquisa em atividade física. Artmed Editora, 2009.

OLIVEIRA, Joelma de Oliveira et al. Introdução ao Método Dephi. 2008.

VERANO, B. Atitudes e comportamentos ambientais dos alunos de 
escolas públicas do Distrito Federal em Ambientes Rurais e Urbanos. IN: 
SCHUTZ, J. A.; DO AMARAL, M. A. E. Vozes da educação: pesquisas e 
escritas contemporâneas. São Carlos: Pedro & João, 2019, p. 125-140.

ZUBER, Patrick LF et al. Apresentando uma primeira vacina contra a AIDS 
na Suíça: uma análise de Política Delphi. Sozial-und Präventivmedizin , v. 
41, n. 2, pág. 126-127, 1996.



Voltar ao Sumário

Capítulo 30

GESTÃO AMBIENTAL EMPRESARIAL: SEUS 
BENEFÍCIOS E DESAFIOS NA MITIGAÇÃO DO 

PROCESSO AMBIENTAL

     Yasmin Batista Silva1

Dirlêi Andrade Bonfim2

1 Introdução

A gestão empresarial é um conceito bastante discutido no cenário 
socioeconômico, administrativo e de gestão em todo o planeta, 

já se conhece diversos modelos de gestão, índices de avaliação e métodos. O 
mercado vem se saturando de ferramentas que auxiliam o empresário a gerir 
sua empresa. Em uma conjuntura mais moderna e eficiente surge o modelo 
denominado de gestão ambiental empresarial, de acordo Barbieri (2004), o 
termo gestão ambiental pode ser entendido como os caminhos e atividades 
a serem tomadas nas áreas administrativas e operacionais que têm como 
objetivo, obter efeitos positivos sobre o meio ambiente.

De acordo Jabbour e Jabbour (2013), ao longo da evolução histórica 
a importância da gestão ambiental já se tratava da preocupação com o meio 
ambiente com relação sua qualidade e capacidade de suportar a vida humana, 
ou seja, a sustentabilidade para garantir os recursos às futuras gerações. 
Os autores conceituam a moderna gestão ambiental como a “adoção de 
práticas gerenciais de planejamento e organização, de gestão operacional e 
de comunicação” que juntas tem o objetivo de promover melhorias entre as 
organizações e o meio ambiente, pois, reduzindo impactos ambientais, os 
benefícios são gerados no desempenho ambiental e das corporações, melhorias 
mútuas.

De acordo com Silva (2017) o conceito de Gestão Ambiental, está 
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essencialmente voltada para as organizações e pode ser definida como sendo um 
conjunto de políticas, programas e práticas administrativas e operacionais que 
levam em conta a saúde e a segurança das pessoas e a proteção do meio ambiente 
através da eliminação ou minimização de impactos e danos ambientais. Pode-
se compreender que a gestão está voltada para todo um conjunto de ações 
relativas à temática ambiental da empresa, visando a melhoria contínua da 
qualidade ambiental de seus processos, produtos e serviços. Vale salientar que 
um bom gerenciamento ambiental, diminui os riscos, traz redução de custos, 
devido ao melhor gerenciamento de recursos, eliminando os desperdícios e 
ainda aumentando a competitividade (SILVA, 2017).

Nos últimos anos vem liderando como tema principal em pautas 
dentro e fora de pequenas à grandes empresas, pois o principal foco da gestão 
ambiental empresarial é melhorar os lucros de produção, atrelado a um baixo 
impacto ambiental. Uma grande parte das empresas hoje em dia vem estudando 
a melhor forma de reaproveitar ou comercializar seus resíduos gerados na 
produção de algum produto, exemplo: uma fábrica de chapas de aço, pode vir 
a reutilizar sobras da produção, aplicando o processo de reciclagem.

2 Objetivo

2.1 Objetivo geral

Analisar o posicionamento das organizações diante as questões 
ambientais, assim como, as mudanças propostas, que elas têm realizado e 
quais os efeitos provocados em seu ambiente interno e externo.

2.2 Objetivos específicos

Discutir sobre o papel das organizações diante as questões ambientais, 
cada vez mais evidentes, no processo da gestão empresarial.

Expor as mudanças que as organizações estão realizando em seu 
ambiente interno a fim de atender a um desenvolvimento sustentável e quais 
os benefícios e desafios que tal atitude impulsiona.

Analisar o papel do estado e da sociedade com relação a fiscalização e 
conscientização das empresas quanto ao atendimento às políticas ambientais.

3 Metodologia

Para a produção desta pesquisa foi utilizada a pesquisa bibliográfica, 
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desenvolvida a partir de um levantamento de informações e dados a respeito 
da problemática, seguida por leitura, discussão e interpretação oral coletiva e 
produção escrita. Conforme Gil (2002) uma pesquisa bibliográfica caracteriza-
se pela utilização na grande parte do trabalho desenvolvido livros, artigos 
científicos para análise de um tema ou problema fundamentando-se pela 
literatura, ou seja, com embasamento teórico sob um material já elaborado.

Ao fazer uma análise sobre determinado tema, um trabalho de pesquisa 
tem como responsabilidade a produção de uma reflexão ou até mesmo novas 
conclusões sobre um determinado tema. Dessa maneira, a pesquisa não apenas 
engloba a união de diversos conceitos mas também possui a finalidade de 
acrescentar novos conhecimentos com a ligação ou relação entre conceitos até 
então distintos. Conforme Gil (2002, p.18) “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. No entanto, a limitação da análise visa apenas proporcionar 
um enfoque maior sobre o relacionamento com o tema ambiental no geral, 
permitindo assim um maior aprofundamento na composição e análise deste 
trabalho.

4 Estrutura do trabalho

O presente trabalho 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 de pesquisa 
utilizada na realização do presente trabalho.

O segundo capítulo tem como objetivo fundamentar, analisar e discutir 
a gestão ambiental e a posição das organizações diante dos temas relacionados 
a gestão empresarial e o meio ambiente, assim como os benefícios e desafios 
proporcionados para o meio ambiente, empresas, estado e sociedade.

Por fim, no capítulo três são apresentadas as considerações finais deste 
trabalho e ou texto científico.
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5 Referencial teórico

5. 1 A discussão da gestão ambiental e seus desdobramentos

Atualmente existem diversas definições para a Gestão Ambiental, uma 
delas a define como sendo um processo que envolve planejamento, organização 
e orientação para empresa a alcançar metas ambientais específicas Sanchez 
(2013). O autor ainda observa que a Gestão Ambiental é um compromisso 
corporativo, ou seja, requer atitudes e decisões em todos os níveis de 
administração de uma organização, que adota um conjunto de políticas e 
ações de caráter social, técnico e produtivo com o intento de alcançar um 
melhor desempenho ambiental.

Para a literatura ter alçando esse conceito de Gestão Ambiental foi 
preciso acompanhar os fatos e avanços na história da humanidade. Pode-se 
observar na história que as preocupações com a preservação ambiental já 
existiam no início da humanidade, claro que com o conhecimento existente 
na época. Por exemplo os romanos adotaram medidas para disciplinar o 
descarte dos resíduos domiciliares. No Brasil, ainda no período colonial, 
existiam legislações que visavam proteger os recursos naturais, florestais e 
pesqueiros. A exploração da madeira, por exemplo, era um monopólio da 
Coroa. A preocupação era de preservar em função de interesses econômicos. 
Após a proclamação da independência, os objetivos continuaram os mesmos. 
Observa-se ao longo dos séculos sempre existiu o conflito entre crescimento 
econômico e preservação ambiental.

Ainda de acordo com Sanchez (2013), somente na década de 30, do 
século XX no Brasil com o estabelecimento do Código Florestal e do Código 
das Águas, houveram grandes modificações. Já em 1962, com a publicação 
do livro A Primavera Silenciosa, da autora Raquel Carson, no qual se refere 
à compreensão das interconexões entre o meio ambiente, a economia e as 
questões relativas ao bem-estar social. Observou-se um aumento significativo 
da consciência ambiental. Na década ainda de 60, ocorreu um incremento 
da preocupação ambiental com o impacto das atividades dos homens sobre o 
meio ambiente. Sendo criados o Estatuto da Terra (em 1964), o novo Código 
de Defesa Florestal (em 1965) e a lei de Proteção à Fauna (em 1967). Nesta 
década foi criado também o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 
e instituídas reservas indígenas, parques nacionais e reservas biológicas 
(SANCHEZ, 2013).

Nos anos de 1980, começou a organizar os processos ambientais e então 
passaram a fazer parte das discussões acadêmicas. As questões ambientais são 
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transformadas em estrutura legal por meio da instituição da Política Nacional 
do Meio Ambiente (PNMA), proposta em 1981, que estrutura o Sistema 
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), que abriga o Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (CONAMA), pelos Órgãos de licenciamento ambiental 
e pelos Órgãos de observação, de cuidado e de vistoria ambiental em todas 
as esferas de poder do Estado. É utópico pensar que esse aparato legal foi 
proposto com o objetivo apenas para a preservação da natureza, sem pensar 
no econômico. 

Dos anos de 1990 em diante, os empreendimentos teriam que cumprir 
as exigências impostas pela legislação ambiental. Em 1992 entrou em vigor, as 
normas britânicas BS 7750 – Specification for Environmental Management 
Systems (Especificação para Sistema de Gestão Ambiental - SGA), que 
serviram de base para elaboração de um sistema de normas ambientais em 
nível mundial. 

Nascimento (2012), afirma que um Sistema de Gestão Ambiental – SGA 
é definido como o conjunto de procedimentos que irão ajudar a organização 
a planejar, organizar, controlar e diminuir os impactos ambientais de suas 
atividades, produtos e/ou serviços. Um SGA serve para que a organização – 
sendo uma empresa privada, uma empresa pública, ONG - identifique suas 
vulnerabilidades e adote medidas preventivas e corretivas. O SGA está baseado 
no cumprimento da legislação ambiental vigente e na melhoria contínua do 
desempenho ambiental da organização, isto é, não basta estar dentro da lei, 
mas deve haver, também, uma clara decisão de melhorar cada vez mais o seu 
desempenho com relação ao ambiente natural (CAGNIN, 2000).

5.2 A questão ambiental e o papel das organizações na aplicação do SGA

Há uma série de estudos apontando para o papel das corporações 
dianteda questão ambiental que normalmente está associada, a um conjunto 
de estratégias, que envolvem o processo empresarial, bem como, todos os 
seus papéis dentro da administração das empresas, como uma missão,que 
perpassa também pela a visão e os valores da empresa,no seu escopo deve 
está, uma percepção, que vai além de quaisquer imposições, regras ou mesmo 
determinações, mas, que passam pela compreensão de todos os dirigentes e 
colaboradores da valorização de todos os aspectos ambientais, com destaque 
e registro a interação do homem com o meio ambiente. A empresa deve 
possuir uma política ambiental bem definida, formalizada e registrada, com 
todos os objetivos e metas, incluindo diretrizes ambientais no seu controle, 
planejamento, direcionamento estratégico empresarial, nos quais possam tratar 
de temas e assuntos que trabalhem questões como os impactos ambientais 
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causados pelas ações que envolvam o processo produtivo, a biodiversidade, 
dentre outros tantos temas que envolvem, a discussão, consciência e ações de 
mitigação no combate ao processo de degradação ambiental. 

Com entrada em vigor das normas internacionais de gestão ambiental, 
que constituem a série ISO 14000, e a integração entre elas e as normas de 
gestão da qualidade (série ISO 9000) constituem o avanço de uma longa 
caminhada em prol da conservação do meio ambiente e do desenvolvimento 
em bases sustentáveis. Devido a integração do SGA e a certificação ISO, uma 
organização deve cumprir três exigências básicas expressas na norma ISO 
14001: ter implantado um Sistema de Gestão Ambiental; cumprir a legislação 
ambiental aplicável ao local da instalação; e assumir um compromisso com a 
melhoria contínua de seu desempenho ambiental. Para se obter a certificação, 
deve-se observar esta sequência:

Primeira fase: explicitar os compromissos e princípios gerenciais 
baseados na política ambiental da organização. A partir do estabelecimento 
desta política serão definidos os objetivos, metas e procedimentos a serem 
seguidos por todos os colaboradores. Deverão ser criados procedimentos de 
controle da documentação e ter início o treinamento do pessoal, o que pode 
ser chamado de fase preparatória. 

Segunda fase: diagnóstico ou pré-auditoria que permitirá identificar os 
pontos vulneráveis existentes nos procedimentos ambientais da organização, 
possibilitando sua correção.

Terceira fase: é a efetiva certificação que deverá ser contratada 
com uma entidade credenciada, chamada de terceira parte, para emitir o 
correspondente certificado de conformidade com a norma ISO 14001. 
Nessa fase, a organização se submeterá a uma auditoria ambiental que deverá 
comprovar sua conformidade com os padrões de qualidade exigidos pela 
legislação ambiental, tanto nacional como local, e pelos manuais de qualidade 
instituídos e utilizados pela própria organização.

5.3 Aplicação do SGA – Sistema de Gestão Ambiental nas organizações

Segundo Tibor e Feldman (1996), a implementação do Sistema de 
Gestão Ambiental é constituída por diferentes elementos, os quais implicam 
diretamente as etapas a serem percorridas pelas organizações, o processo 
envolve desde a elaboração da política ambiental da empresa, passando pela 
concepção, planejamento, implementação/ operação, monitoramento e 
avaliação do sistema executado. Como pode ser visto na figura 1:
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Figura 1 – Elementos/Etapas de um Sistema de Gestão Ambiental

De acordo com as normas da série ISO 14000, a alta administração 
da empresa é responsável por definir sua política ambiental. Para Nascimento 
(2012) a definição da Política do Ambiental é caracterizada pelo conjunto 
de ações capaz de demonstrar a relação da organização produtiva com as 
questões ambientais, tendo por base seus objetivos e metas definidas. A norma 
determina que a política esteja de acordo com a natureza, a escala e os impactos 
ambientais que podem ser causados pelas atividades da empresa, a qual deve 
se comprometer a realizar ações não somente para prevenção de poluição, mas 
para a busca constante por melhorias em seu desempenho ambiental.

5.4 A conscientização das corporações frente às questões ambientais

O surgimento e estabelecimento de indústrias e novos meios de 
produção, acabou acarretando em diversos problemas até então não previstos 
para a sociedade.A qualidade de vida nos grandes centros urbanos, a destruição 
de recursos naturais, como também o entendimento que estes recursos são 
limitados, são alvo de assunto de debates por organizações que defendem a 
preservação dos recursos naturais.

Neste sentido, fatores subjetivos para o estabelecimento de empresas 
ou organizações devem ser levados em conta, pois seja de pelos menos 
uma porcentagem mínima esta organização poderá gerar impactos ao meio 
ambiente. Diante do cenário atual, o empresário necessita efetuar um processo 
de reformulação dos seus negócios, ou ainda, modernizar seus processos de 
produção com a análise das metodologias com o intuito de adotar novas 
práticas com menor impacto para o meio ambiente.

A questão ambiental está inserida em diversos setores e tem sido uma 
preocupação em todo o mundo com as fontes renováveis e com descarte de 
resíduos. De com acordo com Silva (2017) as empresas principalmente de 
turismo, estão cada vez mais preocupadas em degradar menos ou reaproveitar 
dentro de um ciclo de logística reversa buscando amenizar os impactos. Assim 
com esse conceito acima que o desenvolvimento sustentável passou a ser 
compreendido pelas lideranças empresariais na forma de Gestão Ambiental 
Empresarial, incorporando a suas empresas um novo modo de produzir. 
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Decerto, as mudanças dos atuais modelos de produção só serão 
relativamente efetivadas com práticas de fiscalização ou até mesmo de 
incentivo para as empresas que estão adotando melhores práticas de produção. 
Conforme Tachizawa (2015), no contexto atual de mercado as empresas que 
têm aplicado a gestão ambiental na gestão de seus processos têm uma maior 
tendência de se manterem e se desenvolverem no mercado. Isto devido ao 
fato de uma nova parcela de consumidores estar mais atento a aspectos éticos 
e ambientais com relação a empresa e ao meio ambiente, podendo este fator, 
influencia diretamente no processo de compra.

Como ressaltado anteriormente, com as mudanças das posturas de 
consumo, os consumidores estão mais atentos com o acompanhamento 
do comportamento da empresa. As empresas por sua vez, as quais estão 
reformulando seu processo de produção adotando novos modelos de gestão 
podem adquirir certificações que asseguram para seus consumidores a sua 
preocupação com o meio ambiente em seus processos de produção. No 
entanto, um estudo realizado por Carniello (2011), demonstra que as regiões 
Sul e Sudeste concentram uma maior parte de empresas certificadas, um 
dado justificado por uma concentração maior de indústrias. Porém, outras 
regiões do país como há uma quantidade relativamente baixa, ainda mais pelo 
estabelecimento de um novo efeito de descentralização e migração das grandes 
indústrias para outras regiões do país.

De acordo com Tachizawa (2015) as empresas buscam alinhar a gestão 
ambiental como um principal diferencial competitivo, ou seja, há uma certa 
obrigação no cumprimento da legislação, mas ainda, um aprimoramento no 
processo de produção com a gestão eficiente de recursos com a produção de 
produto final com uma maior qualidade.

5.5Que benefícios podem ser proporcionados por uma Gestão Ambiental 
Empresarial comprometida com o meio ambiente

O processo de conscientização ambiental iniciou-se em meados da 
década de 1990, com o surgimento dos termos proatividade e perspectiva 
ambiental, em que Jabbour e Jabbour (2013) apresenta como “ganha-ganha”, 
ou seja, tanto o meio ambiente quanto as organizações beneficiam-se da gestão 
ambiental. Também caracteriza esse período a criação do termo ecoeficiência, 
que significa oferecer bens e serviços de forma sustentável através da redução 
do uso dos recursos naturais, promovendo a diminuição dos impactos ao meio 
ambiente.Através de uma produção voltada para racionalização dos recursos, 
a ecoeficiência, consegue  promover qualidade de vida e mantendo bens e 
serviço a preços competitivos, como apresentado por Silva (2017), que à expõe 
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mediante a três objetivos centrais: redução do consumo dos recursos, redução 
do impacto na natureza e melhoria do valor do produto ou serviço. Com isso, 
afirma-se que a ecoeficiência e as atividades empresariais são compatíveis e 
conciliáveis, pois as mudanças a serem aplicadas para alcançar a sustentabilidade 
dos processos internos e externos não restringem o crescimento da empresa, 
pelo contrário, permite aumento de lucro, diminuição de custos operacionais 
e de manutenção, melhoria no posicionamento diante o mercado, ao mesmo 
tempo que beneficia a sociedade e reduz os impactos ambientais.

A aplicabilidade de uma gestão voltada para a consciência ambiental, 
proporciona às organizações ganhos em seu ambiente interno e externo, 
principalmente em seus custos a longo prazo. As melhorias associadas a 
ecoeficiência, proporcionam as organizações usufruam de um desempenho 
operacional mais eficaz, um maior aproveitamento dos recursos naturais e 
matérias-primas úteis aos seus processos produtivos, como por exemplo, a 
redução do consumo de energia no processo de produção de bens, que permite 
oferecer produtos e/ou serviços utilizando menos energia por unidade e com 
melhores preços ao cliente (JABBOUR E JABBOUR, 2013). A longo prazo, 
com a prática da gestão voltada para a sustentabilidade, alguns imprevistos 
nas unidades operacionais ocasionados pelo meio ambiente, poderiam ser 
minimizados, ou seja, problemas ambientais provocam dificuldades na entrega 
de matéria-prima para produção ou de produtos acabados, prejudicando a 
confiabilidade da empresa e o cumprimento de prazos. Ainda mencionando 
o processo operacional, tais problemas acarretam atrasos e rupturas no 
planejamento da produção e das operações, ocasionando riscos operacionais, 
aumento de gastos ou mesmo perdas (JABBOUR E JABBOUR, 2013).

Outro ponto é a NBR ISO 14.001, foi criada em 1993 com o objetivo 
de fornecer assistência para as organizações na implantação ou aprimoramento 
na Gestão Ambiental e de acordo com os autores a ISO pode ser dividida em 
dois blocos um direcionado para o processo e outro para a organização. O 
objetivo é garantir todo o acompanhamento do processo, desde a utilização de 
matérias-primas, passando pelo processo, distribuição de produtos, a correta 
destinação dos resíduos além da integração de outros sistemas gerenciais. Para 
Silva (2017), também traz uma abordagem sobre Logística Reversa é um “ 
instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 
conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 
restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial” SINIR (Sistema Nacional 
de Informações sobre Gestão dos Resíduos Sólidos). O meio ambiente de 
acordo com o estudo realizado não dever tratado de forma isolada e sim como 
parte integrante do processo econômico e empresarial do turismo.
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Para Cagnin (2000), implantação de um SGA não garante seu 
gerenciamento e desenvolvimento correto. Assim todas as ações definidas pela 
organização devem passar periodicamente por um processo de monitoramento, 
para avalição do seu desempenho e realização de ajustes, quando necessários. 
O SGA não e imutável e perfeito, logo há necessidade de uma análise crítica, 
que deve ser realizada pela alta administração da empresa, a fim de avaliar a 
eficiência da execução do sistema de gestão ambiental. Todo o processo pode 
ser observado na figura 2.

Figura 2 - Espiral do Sistema de Gestão Ambiental - SGA (ISO 14001)

Fonte: Adaptado de Maimon (1996) e Cajazeira (1997).

5.6 Alguns dos Benefícios do Gestão Ambiental

Para as organizações, a questão ambiental deixa de ser um tema 
problema, para se tornar parte de uma solução maior: uma delas a credibilidade 
da empresa junto à sociedade através da qualidade e da competitividade de 
seus produtos. Assim as organizações começam a usa a Gestão Ambiental, 
como o grande diferencial. 

Segundo Cagnin (2000), as vantagens da implantação do SGA tanto 
certificada pela ISO 14001, quanto não certificar são diversas. As certificadas 
pela ISSO 14001 em termos organizacionais decorrem da mudança na gestão 
global da empresa, pela incorporação de práticas gerenciais na área ambiental, 
no planejamento estratégico, no processo produtivo, na distribuição e 
disposição final do produto, que acabam se difundindo em outros setores. 
Ocorrendo, assim, uma mudança de comportamento em todos os níveis 
funcionais da empresa, induzida pela responsabilidade ambiental e conseguida 
através da gestão ambiental sistematizada, da conscientização dos funcionários 
e das comunidades de entorno. Já para as empresas sem a certificação da ISO 
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resulta uma mudança qualitativa da gestão na empresa, como a definição de 
políticas, objetivos, metas quantitativas e melhoria contínua.

5.7 Gestão Ambiental Empresarial e o seu papel organizacional

Para que as atividades do ambiente organizacional estejam voltadas para 
o desenvolvimento sustentável, faz-se necessário que tal visão ambiental esteja 
consolidada aos valores que norteiam a empresa. Silva (2017), confirmam 
que, as “pressuposições dominantes no conceito de desenvolvimento 
sustentável”, ignoram que maior parte das organizações consolidam suas 
decisões estritamente pela concepção capitalista.

Muitas empresas assumiram o comprometimento em reduzir os 
impactos causados ao meio ambiente apenas por esta ser uma “oportunidade 
mercadológica” de adquirir vantagem competitiva, melhorando 
consideravelmente sua imagem diante os concorrentes, fornecedores e 
principalmente, aos consumidores, uma vez que gradativamente estão mais 
preocupados com o comprometimento das organizações com a natureza e no 
momento de adquirir bens e serviço, dão preferência para tais empresas.

Perante o exposto, a concepção de um sistema empresarial voltado para 
a gestão ambiental requer uma formulação das diretrizes, estratégias, objetivos, 
atividades e avaliação de resultados, criadas com uma visão da sustentabilidade. 
Conforme Silva (2017), principal característica da gestão ambiental empresarial, 
é justamente, um sistema que mantenha sua estrutura organizacional, atividades 
de planejamento, responsabilidades, técnicas, metodologia, processos e recursos, 
extremamente comprometidos implementar e manter uma política ambiental 
empresarial. Considera Silva (2017) que:

[...] Para conquistar uma gestão ambiental efetiva, é necessária uma estruturação 
organizacional envolvendo todos os níveis hierárquicos da empresa, para que 
todos os seus funcionários conheçam e se orientem pela política ambiental 
implementada. Sendo assim, esta deve ser norteadora da atuação da empresa e, 
portanto, envolve o planejamento, o gerenciamento, os modelos, as abordagens 
e as ações desenvolvidas pela empresa.

Ainda conforme Silva (2017), é preciso uma “solidariedade interna”, 
principalmente por parte da diretoria, que possui o poder de decisão de 
incluir ou não, o desenvolvimento sustentável no planejamento estratégico e 
distribuem os resultados da atividade empresarial em favor dos níveis superiores 
da hierarquia. Com isso, reforça-se a primordialidade na consolidação de 
valores ambientais a missão e visão das empresas, pois estes direcionam todas 
as atividades e todos aqueles que compõe o ambiente interno, que concentram 
seus esforços para os objetivos organizacionais.
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5.8 O papel do Estado e as políticas ambientais empresariais

É conveniente acrescentar a esta discussão, os outros elementos que 
juntos, detém da responsabilidade de direcionar o desenvolvimento, no 
âmbito social e ambiental, por toda a sociedade: O Estado, a sociedade e o 
mercado, constituído por empresas do setor público, privado ou instituições 
sem fins lucrativos (terceiro setor). O Estado, busca atender e guiar o mercado, 
por meio de sua Constituição e de leis regulamentadoras, ditando as políticas 
públicas ambientais e demais ações do Estado em prol do meio ambiente. 
Portanto, segundo Silva (2017), entende-se que a gestão ambiental pública 
compreendi do poder em conduzir segundo uma política pública ambiental, 
envolvendo programas, projetos e ações para tratar os problemas ambientais.
Alguns estudos demonstram que desde as últimas décadas do século 
passado, (século – XX), tem havido um nascimento e sobremodo um certo 
amadurecimento de uma consciência ambiental no país. Dando início a um 
debate, sobre o meio ambiente e a consciência ambiental, no Brasil, que nos 
remete aos primórdios na década de 70. Segundo Souza (1993), vai descrever 
que nas décadas de 70 e 80, houve o surgimento das primeiras entidades 
ambientalistas, dando início a um trabalho para desenvolver uma nova visão, 
voltada para preservação de reservas naturais, como na Amazônia, na Mata 
Atlântica, no Pantanal e outros importantes biomas. Todavia nesta década a 
preservação ambiental, dentro de um conceito defendido por alguns Grupos 
Sociais e Empresariais que estavam ainda num processo embrionário. 

Na década seguinte, a sociedade se deparou com fenômenos e 
catástrofes ambientais e fortes impactos, devastadores como Cubatão 
e a discussão ambiental, chegou enfim, com mais ênfase aos meios de 
comunicação de massa, ampliando o espectro do debate, a consciência 
maior das comunidades. Mesmo assim,sóa partir de meados da década de90, 
especialmentea partir da Rio 92, com a Rio 92, A Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Cnumad), realizada em 
junho de 1992 no Rio de Janeiro, marcou a forma como a humanidade encara 
sua relação com o planeta. Foi naquele momento que a comunidade política 
internacional admitiu claramente que era preciso conciliar o desenvolvimento 
socioeconômico com a utilização dos recursos da natureza. Os problemas 
ambientais que sempre existiram, mas nesse momento, vai entrar de vez na 
pauta das grandes discussões de todos os grupos sociais, literários e científicos. 
No início da década de 90, devido aos preparativos para sediar a Conferência 
das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente (Rio 92), 
aumentou bastante e houve uma disseminação do fluxo de informações sobre 
o tema, fato este que contribuiu para ampliar a conscientização ambiental 
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da sociedade brasileira. Assim, diante de todo o processo de degradação e 
depreciação na formação de um enorme passivo, ao longo de quase 500 anos, 
surge o ambientalismo brasileiro, que em menos de três décadas se desenvolve 
e amadurece. Este desenvolvimento é descrito por alguns pensadores,que 
registra, o quanto houve de avanço nos anos 1990, sobre o debate ambiental 
e a sua evolução, vai ficar muito claro, a percepçãodeque é impossível 
desvincular, a administração, o controle, a gestão e a proteção ambiental do 
processo de desenvolvimento econômico. Com o amadurecimento de uma 
consciência ambientalista a questões ecológicas e ambientais começam a ser 
questionadas frente as questões econômicos.A Gestão Ambiental Empresarial, 
vai se impor com maior frequência, nos planejamentos das organizações, a 
Ecologia começa a fazer frente diante da Economia. Desta forma, nota-se que 
a sociedade, vaientrar no novo milênio, numa nova perspectiva, buscando 
resolver os problemas de ordem ambiental: “aliar o crescimento econômico 
à qualidade de vida, do crescimento sem necessariamente ter que destruir o 
meio ambiente, bem como,de garantir a sua futuridade”. 

A partir, de Sanchez (2013, p.87), a sociedade busca conseguir conciliar 
crescimento com desenvolvimento econômico, causando uma ruptura do 
conflito clássico entre Economia e Ecologia. Porém a ecoeficiência nasce como 
resposta à influência de novos stakeholders que passaram a ser incorporados 
no espaço político-institucional das organizações.No modelo tradicional, as 
estratégias empresariais eram focadas considerando apenas os sócios, acionistas 
(stockholders), concorrentes e clientes. Agora, para formular as estratégias, a 
empresa considera, além de considerar os atores mencionados anteriormente 
mais, no mínimo, seis agentes precisos: a comunidade, o governo, os 
fornecedores, os investidores, os funcionários e o meio ambiente. Isto faz 
com que o ambiente organizacional tornar-se mais complexo, uma vez que 
as empresas passam a desenvolver processos estratégicos não somente através 
da sua dimensãode Empresarial, mas de Excelência em Gestão Ambiental e 
Tecnologia – técnico–econômica, mas, sobretudo, como um jogo político 
institucional de legitimação de suas estratégias competitivas e mercadológicas.

Com base em Silva (2017), pode-se afirmar que para promover a 
qualidade ambiental, as organizações devem estar alinhadas ao Estado e juntas 
podem oferecer devidas condições e ferramentas para o desenvolvimento 
socioeconômico e socioambiental.

De início, as primeiras manifestações do governo perante as questões 
ambientais. Vai afirmar Silva (2017), eram de caráter corretivo. ou seja, 
buscava-se uma  solução após sua ocorrência.O autor ressaltam que no Brasil, 
foi publicada em 31 de agosto de 1981, a Lei n° 6.938/81, que dispõe sobre 
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a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), onde é conferida ao Estado 
a responsabilidade de se comprometer com as questões ambientais através de 
políticas voltadas para disciplinar as relações comerciais, sociais, econômicas 
e ambientais. Diante disso, o governo terá também o dever de articular um 
conjunto de ações que visem arregimentar por uma melhor relação com o meio 
ambiente, bem como de envolver os todos indivíduos na sociedade, sejam 
pessoas físicas e jurídicas para a conservação e proteção ao meio ambiente.

6 Considerações finais

Na construção do texto e desenvolvimento da pesquisa, fica evidente 
que a mudança de paradigma por parte das corporações, em face às questões 
ambientais, depende da importância e esforço que cada uma delas dispõe 
no momento de gerenciar seu negócio, independente do ramo de atuação 
ou porte. O aumento de cidadãos preocupados com o meio ambiente e das 
legislações cada vez mais exigentes, estabelecidas pelo estado, fomentam 
as empresas a adequarem os seus processos na busca por ferramentas que 
amenizam ao descarte de produtos na natureza. 

Entretanto, a falta de visão para o desenvolvimento sustentável, em 
grande parte provocada pela busca incessante da lucratividade, demonstra 
o motivo pelo qual assuntos relacionados a políticas ambientais, práticas 
de reutilização, reciclagem e redução, são pouco discutidos na atualidade. 
Não apenas empresas, mas países, acabam não se comprometendo com o 
desenvolvimento ambiental, pela mentalidade voltada para a acumulação de 
capital a todo custo, ou ainda, por acreditarem que as mudanças a serem 
realizadas para se adequarem às novas políticas ambientais, possam gerar 
custos altos, que verdade, com base nos autores apresentados no referencial 
exposto, é evidente redução de gastos.

A longo prazo, o uso da gestão ambiental proporciona ganhos tanto 
ao meio ambiente, quanto para toda a sociedade, e cabe a cada indivíduo 
cobrar das organizações, pois são elas que tendem a fornecer bens e serviços 
em concordância com as expectativas de seus consumidores, e também, 
do Estado que é responsável por estabelecer diretrizes e leis para que sejam 
atendidas pelas empresas. Quanto mais ambientalmente conscientizada for 
a sociedade, mais das organizações será exigido em termos de desempenho 
ambiental, reforçando a importância e relevância do processo da Gestão 
Ambiental dentro de cada corporação.

Portanto, por mais que complexo seja e demorado a implantação do 
modelo ambiental empresarial, pois tem que existir uma modificação nos 
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setores da empresa, o mercado consumidor está cada vez mais a procura 
de produtos sustentáveis, no qual seu processo de produção teve impacto 
ambiental minimizado ou até zero. Desta forma as empresas que se adequam 
a esse modelo produtivo além de redução de custos e aumento dos lucros, 
ainda ganha como bônus nessa categoria a serem denominados e integrada 
na produção recursos, materiais e produtos limpos, consequentemente 
conquistando e fortalecendo parcerias com mais e novos clientes. Sem falar 
no maior bem, que se possa avaliar, a consciência ambiental da administração, 
bem como, as ações de mitigação no processo de combate a degradação 
ambiental a que as companhias e organizações, ao desenvolvimento de 
uma boa Gestão Ambiental Empresarial, quando se dispõe a ações voltadas 
para o atingimento desses objetivos e metas para serem alcançadas. Dado a 
complexidade e abrangência do tema em foco, se faz necessário que outros 
pesquisadores possam através de novas pesquisas continuar o trabalho 
científico para aprofundar e discutir o texto científico.
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Capítulo 31
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1 Introdução

Diante da busca pelo desenvolvimento de cidade mais democráticas, 
tornou-se indispensável o fomento de discussões sobre a 

acessibilidade na contemporaneidade e os impactos que a mesma (ou a falta 
dela) pode causar nos espaços urbanos bem como na vida daqueles que 
usufruem destes espaços.

A fim de manter uma sociedade mais justa, para que cada cidadão 
cumpra seu papel e tenha acesso as diversas possibilidades que uma cidade 
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tem a oferecer como educação, saúde, lazer, etc; é de grande importância que 
a mesma tenha os recursos necessários e que os mesmos possam ser utilizados 
por todos, visando a equidade dentro dos espaços urbanos através do acesso 
amplo e democrático. Logo, o exercício da cidadania é intrínseco aos meios 
urbanos e o que os mesmos oferecem para garantir a acessibilidade, visando o 
usufruto de forma igualitária. (ABNT/NBR 9050, 1994).

Portanto, é de extrema importância analisar os rumos que os processos 
de urbanização da sociedade contemporânea têm tomado, e como os mesmos 
interferem na qualidade de vida das pessoas. Logo, o presente artigo tem 
como objetivo trazer à tona a realidade espacial urbana de Ijuí/RS a partir do 
levantamento e da análise da acessibilidade de um trecho em passeio público 
na cidade localizado na zona comercial 2, trecho entre as principais duas 
praças da cidade – a Praça da República e a Praça dos Imigrantes.

A pesquisa estruturada a partir de um campo teórico7 – desenvolvido 
através de um levantamento bibliográfico com base em material já elaborado 
e, a partir de um campo empírico – desenvolvido através do levantamento e 
análise do trecho urbano em estudo. Na parte prática da pesquisa foi utilizado 
o Método walkthrough como instrumento de avaliação pós-ocupação, que 
para Rheingantz et. al. (2009), constitui-se pelo reconhecimento prévio 
do espaço de análise pelo pesquisador, afim de detectar e identificar as 
principais características físicas relevantes, no que tange as qualidades e 
defeitos do ambiente construído permitindo identificar as falhas, barreiras e 
potencialidades.

O trajeto em estudo localiza-se no município de Ijuí, na Região 
Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, entre as Praças da República 
e dos Imigrantes. Os quarteirões em análise pertencem à zona comercial 
2, abrangendo a região Centro e o Bairro Assis Brasil. O estudo leva em 
consideração o passeio público de 09 quarteirões, na orientação sul, situados 
na Rua do Comércio e Avenida Coronel Dico, trechos formados entre as 
esquinas com a Rua 15 de Novembro e Avenida Getúlio Vargas, conforme 
figuras a seguir:

7 Pesquisa desenvolvida no Grupo de Pesquisa Espaço Construído, Sustentabilidade e Tecnologias 
- GTEC (DCEENG/UNIJUÍ) através do Projeto de Pesquisa - Espaço construído e inclusão 
social: levantamento e análise da acessibilidade da área urbana de Ijuí / RS.
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Ilustração 1: Croqui Área de Estudo

Fonte: Autores (2019) – Adaptado do Plano Diretor Participativo de Ijuí–RS.

 2 Resultados e discussão

Segundo Morris et al. (1979) a mobilidade urbana pode ser interpretada 
como a capacidade do indivíduo de se locomover de um lugar ao outro, seja 
através de transportes públicos, privados, motorizados ou não, inclusive a 
pé, ou seja, a mobilidade de um indivíduo, e a acessibilidade, são conceitos 
intrinsecamente contíguos, u que juntos são capazes de proporcionar a 
população que exerçam o seu direito de ir e vir.

A acessibilidade, por muitas vezes, restringe-se a ser considerada apenas 
em edificações, ou em transportes públicos e privados, deixando de lado uma 
parte extremamente importante da cidade, que são as calçadas. As calçadas 
permitem a mobilidade e o acesso aos mais diversos setores de uma cidade, 
e por muitas vezes é uma das partes mais negligenciadas no cenário urbano.

Segundo Caldeira (2009)tornar o espaço público acessível é eliminar 
obstáculos físicos, naturais ou de comunicação que existam , ou seja a 
acessibilidade nas vias públicas, é diretamente proporcional, a qualidade que 
as mesmas apresentam em sua infraestrutura, desta forma adequar estas viasàs 
normas mínimas de utilização, não é somente oferecer acessibilidade à pessoas 
com deficiências físicas temporárias ou permanentes, mas também é propiciar 
que usuários comuns o conforto em utiliza-las. 

Para Santo e Vaz (2005) a mobilidade e acessibilidade urbana, resume-
se em organizar os usos e as ocupações da cidade da melhor forma possível, 
para garantir que todas as pessoas tenham acesso aos bens que a cidade tem 
a oferecer, não se prendendo apenas aos meios de transporte e ao transito. 
Desta forma, torna-se fundamental preocupar-se também com a qualidade 
da infraestrutura das calçadas, tendo em vista que as mesmas representam 
também um meio de locomoção fundamental no cenário urbano.

Para Niess (2003) quando as vias públicas estão inadequadas ao uso 
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tanto de pessoas com necessidades, quanto pedestres comuns, o direito de 
ir e vir, a integração e as relações sociais são limitadas, impedindo que o 
direito à cidadania seja exercido plenamente. Desta forma, quando as vias 
públicas estão debilitadas ao uso comum, não apenas o deslocamento físico 
está comprometido, mas também os direitos comuns a todos também são 
afetados.

Segundo Caccia (2015, p.32) Além da superação do enfoque da mera 
localização dos fenômenos, para o entendimento de como se organizam, 
interagem e reagem os grupos humanos é preciso também identificar o papel 
do indivíduo como produtor do espaço. O uso consciente das vias públicas e 
o cuidado com a manutenção também fazem parte da sociedade, onde cabe 
a cada cidadão utilizar e conservar os espaços coletivos, assim como o uso e 
o incentivo do transporte coletivo onde permitem a integração mais próxima 
entre a população.

Pode-se dizer que a mobilidade está no centro da vida social, de forma 
transversal a todas as outras práticas cotidianas. É por meio da circulação 
e da acessibilidade que a apropriação cotidiana do espaço se torna possível 
(CACCIA, 2015), logo tornar o direito de ir e vir acessível é como compor a 
melodia da cidade, tornando-a um espaço mais prazeroso e acolhedor, além de 
trazer a população mais presente no ambiente da cidade. A seguir os trechos 
analisados no percurso:

Ilustração 2: Trecho 01 – Bairro Centro / Ruas 15 de Novembro e José Bonifácio

Fonte: Autores (2019).

O trecho 01 apresenta passeios regulares, porém, com a pavimentação 
degradada com muitos buracos e rachaduras em relevo e rampas de acesso em 
suas extremidades que não atendem as normativas. O piso tátil é inexistente 
neste trecho, e também não há uma faixa de pedestres na Rua José Bonifácio 
o que se torna uma problemática, pois a mesma apresenta um grande fluxo de 
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pedestres.A seguir imagens do local:

Ilustração 3: Trecho 01 – Bairro Centro / Ruas 15 de Novembro e José Bonifácio

Fonte: Autores (2019).

Ilustração 4: Trecho 02 – Bairro Centro / Ruas José Bonifácio e 13 de Maio

Fonte: Autores (2019).

O trecho 02 apresenta passeios regulares, porém com uma diversidade 
de pavimentação que acabam dificultando a locomoção tanto de pessoas 
com mobilidade reduzida quanto de qualquer outro pedestre. Apresenta 4 
rampas de acesso em suas extremidades, sendo duas no início da quadra, e 
duas rampas no final, onde todas estão em estado precário e irregulares. Não 
existe a pavimentação tátil. A seguir imagens do local:
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Ilustração 5: Trecho 02 – Bairro Centro / Ruas José Bonifácio e 13 de Maio

Fonte: Autores (2019).

Ilustração 06: Trecho 03 – Bairro Centro / Ruas 13 de Maio e Barão do Rio Branco

Fonte: Autores (2019).

O trecho 03 presenta passeios regulares, porém com a pavimentação 
degradada com buracos e rachaduras. Ao centro do quarteirão existe 
pequenas barreiras arquitetônica que dificultam ainda mais a locomoção de 
pedestres, cadeirantes etc. Trata-se de desníveis oriundos dos diferentes tipos 
de pavimentação utilizados por cada lote. Apresenta apenas duas rampas de 
acesso localizadas apenas em uma extremidade do trecho (Rua 13 de Maio). 
Não existe a pavimentação tátil. A seguir imagens do local:
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Ilustração 07: Trecho 03: Bairro Centro – Ruas 13 de Maio e Barão do Rio Branco

Fonte: Autores (2019).

Ilustração 8: Trecho 04 – Bairro Centro / Ruas Barão do Rio Branco e Dr. Pestana

Fonte: Autores (2019).

O trecho 04 apresenta passeios regulares, com pavimentação menos 
degradada sem buracos e rachaduras. Apresenta duas rampas de acesso em 
sua extremidade, onde ambas se apresentam fora das normativas, tornando-
as inacessíveis, além das barreiras pelas mudanças de níveis e pavimentações 
encontradas ao longo do passeio que dificultam a locomoção. Não existe a 
aplicação de piso tátil. A seguir imagens do local:
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Ilustração 9: Trecho 04 – Bairro Centro / Ruas Barão do Rio Branco e Dr. Pestana

Fonte: Autores (2019).

Ilustração 10: Trecho 05: Bairro Centro – Ruas Dr. Pestana e Lino E. R. Amaral

Fonte: Autores (2019)

O trecho 05 apresenta passeios com pavimentação mais regulares, com 
poucos buracos e rachaduras em relevo, e por mais que não sejam totalmente 
adequados os passeios se encontram em melhor estado de conservação em 
elação aos demais. Apresenta apenas duas rampas de acesso em sua totalidade 
e não estão de acordo com as normativas por conta da não sinalização e 
inclinação incorreta. Não existe a pavimentação tátil. A seguir imagens do 
local:
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Ilustração 11: Trecho 05 – Bairro Centro / Ruas Dr. Pestana e Lino E. R. Amaral

Fonte: Autores (2019).

Ilustração 12: Trecho 06 – Bairro Centro / Ruas Lino E. R. Amaral, Edgar Geiss e 
Cristiano Leite

Fonte: Autores (2019).

O trecho 06 apresenta passeios regulares na maioria do trajeto, 
porém com poucos buracos e rachaduras em relevo. Ao longo do quarteirão 
existem poucas barreiras arquitetônicas que poderiam dificultar a locomoção, 
portanto se encontra em um estado de conservação melhor em relação aos 
outros trechos. Apresenta apenas três rampas de acesso em sua extensão as 
quais também não se encontram adequadas. Não existe a aplicação de piso 
tátil. A seguir imagens do local:
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Ilustração 13: Trecho 06 – Bairro Centro / Ruas Lino E. R. Amaral, Edgar Geiss e 
Cristiano Leite

Fonte: Autores (2019)

Ilustração 14: Trecho 07 – Bairro Centro / Cristiano Leite e Augusto Hinz

Fonte: Autores (2019)

O trecho 07 apresenta passeios irregulares na maioria do trajeto, 
com a pavimentação degradada com buracos, rachaduras, desniveladas e 
vegetação saliente. Ao longo do quarteirão existem barreiras arquitetônicas 
que impossibilita a locomoção de cadeirantes, um exemplo são os diversos 
desníveis para o acesso de garagem das edificações. Não apresenta rampas de 
acesso em sua extensão. Não existe a aplicação de piso tátil. A seguir imagens 
do local:
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Ilustração 15: Trecho 7 – Bairro Centro / Cristiano Leite e Augusto Hinz

Fonte: Autores (2019).

Ilustração 16: Trecho 08 – Bairro Assis Brasil / Rua Augusto Hinz e Pedro Thorstemberg

Fonte: Autores (2019).

O trecho 08 apresenta passeios regulares na maioria do trajeto, com 
a pavimentação em bom estado para a circulação. Apresenta apenas duas 
rampas de acesso em sua extensão, localizadas em suas extremidades, mas que 
também não atendem às normas. Não existe a aplicação de piso tátil. A seguir 
imagens do local: 
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Ilustração 17: Trecho 08 – Bairro Assis Brasil / Rua Augusto Hinz e Pedro Thorstemberg

Fonte: Autores (2019).

Ilustração 18: Trecho 09 – Bairro Assis Brasil / e Pedro Thorstemberg e a Avenida 
Getúlio Vargas

Fonte: Autores (2019)

O trecho 09 apresenta passeios regulares, porém com a pavimentação 
degradada em alguns pontos. Conta com apenas uma rampa de acesso em 
suas extremidades, em estado degradado. Apresenta barreiras arquitetônicas 
no acesso à praça, como a falta de rampas. Não existe a pavimentação tátil. A 
seguir imagens do local:
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Ilustração 19: Trecho 09 – Bairro Assis Brasil / e Pedro Thorstemberg e a Avenida 
Getúlio Vargas

Fonte: Autores (2019).

3 Considerações finais

A pluralidade social faz com que a cidade e seus espaços se tornem 
complexos diante da diversidade de seus usuários, sendo que a única forma 
destes espaços cumprirem seu papel para com a sociedade é quando os mesmos 
oferecem condições adequadas para seu usufruto. Trazer espaços acessíveis para 
que independentemente de quem irá utilizá-lo sinta-se acolhido e incluído de 
forma a pertencer àquele espaço, atendendo as singularidades e as necessidades 
de todos os indivíduos.

A precariedade nos espaços urbanos é muito presente, e mostra que 
ainda há muito para ser revisto em relação a acessibilidade que os espaços 
oferecem (ou não). Por conta da precariedade urbana, muitas pessoas passam 
por grandes dificuldades no seu dia a dia, acarretando na exclusão social, 
limitando ou muitas vezes impossibilitando atividades básicas de direito de 
cada cidadão, sejam elas ir à escola, ao trabalho, ter acesso à saúde, esporte, 
atividades de lazer ou simplesmente caminhar pelas ruas e calçadas.

As condições de acessibilidade, no trecho em análise, no município 
de Ijuí-RS apresentam um estado irregular e limitador não apenas para 
aqueles que apresentam mobilidade reduzida, mas para todos que necessitam 
transitar pelo trecho. Na maioria dos quarteirões existem barreiras, muitas 
delas inclusive derivadas da incorreta execução de rampas de acesso, como 
a inclinação errada ou o estado degradado da pavimentação, assim como 
a falta das mesmas em diversos pontos e o péssimo estado de conservação 
dos passeios, em que qualquer cidadão abre mão da própria segurança ao se 
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locomover pelas ruas, juntamente com veículos de transporte e carga, pois 
as mesmas apresentam menor irregularidade em comparação aos passeios 
públicos.

A partir das análises feitas, entende-se que há uma urgência na 
regularização nos passeios públicos, pois os mesmos, atualmente, não 
apresentam estruturas adequadas nem mesmo aos pedestres que não possuem 
necessidades especiais. As diversas leis, normas e decretos existentes servem 
como guias para que o processo de urbanização seja igual para todos, sem que 
haja a exclusão de grupos sociais e servem como ferramentas que possibilitam 
que o ambiente urbano seja mais receptivo e, través da inclusão social que 
se garante aos espaços a acessibilidade a todos, permite que os direitos como 
cidadão sejam exercidos, abrindo caminhos para tornar os espaços urbanos 
mais democráticos em todos os seus âmbitos.
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