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Prefácio

Estamos vivendo não mais um momento. São mais de quin-
ze meses de Pandemia do COVID 19. São tempos som-
brios, de incertezas, medos, preocupações, de negação à 

ciência por alguns e, ao mesmo tempo, de muita esperança de que 
a ciência nos ajude a superar os desa"os da cura dos seres huma-
nos no aspecto da doença. Também é preciso resgatar o sentido 
de humanidade, o respeito com o outro, o de se entender como 
um sujeito social que vive em sociedade. Neste sentido, fazer a 
leitura da realidade para avançar em busca de sua superação, é 
imprescindível. 

O livro Ensino, Currículo e Formação Docente: vínculos, co-
nexões e questões da atualidade, organizado pela Profa. Adria-
na Regina de Jesus, pela Profa Angélica Lyra de Araújo e pelo 
Luiz Gustavo Tiroli, traz um conjunto de quarenta e nove textos 
que mostram a realidade e nos convidam à re#exão. O diálogo se 
constrói em cinco seções, tendo como temas centrais a seção do 
Currículo e novos desa"os e a seção da formação de professores, 
dois temas que estão em disputa na sociedade, dialogando com 
mais três seções: Educação em tempos de pandemia; Perspectivas 
"losó"cas, históricas, políticas e culturais da educação e Práticas 
Pedagógicas e relatos de experiência, temas que estão presentes 
na atualidade.

A Base Nacional Curricular Comum – BNCC aprovada em 
2017 e complementada pela etapa do Ensino Médio em 2018 for-
ma um conjunto de descritivos com a intencionalidade de se tor-
nar um currículo único para o país, voltado para atender deman-
das do setor produtivo, o qual se apresenta de forma mais visível 
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na etapa do Ensino Médio, com a aprovação da Lei nº13.415/17 
que reformula o Ensino Médio, tendo como foco principal o cur-
rículo e a extensão da permanência do jovem na escola. 

O avanço da visão mercadológica e economicista que repre-
senta o setor empresarial vem crescendo no setor da educação, ou 
seja, adequando a educação a interesses empresariais internos e 
externos, o que se explica o foco no currículo. Há um movimento 
crescente de setores por meio de suas Fundações, Institutos, que 
se fortaleceram e estão presentes no interior das Secretarias mu-
nicipais e estaduais de educação, em muitos casos na condição 
de gestor, mostrando um movimento diferente, o de privatizar a 
gestão da educação.

A disputa do currículo também traz elementos dos acordos 
internacionais e traços neoliberais que colocam a formação sob 
responsabilidade do indivíduo, fortemente ancorado na teoria 
do capital humano. A forma como a BNCC está estruturada nos 
aponta a desvalorização do conhecimento.

Neste sentido, a formação de professores entra no processo 
de disputa como um dos pontos centrais na tentativa conforma-
ção dos sujeitos. A Base Nacional de Formação Inicial de profes-
sores tem como objetivo moldar as licenciaturas à lógica priva-
tista e mercadológica. Impõe a adoção de matrizes curriculares 
organizadas por competências e habilidades e o alinhamento com 
a Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica.

Estas constatações fortalecem o sentido dado de uma reto-
mada mais acirrada do projeto neoliberal, neste caso, com a pa-
dronização dos currículos e de sua regulação por meio da forma-
ção dos professores e das avaliações externas.

A leitura do conjunto de artigos que compõe este livro nos 
leva à re#exão e à leitura das entrelinhas das políticas que não co-
locam o sujeito em primeiro lugar, minimizando o conhecimento 
e não avançando na construção de uma educação emancipadora, 
que contemple todas as dimensões da formação humana integral.

Trago as palavras de Gramsci para sintetizar o sentimento de 
esperançar e de que é possível, na adversidade, fortalecemo-nos 
para o enfrentamento necessário:
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Seção 01 – Educação em tempos de pandemia

Meu estado de espírito sintetiza estes dois sentimentos [oti-
mismo e pessimismo] e os supera: sou pessimista com a inte-
ligência, mas otimista com a vontade. Em cada circunstância, 
penso na hipótese pior, para pôr em movimento todas as re-
servas de vontade e ser capaz de abater o obstáculo (GRAMS-
CI, 1969, p.558)1.

Convido a todos a fazerem a leitura do conjunto de resulta-
dos das pesquisas, de trabalho cientí"co, que devem ser valoriza-
dos em nosso país. Conhecimento que nos leva do pessimismo 
ao otimismo da vontade, de superação e de construção de uma 
sociedade justa para todos.

 Londrina, 29 julho de 2021. 

 Sandra Regina de Oliveira Garcia
 Professora Associada do Departamento de Educação

 Universidade Estadual de Londrina

1  GRAMSCI, Antonio. La Formazione dell’Uomo: scritti di pedagogia. Apresentação de Giovanni Urbani. 
2. ed.Roma: Editori Riuniti, 1969. 
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Apresentação

A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Edu-
cação (PPEdu) da Universidade Estadual de Londrina 
(UEL), no período de março a junho de 2021, lançou o 

Edital PPEdu/UEL Nº 08/2021, aos discentes do mesmo progra-
ma convidando-os a organizar coletâneas e publicar textos con-
teúdos cientí"co-acadêmicos. Nós, como discentes aceitamos a 
proposta de concorrer ao edital e propomos a obra: “Escola, Cur-
rículo e Formação Docente: vínculos, conexões e questões da atuali-
dade”, estendemos o convite a comunidade acadêmica e docentes 
da Universidade Estadual de Londrina e de outras instituições 
públicas e privadas de ensino. 

Ao longo de todo o processo de elaboração da coletânea, re-
cebemos muitas contribuições de docentes, pesquisadores, dis-
centes e egressos do PPEdu preocupados e desejosos de registrar 
também suas re#exões acerca do tema. 

É uma honra apresentar o livro: “Escola, Currículo e Forma-
ção Docente: vínculos, conexões e questões da atualidade”, consti-
tuindo-se de cinquenta capítulos, com cinco seções.

A primeira seção intitulada “Educação em tempos de pan-
demia”, objetivou-se problematizar e discutir os aspectos relati-
vos aos processos educacionais no contexto da excepcionalidade 
instalada por decorrência do isolamento social imposto no con-
texto da pandemia da COVID-19 desde março de 2020. Assim, 
tornou-se fundamental compreender as vivências e experiên-
cias dos sujeitos nesta realidade, haja vista que, repentinamente, 
estruturas, sistemas e funcionalidades tradicionais precisaram 
ser revistas, atualizadas e modi"cadas a "m de garantir a ma-
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nutenção do processo de ensino e aprendizagem nos diversos 
níveis e modalidades educacionais. Fazem parte dessa seção os 
seguintes capítulos: “Ensino remoto emergencial nas escolas do 
campo: um debate a partir das percepções dos professores”, de 
Sandra Aparecida Batista; “A experiência do estágio obrigatório 
em Sociologia e Filoso"a em meio à pandemia: di"culdades e 
possibilidades”, das autoras  Maria Rita Mattar Diaz e Sandra 
Maria Mattar Diaz; “Ciberespaço: re#exões para as práticas pe-
dagógicas em tempos de pandemia”, de Graziele de Jesus Pesta-
na e Katya Luciane de Oliveira; “Os desa"os do ensino jurídico 
híbrido: pandemia e pós-pandemia”, de Bruno Alex Yurack e 
Natalia Maria Ventura da Silva Alfaya; “Professor/pedagogo: 
um estudo sobre a atuação pro"ssional durante a pandemia do 
covid-19”, de Márcio Roberto Vieira Ramos; “Tempo escolar e 
as alterações impostas pela covid-19”, de Elianara Carvalho da 
Silva e Simone Burioli Ivashita; “Vivência docente no período 
de 2020 e o primeiro trimestre de 2021” dos autores Bruno Au-
gusto Florentino; Daniela Paderes Bruno e Ellen Pyles Pereira 
Alves; “O ensino de Química em tempos de pandemia”, dos au-
tores João Marcos Coelho de Oliveira, Fabíola Dorneles Inácio, 
Isabel Cristina de Campos e João Leonardo Violin; “Liberdade 
de ensino: uma análise jurídica da privacidade no ensino remo-
to”, de José Ricardo da Silva Baron, Rafael Soares Folco e Mar-
cia Teshima; “Os impactos da pandemia na Educação infantil: 
implicações do acesso ao direito fundamental pela modalidade 
de ensino remoto”, de Lariane Aparecida Maxiano Silva, Lorena 
Assis da Silva e Luiz Henrique Batista de Oliveira Pedrozo, e 
por "m, “Entre "os e desa"os: estágio docente em Psicologia 
em tempos de pandemia”, de Daniele Dower Ronqui, Jessica P. 
Mandelli, Kathyúscia Georgia Araújo do Valle Schmidt, Aman-
da Lays Monteiro Inácio, Rafael Bianchi Silva.

Compõem-se a segunda seção “Currículos e novos de-
sa!os”, os capítulos: “BNCC e os direitos de aprendizagem na 
Educação Infantil: manutenção da velha ordem da miséria”, 
das autoras Marta Regina Furlan de Oliveira e Jaqueline Del-
gado Paschoal; “Concepções de sujeitos em disputa: BNCC e a 
proposta de educação no contexto neoliberal”, dos professores 
Cézar Bueno de Lima e Diego Oliveira de Lima; “Contrapontos 
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e aproximações possibilidades entre a Base Nacional Comum 
Curricular e a Diretriz Curricular de Londrina: uma análise dos 
princípios pedagógicos do ensino fundamental”, de Juliane Al-
ves de Sousa, Daniella Caroline Rodrigues Ribeiro Ferreira, Ra-
fael Bianchi Silva e Adriana Regina de Jesus Santos; “Gênero em 
tempos de escola sem partido: uma análise dos desa"os da esco-
la e do currículo à luz da Pedagogia Histórico-Crítica”, das auto-
ras Danielle de Jesus Lobato Uchôas, Lucelia Tavares Guimarães 
e Simone Silveira dos Santos; “Currículo, ensino e diversidade 
na Educação Infantil: vivências educativas no Programa PIBID 
Pedagogia-UEL”, das professoras Marta Silene Ferreira Barros e 
Viviane Aparecida Bernardes de Arruda; “Estilos intelectuais e 
o currículo”, dos autores Martinho Gilson Cardoso Chingulo e 
Sérgio Inácio Torres, “Ampliação de jornada escolar e Educação 
Integral: perspectivas e desa"os para a gestão”, das autoras Ana 
Lucia Ferreira da Silva e Gabrieli Cristina Esteves; “Letramento 
digital, tecnologias e Diretrizes Curriculares do curso de gradu-
ação em Direito”, de Flávio Bento e Marcia Hiromi Cavalcanti 
Bento; “O currículo na Educação Superior: uma breve aborda-
gem eclética e visionária para o curso de Direito na atualidade”, 
de Adiolar Franco Zemuner. Através do conjunto de textos des-
sa seção buscou-se criar espaço para discussões a respeito da 
temática, sobretudo a respeito da Base Nacional Comum Curri-
cular enquanto orientador curricular estabelecido para a Edu-
cação Básica no ano de 2018, permitindo que os debates sejam 
atuais e contextualizados. Além de possibilitar re#exões sobre o 
currículo e suas implicações no contexto educacional, em uma 
perspectiva política, ética e experiencial. 

Já a terceira seção “Formação docente” intentou-se possi-
bilitar re#exões e discussões sobre antigos e novos paradigmas 
da formação de professores para a Educação Básica e Ensino 
Superior, abordando, inclusive, a Resolução CNE/CP nº 2, de 20 
de dezembro de 2019 que estabelece as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Edu-
cação Básica e Base Nacional Comum para a Formação Inicial 
de Professores da Educação Básica, criando um espaço para de-
bates contemporâneos a respeito de uma temática fundamental 
para os processos educacionais em que a formação de professo-



res incide diretamente fazem parte os seguintes textos: “A formação 
de professores para o ensino jurídico: considerações com aportes 
Eliasianos”, de Adriana Regina de Jesus Santos, Luiz Gustavo Tiroli 
e Tony Honorato; “O paradigma emergente e a formação continu-
ada de professores”, das autoras Adriana Regina de Jesus Santos e 
Quenízia Vieira Lopes;  “A$ordances e restrições percebidas acerca 
do uso de tecnologia (teletandem) na formação de professores de 
línguas”, de Atef El Kadri e Michele Salles El Kadri; “Pressupostos e 
perspectivas de práxis e prática na formação continuada de profes-
sores da Rede Estadual de Educação do Paraná - período de 2007 a 
2021”, dos autores José Alexandre Gonçalves, Luciana Ribeiro Sa-
lomão e  Samuel de Oliveira Rodrigues; “Educação ambiental na 
formação inicial de professores: o que diz a BNC-formação?” , dos 
professores João Batista de Souza Junior e Ricardo Lopes Fonse-
ca; “Reformadores empresariais educacionais na formação de pro-
fessores: uma análise crítica sobre o neotecnicismo e os desa"os 
emancipatórios”, de Cleidiane Lemes de Oliveira, Flávia Priscila de 
Paula e Teodoro Adriano Costa Zanardi; “Mestrado pro"ssional e 
a formação docente: entre as possibilidades de contribuição e os 
desa"os”, de Graziele Maria Freire Yoshimoto, Gabriel Gonçalves 
Freire e Elton Mitio Yoshimoto; “As transformações metodológicas 
das práticas pedagógicas no processo histórico da formação inicial 
de professores”, de Douglas Arnaldo Kraut, Bernadete Lema Ma-
zzafera, Luciane Guimarães Battistela Bianchini e Daphne Cristi-
ne Gomes De Carvalho; “Estratégias de leitura e prática docente: 
uma re#exão para professores em formação”, das autoras Geuciane 
Felipe Guerim Fernandes, Daniele Dower Ronqui, Júlia Perozzi 
Gonçalves de Souza, Katya Luciane de Oliveira; “Implicações para 
a formação de professores no contexto das novas diretrizes para a 
educação plurilingue”, de Michele Salles El Kadri, Vivian Campag-
nolli Bergantini Saviolli e Selma Moura; “Disciplina de didática na 
Educação Superior: olhares sobre a práxis docente”, das professoras 
Francielle Pereira Nascimento, Nathalia Martins Beleze e Sandra 
Aparecida Pires Franco. 

A quarta seção “Perspectivas !losó!cas, históricas, políticas 
e culturais de educação” foi composta pelos capítulos: “Ensino 
da alteridade”, de Fabiana Polican Ciena; “História da educação 
brasileira: representações sociais e políticas da escola primária no 
século XIX e XX”, de Gabriela da Silva Sacchelli e Rosemeire Fer-



23

reira Lopes Pereira; “Pragmatismo: educação e democracia em 
face às teorias de justiça”, de Daniela Hruschka Bahdur e Luís 
Adriano da Silva; “Livro didático tempos modernos, tempos de 
Sociologia: como são apresentadas a história e a cultura afri-
cana e afro-brasileira?”, de Tamara Vieira, Fabio Lanza e Laura 
Mendes Grosso; “Çapó: caminhos para uma Ecoso"a”, de Mari-
lina Conceição Oliveira Bessa Serra Pinto e Ra%ael Nascimento 
Mendonça; “Lei nº 11.645/08   ensino da História e da Cultura 
afro-brasileira e indígena nas aulas de Sociologia”, da professora 
Patrícia Oening Betelli; “Ei, professor: cotidiano escolar e gestão 
de sala de aula”, de Fábio Luiz da Silva e Adriana Regina de Jesus 
Santos; “Re#exões sobre o discurso da educação inclusiva e a 
contribuição da Psicopedagogia”, de Suelen Cristina dos Santos 
Klem; “O Estado brasileiro no combate ao trabalho análogo ao 
de escravo (1995-2016)”, do professor Luiz Augusto Silva Ventu-
ra do Nascimento e “Trabalhando a cultura popular brasileira: 
literatura de cordel”, das professoras Angélica Ricoldi e Michelle 
Munhoz dos Santos Biacio. A presente seção objetivou-se aco-
lher pesquisas que ampliar as percepções e impressões corri-
queiras sobre os processos educacionais, abordando aspectos 
"losó"cos, históricos, político-institucionais, político-pedagó-
gicos e culturais que constituem a educação, percebendo esses 
elementos e concebendo-os como fatores indispensáveis na 
construção de uma perspectiva educacional que tem como fun-
damento a inclusão, a pluralidade, a diversidade e a democracia.

E a última seção “Práticas pedagógicas e relatos de ex-
periências” almejou ser um espaço de compartilhamento de 
vivências e experiências dos educadores na Educação Básica e 
Ensino Superior na aplicação de metodologias e estratégias de 
ensino e aprendizagem. O relato da experiência é indispensável 
para se re#etir sobre a prática e possibilitar transformações ali-
nhadas com as discussões no campo teórico, compreendendo a 
teoria e a prática enquanto elementos indissociáveis no campo 
educacional e constitui-se os seguintes textos: “A utilização do 
Kahoot como aliada ao ensino jurídico: relato de experiência”, 
dos autores Priscila Santana Vieira, Bernadete Lema Mazzafe-
ra, Mary Sílvea Santana e Adilson Vieira de Araújo; “Educação 
não formal: re#exões sobre a atuação do pedagogo no serviço 
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de convivência e fortalecimento de vínculos no município de 
Londrina, das autoras Elisangela Correâ Chamorro e Marleide 
Rodrigues da Silva Perrude; “Teoria Histórico-Cultural: contri-
buições para o processo de alfabetização na escola”, das auto-
ras Adriana Regina de Jesus Santos, Fernanda B da C Miranda, 
&aise Pereira da Silva; “O seminário como instrumento ava-
liativo sob a ótica da formação do estudante de Direito”, de Isa-
bela Nabas Schiavon, Ivana Nobre Bertolazo, Juliana Kiyosen 
Nakayama, Nayara Cristine Bueno; “Aprendizagens: a conexão 
entre a escola e a aprendizagem pro"ssional na manutenção de 
vínculos”, de Alexandra Alves José e Renann Ferreira; “Jovens 
estudantes de uma escola pública: estudo de seus per"s sociais 
e educacionais e a relação com o ensino médio”, de Enzo Soares 
Furlanetto; “Juventudes e transmídia: possibilidades e limites 
para o ensino de Sociologia na Educação Básica”, de Maria Valé-
ria Barbosa, Tiago Vieira Rodrigues Dumont, Gabriel Henrique 
de Oliveira Lopes, Daniela Almeida Lira e Maria Eduarda de 
Moraes Torres; “Ensino Médio em tempo integral: implantação 
e mudanças: relatos de experiências”, das professoras Angela do 
Carmo Alvin Pires e Fabiana Miyuki Yamamoto e por "m, “Lei-
tura de imagens no ensino de Arte, História e Sociologia”, dos 
autores Zuleika de Paula Bueno, Vinícius Stein e José Henrique 
Rollo Gonçalves.

Neste sentido, o livro “Escola, Currículo e Formação Docen-
te: vínculos, conexões e questões da atualidade” foi composto por 
várias mãos, mãos estas que deixam seus registros acerca dos de-
sa"os educacionais e curriculares num período de pandemia e 
instabilidade econômica e política, revelando o quanto o currí-
culo é um campo de disputas e de perspectivas "losó"cas, histó-
ricas, políticas e culturais de educação, no processo de formação 
docente. E no meio desse processo de lutas, resistências e ressig-
ni"cações encontra-se as práticas pedagógicas e os relatos de ex-
periência como respostas as questões da atualidade dos saberes/
fazeres docentes.

Ao trazer importantes contribuições de todos os pesquisa-
dores/professores e estudantes com seus estudos, suas pesquisas 
e os seus relatos, almeja-se instigar e re#etir sobre nós mesmos 
enquanto docentes e o quanto podemos ser resilientes em nossas 
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práticas, mantendo a esperança de dias melhores e como dizia 
Paulo Freire (1992):

[...] é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo espe-
rançar; porque tem gente que tem esperança do verbo espe-
rar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. 
Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é 
construir, esperançar é não desistir! Esperançar é levar adiante, 
esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo 
[...] (1992, s/p)1.

Com essa esperança de uma construção coletiva de uma edu-
cação pública e de qualidade, agradecemos a todos/as que parti-
lharam suas escritas e, sobretudo, ao Programa de Pós-Gradua-
ção em Educação (PPEdu) da Universidade Estadual de Londrina 
(UEL), que possibilitou a feitura dessa obra ímpar e singular.  

Boa leitura!

Adriana Regina de Jesus dos Santos

Angélica Lyra de Araujo

Luiz Gustavo Tiroli

1 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Esperança: um reencontro com a Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1992.
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capítulo 

Ensino remoto emergencial nas escolas 
do campo: um debate a partir das 

percepções dos professores 

Sandra Aparecida Batista
Mestrado Profissional de Sociologia em Rede Nacional (ProfSocio) pela Universidade 
Estadual de Londrina. Professora Pedagoga e da Educação Especial na Secretaria de 
Estado da Educação SEED- PR. Contato: sandraaparecidabatista@hotmail.com

Introdução

O objetivo deste artigo é analisar as percepções dos profes-
sores de um colégio do Campo, localizado em um distrito de um 
Munícipio de Pequeno Porte (MPP)1 no Norte do estado do Para-
ná, a respeito da adoção, ou melhor, imposição do Ensino Remo-
to Emergencial (ERE) no primeiro ano de pandemia da Covid-19 
no país, visto que não houve processos decisórios democráticos 
quanto à escolha deste modelo de ensino neste período. A per-
tinência do tema justi"ca-se à medida que o direito à educação 
deve ser assegurado a todos os sujeitos e a Educação Básica do 
Campo precisa deve ser vinculada às causas, aos desa"os, aos so-
nhos, à história e á cultura do povo trabalhador do campo, em 
"m aos interesses e ao desenvolvimento sociocultural e econômi-
co dos povos que habitam e trabalham no campo. 

A "m de se aproximar dessas discussões, realizou-se uma 
pesquisa descritiva e explicativa, a partir de uma abordagem 
quantitativa. Como instrumento, utilizou-se um questionário 
contendo oito (08) questões fechadas, cujo link foi enviado via 
grupo de WhatsApp e respondido por vinte e oito (28) profes-
sores de um colégio do Campo com objetivo de re#etir sobre as 
percepções destes pro"ssionais acerca do ERE em um colégio do 
Campo em tempos de pandemia.

1 De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) o Brasil possui 5.568 municípios. 
Destes, 1.054 estão enquadrados no porte populacional entre 20 e 50 mil habitantes, caracterizados como 
Municípios de Pequeno Porte (MPP). A sua maioria, 80% dos municípios (3.899), tem população inferior 
a 20 mil habitantes (CNM, 2015). 
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O debate teórico-metodológico e as re#exões desenvolvidas 
neste trabalho estão estruturados em quatro seções. A primeira 
delas é dedicada à re#exão sobre o ERE no contexto de pandemia; 
a segunda acerca da Educação do Campo e suas especi"cidades; 
em seguida da metodologia e a última seção a discussão dos ques-
tionários, denominada de “análise das percepções dos professores 
sobre o ERE nas escolas do campo”.

O questionário aborda os dados de identi"cação dos professo-
res, como sexo/gênero, tempo de atuação no magistério e as per-
cepções quanto à implementação do ERE nas escolas do Campo, a 
partir de questões que retratam o: “acesso aos recursos tecnológi-
cos”; “ações de inclusão digital nas escolas do campo”; “as realida-
des e especi"cidades sociais das escolas do campo foram conside-
radas ao adotar o ERE”; “as atividades disponibilizadas no Google” 
Classroom considera as especi"cidades das escolas do campo; “o 
impacto das condições socioeconômicas, nível de escolaridade, o 
capital cultural das famílias na vida escolar dos alunos” e, por "m 
“as percepções dos professores quanto à adesão dos alunos ao ERE”.

Nas considerações "nais, destacamos que o acesso aos recur-
sos tecnológicos e à internet são essenciais para assegurar o direito 
à educação no ERE; que a instituição mantenedora implementou 
algumas ações de inclusão digital, mas que estas não foram su"-
cientes para atender as especi"cidades das escolas do Campo, in-
clusive na percepção dos professores as realidades e especi"cidades 
sociais dessas escolas também não foram consideradas ao imple-
mentar este modelo, estas questões que são objeto deste estudo. 

Ensino remoto emergencial (ere) algumas 
considerações

O mundo foi surpreendido com uma nova doença conhecido 
por Covid-19, que se espalhou rapidamente em forma de “Pande-
mia”. O enfrentamento à Covid-19 exige da população, conforme 
orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS), a reclusão 
social, o uso de máscaras, fechamento de escolas, do comércio e 
de outros setores da economia, além de outros cuidados.

A expressão Ensino Remoto Emergencial (ERE) passou a 
ser usada como alternativa à Educação à Distância (EaD). No 
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entanto, é preciso diferenciar a EaD de ERE. A primeira é uma 
modalidade distinta oferecida regularmente, diferentemente do 
ERE que foi adotado excepcionalmente neste período de pande-
mia, em que a educação presencial se encontra suspensa. 

No mais, não é prudente igualar o EaD, habitual e planeja-
do, com o ensino à distância emergencial, pois, ainda que este 
conte com um planejamento emergencial, “o ensino remoto 
praticado atualmente [na pandemia] assemelha-se a EAD ape-
nas no que se refere a uma educação mediada pela tecnologia. 
Mas os princípios seguem sendo os mesmo da educação presen-
cial”. (JACOB, 2020, s/p).

No ERE predomina uma adaptação temporária das metodo-
logias utilizadas no regime presencial, de forma síncrona e as-
síncrona, com aulas sendo realizadas nos mesmos horários do 
ensino presencial, mediadas por plataformas digitais ou aplicati-
vos, como Google Classroom, Zoom, Google Meet, Skype, Teams 
(Microso') e WhatsApp, entre outros (ALVES, 2020). 

A Secretaria de Estado da Educação (SEED) do Paraná ado-
tou ações especí"cas de ERE no contexto da Pandemia da Co-
vid-19. De acordo com a Universidade Estadual do Centro Oeste 
no ensino remoto à realização das atividades remotas, elas podem 
ser assíncronas e síncronas (UNICENTRO, 2020). Nas assíncro-
nas a interação entre professores e alunos ocorre a qualquer mo-
mento, ou seja, não há obrigatoriedade de sincronia, sendo exem-
plos delas: o fórum, os aplicativos de mensagens e plataformas 
de disponibilização de atividades, por exemplo. Já nas atividades 
síncronas, a relação entre os sujeitos da atividade ocorre em tem-
po real, pois há um horário de"nido para que todos participem, 
sincronicamente, como é o caso da webconferência, do chat e da 
aula virtual (live) (UNICENTRO, 2020).

A SEED optou no ano de 2020 predominantemente pelo mo-
delo assíncrono, por meio de diferentes recursos tecnológicos, 
já ano seguinte (2021) há o predomínio de ações síncronas, por 
meio da plataforma Google Meet. Contudo, voluntariamente, já 
haviam criado canais de comunicação com os alunos, sobretudo 
com o uso do Whatsapp (EDUCARTGEO, 2020).
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Desta forma, o ERE foi adotado neste contexto de pandemia 
como forma de assegurar, ainda com os seus limites, um ambiente 
de aprendizado aos alunos e a manutenção do contato entre alunos e 
professores, minimizando assim que o abandono e evasão escolar seja 
ainda maiores. Cardoso; Ferreira e Barbosa (2020) con"rmam que:

O ensino emergencial à distância não tem capacidade para for-
necer os mesmos resultados da aprendizagem presencial, mas 
poderá diminuir os prejuízos causados pela suspensão das au-
las. Provavelmente, a perda de desempenho será maior entre 
estudantes de baixa renda, pois além da de"ciência de acesso 
às tecnologias tendem a sofrerem mais os impactos emocio-
nais da crise "nanceira causada pela pandemia, bem como são 
menos propensos a ter em casa um ambiente de aprendizado 
adequado, como espaço silencioso, dispositivos que não pre-
cisam compartilhar internet com boa velocidade e auxílio dos 
pais (p.42). 

Assim, o ERE mesmo não tendo a capacidade de fornecer 
os mesmos resultados na aprendizagem que o ensino presencial 
é uma alternativa para a manutenção do processo de ensino e 
aprendizagem e para salvar vidas, devido à possibilidade do iso-
lamento social. Este modelo é comprometido devido às desigual-
dades sociais de acesso aos recursos tecnológicos necessários, 
trazendo prejuízos à aprendizagem que podem culminar em re-
provação, evasão e abandono escolar; a precarização e intensi"-
cação do trabalho docente, o qual é controlado por diferentes ins-
trumentos, e principalmente aos interesses privatistas colocados 
para a educação como mercadoria a partir da lógica neoliberal. 

Educação do campo e suas especi!icidades 

Considerando que os lócus da nossa investigação é uma es-
cola do campo e que há controvérsias sobre a mesma. Partimos 
do Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010 que dispõe sobre 
a política de educação do campo e o Programa Nacional de Edu-
cação na Reforma Agrária (PRONERA), que esclarece que escola 
do campo é aquela situada em área rural, conforme de"nida pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra"a e Estatística (IBGE), ou aquela 
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situada em área urbana, desde que atenda predominantemente as 
populações do campo (BRASIL, 2010, p. 01). 

Considerando que a educação do campo historicamente vin-
culou-se a um modelo “importado” da educação urbana e que as 
contradições entre o meio urbano e o rural no país contribuem 
para que os valores presentes no meio rural sejam permeados 
por preconceitos e estereótipos, e, assim, tratados com descaso, 
subordinação e inferioridade os movimentos sociais passaram a 
dar outro direcionamento às relações nos territórios campesinos 
como rma de sobrevivência e resistência. 

 Entre os importantes atores em defesa à educação do campo 
que surgem na década de 1960 estão o Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Terra (MST), os sindicatos, o trabalho das Ligas 
Camponesas, os Centros Populares de Cultura (CPC), o Movi-
mento de Educação de Base (MEB), as federações de trabalhado-
res e a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura (CON-
TAG), a ação pastoral dos bispos da Igreja Católica e os Círculos 
de Cultura Popular de Paulo Freire (FERNANDES, 2012). 

Com o "nal da ditadura militar a partir de 1980 ampliou-se a 
articulação e reorganização das lutas pela terra, surgindo o MST. 
Formalmente criado no I Encontro Nacional dos Trabalhadores 
Sem Terra, em janeiro de 1984 no Paraná. Esse movimento imple-
mentou um processo de luta de classe que, por sua atuação e or-
ganização, apresenta-se como de maior representatividade na luta 
pela terra e pela educação dos povos do campo (CALDART, 2005). 

A constituição de 1988 aponta como dever do Estado prover 
a educação para todos. Com a LDBEN nº 9.394/96, foi estabeleci-
do os seguintes direcionamentos para a escola do campo: 

Art. 28º. Na oferta de educação básica para a população rural, 
os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à 
sua adequação, às peculiaridades da vida rural e de cada região, 
especialmente: 
I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais 
necessidades e interesses dos alunos da zona rural;
II - organização escolar própria, incluindo adequação do calen-
dário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 
III - adequação à natureza do trabalho na zona rural (BRASIL, 1996).
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A educação adequada aos sujeitos do campo é aquela re-
lacionada às experiências e vivências do cotidiano e da vida 
laboral com a produção do conhecimento formal, este produ-
zido historicamente, legitimado nos currículos e desenvolvido 
na escola, respeitando as necessidades e especificidades da po-
pulação rural. 

Um marco importante das lutas sociais para a educação do 
campo foi a Articulação por uma Educação do Campo, movi-
mento que se iniciou em julho de 1997, quando o MST realizou 
o I Encontro Nacional de Educadores e Educadoras da Reforma 
Agrária (I ENERA) em parceria com diferentes instituições. 

Durante o I ENERA, o MST foi chamado ao desa"o de le-
vantar discussões amplas em relação à educação no meio rural 
brasileiro. No ano seguinte, a partir da I Conferência Nacional 
por uma Educação Básica do Campo, realizada em Goiás, nas-
ceu a expressão “educação básica do campo”, mais tarde am-
pliando o seu sentido para “educação do campo” a partir do II 
Seminário Nacional, realizado em novembro de 2002 em Bra-
sília e rea"rmado em julho de 2004 na II Conferência Nacional 
(CALDART, 2005). 

A concepção de Educação do campo tem seu sentido cunha-
do pelos movimentos sociais no "nal do século XX em referência 
“[...] a identidade e cultura dos povos do campo, valorizando-os 
como sujeitos que possuem laços culturais e valores relacionados 
á vida na terra. Trata-se do campo como lugar de trabalho, de cul-
tura, da produção de conhecimento na sua relação de existência e 
sobrevivência” (PARANÁ, 2006, p. 22).

Para Caldart (2011), os movimentos sociais em defesa de po-
líticas públicas de educação do campo carregam bandeiras da luta 
popular pela escola pública como direito social e humano e como 
dever do Estado assumir sua responsabilidade de garantir escolas, 
pro"ssionais, recursos e políticas educativas capazes de con"gu-
rar a especi"cidade da educação do campo. 
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Metodologia

Esta pesquisa tem como público-alvo professores que atuam 
em uma Escola do Campo localizada em um distrito de um Mu-
nicípio de Pequeno Porte no Norte do estado do Paraná a "m de 
analisar as suas percepções em relação ao ERE nesse contexto de 
pandemia, assim como as condições de acesso dos estudantes aos 
recursos tecnológicos necessários; se a instituição mantenedora 
promoveu ações de inclusão digital e considerou as especi"cidades 
e particularidades das escolas do Campo; se as condições socioe-
conômicas, culturais e educacionais das famílias têm impactos na 
vida escolar dos alunos e, por "m a adesão dos alunos ao ERE. 

A coleta de dados se deu por meio da aplicação de questio-
nários. Segundo Gil (2002), este instrumento pode ser de"nido 
como a técnica de investigação composta por um número mais 
ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas 
e tem por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, senti-
mentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc. 

Considerando o contexto de pandemia e que a população 
pesquisada é ampla e diversi"cada empregamos a técnica de 
amostragem por acessibilidade ou por conveniência. Nessa técni-
ca, o pesquisador seleciona os elementos a que tem acesso, admi-
tindo que estes possam de alguma forma representar o universo. 

O questionário é composto de 08 questões fechadas, o mes-
mo foi elaborado através do Google Forms, posteriormente o link 
foi disponibilizado no grupo de WhatsApp do colégio pesquisa-
do. A pesquisa com survey visa interrogar diretamente as pessoas 
cujo comportamento está sendo estudado. Desse modo, consis-
te na solicitação de informações a um quantitativo signi"cativo 
de respondentes sobre a problemática em foco (GIL, 2011). Para 
Pinsonneault e Kraemer (1993) a survey se caracteriza como pro-
cedimento de pesquisa onde os dados são obtidos junto a uma 
população-alvo, normalmente, via questionários. 

Elaboramos duas tabelas para retratar o público alvo da nos-
sa pesquisa, constituído por vinte e oito (28) professores de uma 
escola do Campo. 
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Tabela 1: Sexo/Gênero

Sexo/Gênero Número Absoluto Porcentagem

Feminino
Masculino

25
3

89%
11%

Total 28 100%

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

Quanto aos participantes da pesquisa predomina do sexo fe-
minino. Sendo vinte e cinco (25) mulheres e três (03) homens, o 
que equivale respectivamente a 89% e 11%. Todos são professores 
do Ensino Fundamental - Séries Finais e do Ensino médio. 

Tabela 2: Tempo de Atuação no Magistério

Tempo de Atuação Número Absoluto Porcentagem

1 a 5 anos 7 25,0%

6 a 10 anos 2 7,1%

11 a 15 anos 4 14,3%

16 a 20 anos 5 17,9%

Mais de 21 anos 10 35,7%

Total 28 100%

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

Já em relação ao tempo de atuação no Magistério a grande 
maioria tem uma experiência considerável na docência. Este fator 
é importante, pois demonstra o conhecimento na área da educa-
ção e da realidade social dos alunos. 

Na próxima seção apresentamos a discussão das percepções 
dos professores sobre o ERE nas escolas do campo. Esta análise 
é essencial visto as controvérsias acerca deste modelo de ensino, 
assim entendemos que nas escolas do Campo isso não é diferente. 

Análise das percepções dos professores sobre o ere 
nas escolas do campo

Considerando que a partir do surgimento dos primeiros 
casos de covid-19 no país as aulas presenciais foram suspensas 
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dando início a oferta do ERE em praticamente todas as escolas 
em tempo recorde, esta pesquisa objetiva analisar como se deu 
a implantação e execução do ERE em um colégio do campo no 
Norte do estado do Paraná considerando as suas especi"cidades 
e particularidades. A primeira questão re#ete sobre o acesso aos 
recursos tecnológicos necessários por parte para que tenham 
acesso à educação. 

Grá!ico 1: Acesso aos Recursos Tecnológicos necessários no ERE por 
parte dos Alunos das escolas do Campo, na perspectiva dos Professores.

8; 22%

20; 78%

0; 0%

� Ótimo, grande maioria dispões de 
recursos tecnológicos adequedos.

� Razoável, dispõe de aparelhos celulares 
com capacidade de memória insu!icientes.

� Ruim, não poussuem equipamentos 
tecnológicos e ou internet em suas 
residencias.

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

Para vinte (20) professores o acesso aos recursos tecnológi-
cos por parte dos alunos é considerado razoável, porém a grande 
maioria acessa por meio de celulares, os quais têm capacidade de 
memória insu"ciente, inclusive para o download de aplicativos 
necessários. Neste contexto de ERE a garantia do acesso aos re-
cursos tecnológicos e a internet são fundamentais para garantir o 
direito ao acesso à educação.

Borba, Malheiros e Amaral (2014, p. 19) argumentam que o 
“Acesso à informática em geral, e à internet, em particular, tem-se 
tornado algo tão importante quanto garantir lápis, papel e livro 
para todas as crianças”. Estas considerações são importantes de-
vido ao fato de que no ERE a participação dos alunos depende da 
garantia de acessos a estes recursos, caso contrário, compromete 
o direito de acesso à educação é comprometido. 

Os alunos que não dispõem de recursos tecnológicos como 
tablets, computador ou celular realizam atividades impressas, as 
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quais são retiradas e devolvidas nas escolas quinzenalmente. Ou-
tra opção a estes alunos é o acesso as Aulas Paraná por meio da 
tevê aberta. Estes alunos passam a depender quase que exclusiva-
mente do apoio familiar para a compreensão dos conteúdos es-
colares, o que constitui um elemento que agrava as desigualdades 
educacionais. 

A "m de analisarmos se a impressão dos professores quanto 
ao acesso dos alunos aos recursos tecnológicos corresponde a 
realidade da escola pesquisada investigamos o total de alunos 
matriculados neste colégio do Campo, percentual de estudantes 
que realizam as atividades pelo Google Classroom e por meio 
das atividades impressas. São 188 alunos matriculados, sendo 
que 144 tem acesso ao Google Classroom e 44 realizam ativida-
des impressas. Portanto, são 76,60% dos alunos realizam ativi-
dades online e 23,60% atividades impressas. Neste contexto, não 
podemos desconsiderar que uma parte considerável dos alunos 
é atendida na própria escola de forma escalonada, evitando 
aglomeração social. 

Pensar em educação em época de pandemia sem a preocupação 
de que todos tenham o efetivo acesso à educação por meios tecnoló-
gicos é uma #agrante prática discriminatória, o que não se dissocia 
do cenário atual que vem apontando para um retrocesso nas políti-
cas públicas educacionais, estes possuem viés ideológico neoliberal. 

As desigualdades escolares que já existiam antes da pandemia 
tendem a se agravar justamente pela discrepante realidade socio-
econômica do país que coloca uma grande parcela de alunos, em 
especial da rede pública de ensino e de classes economicamente 
desfavorecidas em posição desfavorável, pela di"culdade de aces-
so à internet e às tecnologias necessárias às aulas remotas. 

 Pensando no direito de todos ao acesso à educação a nossa 
próxima questão trata sobre as ações de inclusão digital promo-
vida pela instituição mantenedora na rede estadual de ensino no 
Paraná. Essa questão tem o intuito de pesquisar as percepções 
dos professores quanto às ações de inclusão digital nas escolas 
do Campo, visto que historicamente essas instituições são esque-
cidas ou marginalizadas, não tendo o direito a uma educação de 
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qualidade condizente às especi"cidades dos sujeitos oriundos do 
campo e, principalmente ao considerarmos as desigualdades no 
acesso aos recursos tecnológicos e à internet no meio rural. As-
sim, entendemos que as especi"cidades e particularidades das 
escolas do campo precisam ser consideradas ao implantar o ERE, 
de modo a não promover a exclusão destes alunos.

Grá!ico 2: A Instituição Mantenedora promoveu Ações de Inclusão Digi-
tal nas Escolas do Campo a partir da implantação do ERE.

32,1%
17,9%

50%

� Sim

� Não

� Parcialmente

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

Para a metade dos professores houve parcialmente ações de 
inclusão digital por parte da instituição mantenedora, já para 
32,1% ou nove (09) professores não houve nenhuma ação nesse 
sentido, em contrapartida para apenas cinco professores ou 14,3% 
houve ações de inclusão digital. A "m de esclarecer as diferentes 
percepções é necessário descrever algumas ações da instituição 
mantenedora após o fechamento das escolas devido à pandemia, 
bem como a realidade das escolas do Campo. 

Iniciamos com algumas ações da política de Ensino Remo-
to no Paraná pela Secretaria de Estado da Educação (SEED) no 
contexto da Pandemia da Covid-19: um canal de Youtube com 
aulas gravadas para cada componente curricular; Classroom do 
Google, onde são disponibilizados os links das aulas gravadas, 
slides apresentados pelos professores durante as gravações e uma 
atividade padrão contendo duas questões objetivas, por meio do 
google forms; Aplicativo Aula Paraná para celulares com acesso 
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aos conteúdos disponibilizados no youtube e no classroom com 
acesso à internet 3G e 4G gratuitas; Tevê digital com aulas grava-
das por professores especí"cos para essa atividade, contratados 
pela (SEED) e entrega de material impresso na escola com con-
teúdos e atividades a serem realizadas pelos alunos e, posterior-
mente corrigidas e devolvidas aos alunos.

Estas foram as principais ações da instituição mantenedora 
para implantar o ERE nas escolas estaduais do Paraná, no entanto, 
nestas ações não há estratégias especí"cas às escolas do Campo. 
De maneira geral, os alunos sem acesso aos recursos tecnológi-
cos deveriam assistir às aulas via tevê aberta e realizar atividades 
impressas; e os estudantes sem acesso à internet e que possuem 
aparelhos de celular por meio do aplicativo Aula Paraná, onde 
tem acesso à internet gratuita. 

Neste sentido, não foram implantadas ações efetivas de 
inclusão digital para que todos os alunos tenham acesso aos 
recursos tecnológicos como tablets e celulares para acessar 
as aulas virtuais. A "m de minimizar estas desigualdades de 
acesso à educação o Núcleo Regional de Educação desta região 
promoveu campanhas para arrecadar celulares aos alunos em 
situação de vulnerabilidade social. A escola pesquisada recebeu 
dois (02) celulares para doação aos alunos, o que não contem-
pla as necessidades reais, visto que atualmente são 44 alunos 
com atividades escritas. 

A seguinte questão problematiza as especi"cidades das esco-
las do Campo e se a instituição mantenedora as considerou ao 
adotar o ERE no nosso estado. Esta questão é pertinente por di-
ferentes razões: a primeira diz respeito às contradições entre o 
meio urbano e o rural no país que contribuem para que os valo-
res presentes no meio rural sejam permeados por preconceitos 
e estereótipos, e, assim, tratados com descaso, subordinação e 
inferioridade; a segunda ao histórico da educação do campo que 
vinculou-se a um modelo “importado” da educação urbana, onde 
a escola do meio rural era vista como resíduo do sistema educa-
cional brasileiro e, por "m a desigualdade digital. 
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Grá!ico 3: Numa escala de 0 a 5, ao implantar o ERE nas Escolas do Cam-
po a Instituição Mantenedora considerou as suas realidades e especi!i-
cidades sociais:
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Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

A necessidade de considerar as especi"cidades das esco-
las do Campo se deve ao fato de que a educação adequada aos 
sujeitos do campo é aquela relacionada às experiências e vivên-
cias do cotidiano e da vida laboral com a produção do conhe-
cimento formal, este produzido historicamente, legitimado nos 
currículos e desenvolvido na escola, respeitando as necessida-
des e especi"cidades da população rural. A concepção de cam-
po tem seu sentido cunhado pelos movimentos sociais no "nal 
do século XX em referência, ou seja, “[...] a identidade e cultura 
dos povos do campo, valorizando-os como sujeitos que pos-
suem laços culturais e valores relacionados á vida na terra. Tra-
ta-se do campo como lugar de trabalho, de cultura, da produção 
de conhecimento na sua relação de existência e sobrevivência” 
(PARANÁ, 2006, p. 22).

Para Caldart (2011), os movimentos sociais em defesa de po-
líticas públicas de educação do campo carregam bandeiras da luta 
popular pela escola pública como direito social e humano e como 
dever do Estado assumir sua responsabilidade de garantir escolas, 
pro"ssionais, recursos e políticas educativas capazes de con"gu-
rar a especi"cidade da educação do campo. 

Assim, é preciso que uma educação no e do campo considere 
a diversidade de cultura, de vivência, de esperança, de crença, de 
produção e de desenvolvimento contida nesse espaço educativo 
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no qual os sujeitos do campo constituem suas identidades, e, as-
sim, reforçando as singularidades do seu viver. 

No entanto, de acordo com as percepções dos professores 
as especi"cidades das escolas do Campo não foram satisfatoria-
mente consideradas. De acordo com os dados do grá!co 3, numa 
escala de 0 a 5, nenhum professor assinalou a opção 5; somente 
1 ou 3,6% a opção 4; a opção 3 por 10 ou 35,7% dos professores; 
seguido de 6 ou 21,4% a opção 2, 7 ou 25% a opção 1 e 4 ou 14,3% 
dos professores assinalaram a opção 0, ou seja, nenhuma conside-
ração as especi"cidades dos sujeitos do campo. 

A próxima questão questiona os professores se as atividades 
disponibilizadas via plataforma Google Classroom consideram as 
orientações e ou diretrizes da Educação do Campo.

Grá!ico 4: As atividades disponibilizadas pela Instituição Mantenedo-
ra no Google Classroom consideram as especi!icidades das Escolas do 
Campo, da Educação do Campo:

46,4% 14,3%

39,3%

� Sim

� Não

� Parcialmente

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

Cabe ressaltar que o Google Classroom é uma espécie de sala 
de aula virtual que o aluno tem acesso a todo o material de cada 
disciplina, como slides e atividades, que podem ser respondidas e 
corrigidas on-line. Na sala virtual o estudante também pode tro-
car mensagens e interagir no mural com seu professor em tempo 
real, garantindo mais uma forma de tirar suas dúvidas referentes 
aos conteúdos das vídeoaulas. No que diz respeito às atividades 
escolares, ou melhor, as questões que são respondidas pelos alu-
nos nesta sala de aula virtual elas consideram as especi"cidades 
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dos sujeitos do campo, esta foi à questão propostas aos profes-
sores. A partir dos dados do grá"co 4, constatamos que entre os 
vinte e oito (28) professores participantes da pesquisa apenas 4 ou 
14,3% consideram que houve consideração as especi"cidades das 
escolas do Campo; seguido de parcialmente para 11 ou 39,3% dos 
professores e 13 ou 46,4% assinalaram a opção não. 

Acreditamos que estas questões não atendem as especi"cida-
des das escolas do Campo, conforme percepção dos professores, 
porque elas são disponibilizadas a todas as escolas do estado e 
historicamente vinculou-se a um modelo “importado” da edu-
cação urbana, conforme já discutido neste trabalho e, principal-
mente porque neste modelo prevalece à lógica do controle, de 
implementação de diferentes tecnologias e da padronização e se-
quenciação dos conteúdos de forma autoritária, reduzindo assim 
os educadores a meros executores, afetando substancialmente 
suas condições de trabalho e a liberdade de cátedra. 

A questão seguinte re#ete sobre o impacto das condições socio-
econômicas, nível de escolaridade, do capital cultural das famílias na 
Vida Escolar dos alunos das Escolas do Campo neste contexto de pan-
demia. Essa questão é de suma importância ao consideramos as desi-
gualdades sociais inerentes aos meios populares, as quais ultrapassam 
uma leitura economicista e que condicionam o sucesso escolar dos 
alunos. Portanto, entendemos que a complexidade das condições so-
cioeconômicas, culturais e educacionais dos sujeitos dos meios popu-
lares somada ao contexto de pandemia precisam ser debatida. 

Grá!ico 5: Numa escala de 0 a 5, qual o impacto das condições socio-
econômicas, nível de escolaridade, o capital cultural das famílias na 
Vida Escolar dos alunos 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 



44

Ensino, currículo e formação docente: vínculos, conexões e questões da atualidade

Entendemos que neste contexto de pandemia em que a nos-
sa sobrevivência esta atrelada ao isolamento social, aos cuidados 
para evitar a contaminação, em que muitas famílias passam por 
di"culdades "nanceiras, emocionais, desemprego, problemas de 
saúde e angústia diante de tantas incertezas e perdas, tudo isso 
impacta no rendimento escolar dos estudantes. No entanto, en-
tendemos que seria interessante pensar nestas questões voltadas 
exclusivamente ao contexto das escolas do Campo. 

Os dados do grá!co 5 revelam que para 13 ou 46,4% professo-
res a vida escolar dos alunos das escolas do Campo tem in#uência 
das condições socioeconômicas, culturais e nível de escolaridade 
das suas famílias. Considerando a escala de 0 a 5, nenhum pro-
fessor assinalou a opção 0, que seria nenhuma in#uência, seguido 
de 2 ou 7,1% a opção 1 e 2; a opção 3 foram 4 ou 14,3% e a opção 
4 foram 7 ou 25% dos professores. 

A média de renda per capita de cada família é um importante 
indicador para compreensão sobre presença de equipamentos ele-
trônicos e sobre acesso a serviços de internet no país. Nessa con-
juntura, con"guram-se as especi"cidades da demanda ocasionada 
pela pandemia da couvid-19 e a implantação do ensino remoto, de 
forma aligeirada, em todas as modalidades de ensino no país. 

Desde o início do isolamento social no Brasil veículos mi-
diáticos têm apresentado inúmeras notícias de crianças que 
vivem em comunidades pobres tentando ter acesso à internet 
por meio de idas ao comércio local, na casa de vizinhos ou 
até subindo em árvores na tentativa de se conectar a internet. 
(MARTINS, 2020). Estas notícias além de reforçar a merito-
cracia desvia a atenção do direito ao acesso à educação que 
neste contexto passa diretamente pelo direito ao acesso às tec-
nologias necessárias para isso. 

Não demorou em que as desigualdades e as vulnerabili-
dades dessa população fossem acompanhadas de uma visível 
exclusão digital, principalmente naquelas famílias em que as 
crianças deveriam acessar as atividades educacionais de forma 
virtual, o que fez com que a pandemia escancarasse duas re-
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alidades distintas: a escola para rico e a escola para pobre no 
Brasil. (MARTINS, 2020).

De forma simples, Bourdieu (1998) de"ne o! capital eco-
nômico! (renda, salários, imóveis), o! capital cultural! (saberes e 
conhecimentos reconhecidos por diplomas e títulos), o! capital 
social!(relações sociais que podem ser revertidas em capital, rela-
ções que podem ser capitalizadas) e por "m, mas não por ordem 
de importância, o!capital simbólico!(o que vulgarmente chama-
mos de prestígio e/ou honra). O conjunto desses capitais seria 
compreendido a partir de um sistema de disposições de cultura, 
nas suas dimensões material, simbólica e cultural, entre outras, 
denominado por ele!de habitus.

Bourdieu de"ne o conceito de habitus do seguinte modo, 

Os condicionamentos associados a uma classe particular de 
condições de existência produzem habitus, sistemas de dispo-
sições duráveis e transponíveis, estruturas estruturadas pre-
dispostas a funcionar como estruturas estruturantes, ou seja, 
como princípios geradores e organizadores de práticas e de re-
presentações que podem ser objetivamente adaptadas ao seu 
objetivo sem supor a intenção consciente de "ns e o domínio 
expresso das operações necessárias para alcançá-los, objetiva-
mente “reguladas” e “regulares” sem em nada ser o produto da 
obediência a algumas regras e, sendo tudo isso coletivamente 
orquestradas sem ser o produto da ação organizadora de um 
maestro (BOURDIEU, 2009, p. 87).

A partir do conceito de habitus, sistema de disposições in-
corporadas, tendências que organizam as formas pelas quais os 
indivíduos percebem o mundo social e a ele reagem entende-
mos o porquê que os sujeitos dos meios populares tendem a 
reproduzir aquilo para o que já se estava socialmente predes-
tinado, excluindo-se, com isso, a possibilidade de se desejar o 
impossível, ou melhor, o que não faz parte de suas condições 
concretas de existência. 
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Para Nogueira e Nogueira (2002), o capital cultural seria, 
portanto, um conjunto marcado de aprendizagens inicialmen-
te adquiridas no seio familiar, mas acumulada ao longo da tra-
jetória histórica, cuja "nalidade é propiciar recompensas para 
aqueles que a detêm como o manejo da língua culta e a relação 
com a escola. 

Ainda considerando os dados do grá!co 5 que revelam que 
para 13 ou 46,4% professores a vida escolar dos alunos das escolas 
do Campo tem in#uência das condições socioeconômicas, cul-
turais e nível de escolaridade das suas famílias. Estas percepções 
demonstram que os mesmos têm sensibilidade de que o capital 
cultural adquirido no seio familiar tem in#uência da vida escolar 
dos alunos. E neste contexto de pandemia em que os alunos mais 
precisam da ajuda dos pais e ou responsáveis nas tarefas escolares 
os alunos das escolas do Campo têm o seu rendimento in#uen-
ciado por esta particularidade do meio rural. 

Inclusive, de modo geral há por parte da sociedade o enten-
dimento de que o espaço físico da sala de aula é onde de fato 
onde ocorre a aprendizagem dos conteúdos escolares. Portanto, 
é fundamental entendermos os condicionantes socioeconômicos, 
culturais e as disparidades educacionais, en"m, a realidade destes 
estudantes dos meios populares a "m de ajudá-los a romper o ha-
bitus. Entendemos estas disparidades sociais não numa perspec-
tiva determinista, que elimina a condição de sujeito, mas como 
condicionantes. 

Desta forma, há diferentes situações de desigualdades, as 
quais incluem desde os impactos emocionais ocasionados pela 
pandemia; à disponibilidade e o capital cultural destas famílias, 
o que tem re#exos na forma de ensinar e no entendimento da 
importância destes conteúdos escolares para a vida de seus "lhos; 
desemprego; fome e instabilidade "nanceira que atinge milhares 
de famílias, o que impacta na de"ciência de acesso as tecnologias 
e no acesso aos conteúdos escolares. A última questão aborda a 
adesão dos alunos das escolas do Campo ao ERE neste período 
de pandemia. 
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Grá!ico 6: Percepções dos Professores quanto a adesão dos alunos ao ERE.

21,4%39,3%

39,3%

� Ótimo

� Bom

� Regular

� Ruim

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

De acordo com vinte e dois (22) ou 78,6% dos professores a 
adesão dos alunos ao ERE é boa ou regular e para 21,4% ou 6 pro-
fessores é ruim; nenhum dos participantes assinalou que a adesão 
é ótima. Considerando que as aulas virtuais foram adotadas em ca-
ráter de urgência devido à pandemia, sem um processo decisório 
democrático, que os alunos, principalmente em situação de vulne-
rabilidade social não tem acesso aos recursos tecnológicos necessá-
rios e pelas próprias especi"cidades das escolas do campo, em que 
uma parte considerável destes alunos mora na zona rural e não tem 
acesso à internet a adesão nesta instituição atende parcialmente. 
Desta forma, cada instituição representa uma realidade singular as 
quais precisam consideradas nos processos decisórios. 

Acredita-se que os resultados obtidos decorrem principal-
mente pelo fato de ser uma comunidade pequena onde todos se 
conhecem, o que favorece o processo de busca ativa; há uma re-
lação de camaradagem entre os alunos e a própria comunidade 
no que diz respeito principalmente ao uso da internet e os pais 
que não dispõe dos capitais culturais necessários para ajudar os 
"lhos nas tarefas escolares se empenharam para adquirir apare-
lhos de celular aos "lhos. 

Quanto à última consideração não podemos deixar de men-
cionar O direito à educação está previsto na Constituição Federal 
(1988) em seu artigo 205, estabelecendo que: “A educação, direito 
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de todos e dever do Estado e da família [...]” (BRASIL, 1988). 
Nesse contexto em que as famílias se encontram em situação de 
fragilidade a presença do Estado se faz necessária para assegurar 
o direito à educação. Ainda em relação à aquisição dos recursos 
necessários percebe-se que muitas famílias realizaram sacrifícios 
enormes para adquirir, como também muitos alunos começaram 
a trabalhar para complementar a renda da família o que compro-
mete a formação integral dos alunos. 

A adesão ao ERE também alcançada mediante inclusive assé-
dio moral visto que professores, direções e equipe pedagógica são 
constantemente cobrados quanto à participação dos alunos, sen-
do esta priorizada em termos quantitativos, ou melhor, há uma 
pressão por números, quantidade em detrimento da qualidade. 

Mediante a pressão e cobranças constantes os pro"ssionais 
da educação têm responsabilidade de gestão de diferentes reali-
dades sociais, como também são responsabilizados de solucionar 
as limitações, carências e vulnerabilidades que impedem os dis-
centes de acessar o ERE e das consequências acarretadas por tal 
exclusão. 

Analisar a adesão dos alunos ao ERE sem considerar que 
tanto professores e alunos não estavam preparados a este mo-
delo de ensino e que foram pressionados a aderir sem nenhu-
ma discussão seria ingênuo da nossa parte. É preciso considerar 
ainda as condições precárias de trabalho aos professores e de 
estudo aos alunos, em casas com muitas pessoas e sem espaço 
especí"co e adequado para trabalhar e estudar. As di"culdades 
são enormes tanto no acesso e a adaptação a este modelo, ate 
então desconhecido, principalmente por parte dos alunos da 
educação básica. 

A adesão de fato do aluno as aulas virtuais é um grande desa-
"o aos professores, visto que manter a atenção dos estudantes em 
aulas presenciais já era um desa"o, no ERE esse desa"o é poten-
cializado pelas alterações emocionais causadas pelo isolamento 
social, pelas péssimas condições de acesso às aulas remotas e pelo 
aumento de elementos de distração ao alcance do aluno. Assim, 
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conseguir manter a adesão dos estudantes durante a pandemia é 
um dos maiores desa"os.

Considerações !inais

Procuramos a partir deste artigo trazer à luz do debate aca-
dêmico as percepções dos professores sobre o ensino remoto 
emergencial no contexto de um colégio do Campo localizada no 
Norte do estado do Paraná. Essa discussão é pertinente a "m de 
demonstrar a importância de processos decisórios democráticos; 
que é preciso considerar as realidades e particularidade de cada 
instituição escolar; principalmente das escolas do campo para 
que os alunos destas comunidades não "quem em situação desfa-
vorável, pela di"culdade de acesso à internet e às tecnologias ne-
cessárias. No que diz respeito às atividades e conteúdos escolares 
veri"ca-se o caráter de padronização e sequenciação dos conteú-
dos de forma autoritária o que afeta a liberdade cátedra dos pro-
fessores e o direito à educação condizente com as especi"cidades 
dos sujeitos do campo.

A pandemia da covid-19 evidencia dé"cits sociais que sem-
pre foram conhecidos e demonstra potencial para agravar ainda 
mais as disparidades educacionais existentes, o que exige uma ca-
pacidade de resposta rápida que não é característica intrínseca 
do sistema educacional, ainda mais neste contexto de ataques à 
educação pública. 

Entendemos que as condições objetivas dos estudantes que 
não possuem acesso à internet e aos recursos tecnológicos necessá-
rios, dentre outros problemas, como, por exemplo, as di"culdades 
socioeconômicas das famílias, entre outras diversas problemáticas 
enfrentadas pelos alunos das escolas do Campo não podem ser 
simplesmente ignoradas. Para uma educação democrática e com 
equidade social torna-se urgente promover o acesso aos recursos 
tecnológicos necessários neste contexto de pandemia e o direito a 
uma educação do campo vinculada às causas, aos desa"os, aos so-
nhos, à história e à cultura do povo trabalhador do campo, o que 
perpassa também a garantia de condições adequadas de trabalho 
aos professores, tendo em vista as condições de precarização. 
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Introdução

Em 2020, podemos dizer que teve início na vida dos indi-
víduos em sociedade, e de forma mundial, momentos de incre-
dulidade e incertezas. Incredulidade por estar presenciando uma 
epidemia global, e, como em "lmes de "cção, nos vimos todos 
e todas sem sair de casa, utilizando máscaras, trabalhando e es-
tudando de forma remota, sem saber até quando teríamos que 
viver naquela condição, pois precisaríamos de vacina, e, até que 
resolvessem esta situação, precisaríamos esperar em nossas casas.

A partir do dia 17 de março de 2020, foi decretado, em termos 
nacionais, que a sociedade iria "car em casa, e se cuidar, pois, sem 
o conhecimento cientí"co da doença que estava surgindo, a única 
forma de contê-la seria por meio do controle do contato entre as 
pessoas, no sentido de não disseminar o vírus.

Conforme o site da Organização Pan-Americana da Saúde-
-OPAS, Agência Internacional Especializada em Saúde Públi-
ca das! Américas, em 31 de dezembro de 2019, a “Organização 
Mundial da Saúde (OMS) foi alertada sobre vários casos de pneu-
monia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na República 

capítulo 
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Popular da China”. Seria uma nova cepa (tipo) de Coronavírus 
que ainda não havia sido identi"cada em seres humanos.

Em 07/01/2020, houve a con"rmação, pelas autoridades chine-
sas, deste novo tipo de Coronavírus, que foi, temporariamente, no-
meado 2019-nCoV e,!em 11 de fevereiro de 2020, recebeu o nome de 
SARS-CoV-2, sendo esse novo Coronavírus o responsável por cau-
sar a doença COVID-19. Em 30 de janeiro de 2020, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto do novo Coronavírus 
(2019-nCoV) constitui uma!Emergência de Saúde Pública de Im-
portância Internacional. (ESPII). Assim, em março de 2020, já está-
vamos todos em isolamento social, recorrendo ao noticiário nacio-
nal e internacional, para tentar compreender toda aquela situação.

As instituições de ensino, em um primeiro momento, não sa-
biam que direção tomar, escolas públicas e particulares estavam 
todas se questionando sobre os rumos daquele período letivo aos 
seus educandos. Por outro lado, tendo em vista as características 
da sociedade tecnológica, muitas instituições de ensino superior, 
nosso interesse neste artigo, estão com equipamentos destinados 
às demandas da era digital e, assim, com a possibilidade de man-
ter a continuidade das aulas de forma remota. Foi o que ocor-
reu em uma instituição privada na cidade de Curitiba, local que 
mantém uma escola de Educação e Humanidades com cursos de 
licenciatura. Diante deste contexto, o curso de Ciências Sociais e 
Filoso"a, e a disciplina de estágio curricular obrigatório, de uma 
instituição particular de ensino superior de Curitiba, fazem parte 
de nosso objeto de estudo.

Portanto, este artigo tem como objetivo re#etir sobre o con-
texto de pandemia, o estágio e a formação de professores, e a opi-
nião de estudantes que participaram da disciplina de estágio Cur-
ricular Obrigatório, no curso de Licenciatura em Ciências Sociais 
e Filoso"a de uma instituição particular da cidade Curitiba-Pr, 
neste período de Pandemia. 

A metodologia utilizada foi a pesquisa descritiva, com ob-
servação participante, sendo que, para obter a perspectiva dos/
as estudantes, utilizamos um questionário desenvolvido no Goo-
gle Forms, com análise das informações de maneira qualitativa. 
O conteúdo das perguntas fez referência às expectativas, aos 
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aprendizados e às di"culdades sentidas pelos estudantes, na disci-
plina de estágio curricular obrigatório, neste momento pandêmi-
co. As principais referências utilizadas foram: legislações sobre os 
estágios nas licenciaturas e sobre o período de pandemia e aulas 
remotas; autores que tratam do tema estágio, como: Imbernón, 
Pimenta e Tardif. No que se refere à formação de professores, 
apresentamos algumas ideias de Giroux, Paulo Freire e Rios.

Este tema é importante para se pensar a formação de pro-
fessores/as, por meio do estágio curricular obrigatório supervi-
sionado, pois, em períodos de grande di"culdade, como nos foi 
apresentado este período de pandemia, pudemos recorrer a no-
vas formas de interação com estudantes de ensino médio, assim 
como analisar os recursos tecnológicos e digitais disponíveis para 
uso no processo ensino-aprendizagem.

Para apresentação do texto, o tema foi dividido em 3 seções, sen-
do que a primeira aborda questões relativas ao estágio e à formação 
de professores, na segunda seção, descrevemos o contexto da pan-
demia e algumas legislações sobre estágio e as aulas remotas, e, por 
"m, na terceira seção, apresentamos as considerações de estudantes 
de 5º e 7º períodos de estágio curricular obrigatório, da instituição 
pesquisada, comentando suas expectativas, realizações e di"culda-
des durante este período de pandemia e a realização do estágio.

O estágio e a formação de professores

O estágio supervisionado é componente curricular obrigatório 
para integralização dos cursos e obtenção do diploma em cursos de 
Licenciatura. Em seu aspecto legal, o estágio procura atender às re-
soluções homologadas pelo MEC para cursos de Licenciatura. Em 
um pequeno histórico, mostramos, desde a Resolução de fevereiro 
de 2002, a Resolução 02 de jul/2015 e a Resolução 02 de dez/2019, 
que são estabelecidas nas três legislações, o número de 400 horas 
de estágio curricular supervisionado, como citamos nos seguintes 
trechos das diretrizes em questão: a Resolução CNE/CP 02, de 19 
de fevereiro de 2002, Artigo 1º, Inciso II, que institui a carga horá-
ria do estágio curricular supervisionado nos cursos de licenciatura, 
estabelece: “400 (quatrocentas) horas de estágio curricular super-
visionado a partir da segunda metade do curso”.
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Conforme o CAPÍTULO V da Resolução nº 2 – de julho de 
2015, que de"ne as Diretrizes Curriculares Nacionais para a for-
mação inicial em nível superior para cursos de licenciatura, cur-
sos de formação pedagógica para graduados, cursos de segunda 
licenciatura e para a formação continuada, no 1º parágrafo, indi-
ca a realização de 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio 
supervisionado, na área de formação e atuação na educação bási-
ca, contemplando, também, outras áreas especí"cas, se for o caso, 
conforme o projeto de curso da instituição. 

!A mais recente Resolução do Conselho Nacional de Educa-
ção (CNE) n º 2, de 20 de dezembro de 2019, homologada pelo 
Ministério da Educação (MEC), de"ne as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educa-
ção Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação 
Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação). Esta 
Resolução tem como referência a implantação da Base Nacional 
Comum Curricular da Educação Básica (BNCC), instituída pelas 
Resoluções CNE/CP nº 2/2017 e CNE/CP nº 4/2018. 

Em seu Art. 2º, que trata sobre a formação docente, “pressupõe 
o desenvolvimento, pelo licenciando, das competências gerais pre-
vistas na BNCC-Educação Básica, bem como das aprendizagens 
essenciais a serem garantidas aos estudantes, quanto aos aspectos 
intelectual, físico, cultural, social e emocional de sua formação” 
e tendo como expectativa o desenvolvimento pleno das pessoas, 
apontando à Educação Integral. Já no CAPÍTULO III, referente à 
organização curricular dos cursos superiores para a formação do-
cente, em seu artigo 7º, versa sobre a organização curricular dos 
cursos destinados à Formação Inicial de Professores para a Educa-
ção Básica, e recomenda que esses estejam em consonância com as 
aprendizagens prescritas na BNCC da Educação Básica. 

O princípio norteador VIII, desta Resolução acima citada, 
“trata da centralidade da prática por meio de estágios que en-
foquem o planejamento, a regência e a avaliação de aula, sob a 
mentoria de professores ou coordenadores experientes da escola 
campo do estágio”, e que esteja de acordo com o Projeto Pedagó-
gico do Curso (PPC), no princípio norteador IX, sugere o reco-
nhecimento e respeito às instituições de Educação Básica como 



57

Seção 01 – Educação em tempos de pandemia

parceiras imprescindíveis à formação de professores, em especial, 
as das redes públicas de ensino; e, no princípio norteador X, cita o 
engajamento de toda a equipe docente do curso no planejamento 
e no acompanhamento das atividades de estágio obrigatório. 

Já no CAPÍTULO IV, dos cursos de licenciatura, em seu ar-
tigo Art. 11, que trata da distribuição da carga horária dos cursos 
de licenciatura, de"ne 800 (oitocentas) horas, para a prática pe-
dagógica, distribuídas da seguinte forma:

a) 400 (quatrocentas) horas para o estágio supervisionado, em 
situação real de trabalho em escola, segundo o Projeto Pedagó-
gico do Curso (PPC) da instituição formadora; e b) 400 (qua-
trocentas) 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.

Portanto, os cursos em sua organização devem atender as re-
soluções que estão em pauta no momento da elaboração, pois o 
estágio é um componente obrigatório da organização curricular 
das licenciaturas, assim como, uma atividade especí"ca, intrinse-
camente articulada com a prática e com as demais atividades de 
trabalho acadêmico. O estágio não cria vínculo empregatício de 
qualquer natureza com o estabelecimento de ensino em que se 
realiza esse, conforme Artigo 3º da Lei n.º 11.788, de 25 de setem-
bro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes.

Estabelecido o aspecto legal dos estágios, podemos compre-
ender que esse é um dos momentos mais importantes na forma-
ção de professores, possibilitando a avaliação daquilo que foi ad-
quirido teoricamente e colocando em prática saberes construídos 
ao longo do curso. O estágio ainda pode ser caracterizado como o 
contato dos estudantes /estagiários com o local em que irão atuar, 
avaliando a realidade e o contexto, bem como, o local de re#exão 
e conhecimento acerca das práticas pedagógicas e os processos de 
ensino-aprendizagem. 

Para Tardif (2002), o estágio é uma das etapas mais impor-
tantes na vida acadêmica dos licenciandos, pois traz a oportu-
nidade ao estudante de observar, pesquisar, planejar, executar e 
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avaliar diferentes atividades pedagógicas, é uma aproximação da 
teoria acadêmica com a prática em sala de aula.

Conforme Selma Pimenta (1997, p. 63), o estágio é uma ativi-
dade articuladora do curso e como as demais disciplinas é “uma ati-
vidade teórica (de conhecimento e estabelecimento de "nalidades) 
na formação do professor. Uma atividade instrumentalizadora da 
práxis (atividade teórica e prática) educacional da transformação da 
realidade existente”. Imbernón (2017) sugere que o estágio é uma ex-
periência de formação e pro"ssionalização no local de desempenho 
do trabalho, junto com a comunidade escolar, em que são valoriza-
das as experiências dos professores convertidas em aprendizagens. O 
estágio é também o momento em que o estudante vai construindo 
sua identidade pro"ssional, e que professores desejamos formar?

Segundo Giroux (1997), os professores são “intelectuais 
transformadores que combinam a re#exão e prática acadêmica 
a serviço da educação dos estudantes para que sejam cidadãos 
re#exivos e ativos. (p. 02)

 Ele justi"ca o uso da categoria intelectual de 3 maneiras: a pri-
meira seria, pela base teórica da atividade docente, como trabalho 
intelectual, e não puramente técnico ou instrumental; já a segunda, 
porque ela esclarece os tipos de condições ideológicas e práticas ne-
cessárias para os professores “funcionarem como intelectuais”; e a ter-
ceira categoria ajuda a esclarecer o papel desempenhado pelos profes-
sores na “produção e legitimação de interesses políticos, econômicos 
e sociais” por meio das pedagogias por eles utilizadas (p. 04).

Os professores, portanto, não são meros operadores pro"s-
sionalmente preparados para atingirem metas a eles apresentadas, 
mas, sim, com uma dedicação especial aos valores do intelecto e 
ao fomento da capacidade crítica dos jovens (GIROUX, 1997).

Esta é a perspectiva também de Tardif (2002), quando a"rma 
que a relação dos docentes com os saberes não é restrita a uma fun-
ção de transmissão de conhecimentos já constituídos. Para ele, a prá-
tica docente integra diferentes saberes e mantém diferentes relações 
com eles. Tardif de"ne o saber docente “[...] como um saber plural, 
formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriun-
dos da formação pro"ssional e de saberes disciplinares, curriculares 
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e experienciais” (2002, p. 36). Nessa perspectiva, os saberes pro"ssio-
nais dos professores são temporais, plurais e heterogêneos, persona-
lizados e situados, e carregam as marcas do ser humano. 

Prática re#exiva e participação crítica também são entendidas 
por Perrenoud (1999) como orientações prioritárias da formação 
de professores. Paulo Freire (2011) diz o seguinte sobre o assunto: 

O educador democrático não pode se negar o dever de, na sua 
prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua 
curiosidade, sua insubmissão. Uma de suas tarefas primordiais 
é trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com 
que devem se “aproximar” dos objetos cognoscíveis (p. 26).

Para Freire (2011), esta rigorosidade metódica não tem nada 
que ver com o discurso “bancário” meramente transferidor do 
per"l do objeto ou do conteúdo, ensinar não se esgota ao “tra-
tamento” do objeto ou conteúdo de forma super"cial, mas “se 
alonga à produção das condições em que aprender criticamente é 
possível” (p. 26). E continua:

E essas condições implicam ou exigem a presença de educadores 
e de educandos criadores, instigadores, inquietos, rigorosamen-
te curiosos, humildes e persistentes. Faz parte das condições em 
que aprender criticamente é possível a pressuposição por parte 
dos educandos de que o educador já teve ou continua tendo ex-
periência da produção de certos saberes e que estes não podem 
a eles, os educandos, ser simplesmente transferidos. Pelo contrá-
rio, nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão 
se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstru-
ção do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito 
do processo. Só assim podemos falar realmente de saber ensina-
do, em que o objeto ensinado é apreendido na sua razão de ser 
e, portanto, aprendido pelos educandos (FREIRE, 2011, p. 26).

Isto signi"ca que o professor, citando Terezinha Rios (1990), 
precisa pensar sobre o que se ensina, como se ensina, para que se 
ensina, por que se ensina e, principalmente, quem ensina e a quem 
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se ensina. “Onde se registra ensina, leia-se sempre ensina/aprende, 
garantindo-se a perspectiva dialética da prática pedagógica” (p. 39). 

O professor tem uma responsabilidade que vai além da 
técnica. É preciso instrumentalizar os indivíduos para a vida, 
pelo questionamento na busca da verdade, da justiça, do real 
conhecimento da sociedade na qual vive. E isto o professor não 
conseguirá fazer se ele próprio não tiver consciência e não assu-
mir o compromisso político com a transformação da sociedade, 
portanto, o Professor deve indagar sobre sua própria docência, 
re#etir sobre ela, problematizá-la, compreendê-la. 

 O estágio curricular obrigatório é fundamental e indispensá-
vel na formação pro"ssional dos licenciados para o bom desem-
penho de suas futuras funções docentes. É um período de perma-
nência em ambiente real de trabalho, nas escolas da comunidade 
ou em outros ambientes compatíveis com a proposta de estágio, 
permitindo melhor compreensão da realidade docente/discente e 
do sistema escolar, sob a supervisão didática de pro"ssionais com 
experiência su"ciente para o diálogo, a discussão e a orientação.

Nesse contexto, são realizadas atividades de formação docen-
te, pesquisa e prestação de serviços à comunidade, as quais pro-
piciam ao estudante a compreensão da realidade escolar, a aqui-
sição de competência para a prática docente, a investigação e a 
vivência de projetos pedagógicos que lhe permitem a construção 
de aprendizagens signi"cativas na relação teoria e prática. 

O contexto da pandemia e algumas legislações 
sobre estágio e aulas remotas

Diante do contexto pandêmico, a plena realização de atividades 
acadêmicas obteve obstáculos. Isso porque a Covid-19, causada pelo 
vírus Sars-cov-2, altamente contagiosa, teve progressivo aumento 
por todo o mundo, causando a morte de milhares de pessoas.!

Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade 
de Wuhan, província de Hubei, na República Popular da China. 
Tratava-se de uma nova cepa (tipo) de coronavírus que não havia 
sido identi"cada antes em seres humanos. Uma semana depois, 
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em 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas con"rmaram que 
haviam identi"cado um novo tipo de coronavírus. Os coronavírus 
estão por toda parte. Eles são a segunda principal causa de resfria-
do comum (após rinovírus) e, até as últimas décadas, raramente 
causavam doenças mais graves em humanos do que o resfriado 
comum.Ao todo, sete coronavírus humanos (HCoVs) já foram 
identi"cados: HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCo-
V-HKU1, SARS-COV (que causa síndrome respiratória aguda 
grave), MERS-COV (que causa síndrome respiratória do Oriente 
Médio) e o, mais recente, novo coronavírus (que no início foi tem-
porariamente nomeado 2019-nCoV e, em 11 de fevereiro de 2020, 
recebeu o nome de SARS-CoV-2). Esse novo coronavírus é res-
ponsável por causar a doença COVID-19 (OPAS, 2021, on-line).

Conforme destacado pelo National Institutes of Health (COM-
PRENSIÓN DEL COVID-19, 2021), o vírus pode ser contraído 
pelo contato com uma pessoa infectada, à medida que ela tossir, es-
pirrar, falar e respirar, já que essas ações produzem pequenas gotas 
de líquido e que podem ser inaladas por outra pessoa.!!

Os sintomas mais comuns da Covid-19 são: febre, tosse seca, 
dor de cabeça, cansaço, entre outros. Mesmo os indivíduos que 
estão com o vírus, mas não sentem sintomas, podem infectar 
outras pessoas. Além disso, o vírus pode ser mais perigoso para 
alguns grupos, os chamados grupos de risco, como pessoas que 
têm diabetes, doenças cardíacas, pulmonares e obesidade. (COM-
PRENSIÓN DEL COVID-19, 2021)

!Para reduzir o risco do contágio, especialistas recomendam 
o uso de máscara e, principalmente, o distanciamento social, já 
que, quando há multidões, há um risco maior de ter contato com 
alguém que tem o vírus.!

Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou que o surto do novo 
coronavírus constitui uma Emergência de Saúde Pública de Impor-
tância Internacional (ESPII) – o mais alto nível de alerta da Organi-
zação, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. 
Essa decisão buscou aprimorar a coordenação, a cooperação e a so-
lidariedade global para interromper a propagação do vírus. Essa de-
cisão aprimora a coordenação, a cooperação e a solidariedade glo-
bal para interromper a propagação do vírus (OPAS, 2021, on-line).
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Nesse contexto, uma das maiores preocupações dentro do 
âmbito de ensino é exatamente o contato entre os estudantes, os 
professores e outros colaboradores, já que se tratam de locais fe-
chados e que, muitas vezes, não têm uma ventilação adequada.!

O Ministério da Educação, por meio da Portaria nº 343, de 17 de 
março de 2020, autoriza a substituição das disciplinas presenciais por 
aulas em modelo remoto, sendo que, segundo o parágrafo 2º:

§ 2º Será de responsabilidade das instituições a de"nição das 
disciplinas que poderão ser substituídas, a disponibilização de 
ferramentas aos alunos que permitam o acompanhamento dos 
conteúdos ofertados bem como a realização de avaliações duran-
te o período da autorização de que trata o caput (BRASIL, 2020).

Essa autorização, que, até o momento, era de um período de 
trinta dias, poderia ser prorrogada dependendo das avaliações do 
Ministério da Saúde e demais órgãos competentes.!

No que se refere ao Estado do Paraná, em consonância com 
as determinações do Decreto Estadual nº 4.230, de 16 de março de 
2020, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte suspendeu, 
a partir do dia 20 de março de 2020, as aulas presenciais tanto nas 
escolas estaduais como nas escolas privadas, como um meio de frear 
os possíveis riscos de propagação do Covid-19 nos setores de ensino.

O Conselho Estadual de Educação (CEE), conforme!a Delibera-
ção nº 01/2020, de 31 de março de 2020, estabeleceu, de acordo com 
o artigo 2º, que as atividades não presenciais estão autorizadas para 
instituições de ensino credenciadas de Educação Básica e Superior. 
Porém, conforme o parágrafo 1º, esta autorização não se refere às 
práticas educacionais de estágios e laboratórios. Ou seja, de acordo 
com a Deliberação do CEE, as práticas de estágio "caram suspensas.

O Conselho Nacional de Educação, por meio do Parecer do 
CNE/CP nº 5, de 28 de abril de 2020, além relatar sobre a possi-
bilidade da realização de atividades não presenciais do ensino su-
perior para cumprir a carga horária exigida, reforça a necessidade 
da realização de estágio obrigatório pelos cursos de licenciatura, 
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mesmo que se cumpra a distância, utilizando recursos educacio-
nais digitais para substituir as atividades presenciais:

No caso dos cursos de licenciatura ou formação de professores, 
as práticas didáticas vão ao encontro de um amplo processo 
de oferta de aprendizado não presencial à educação básica, 
principalmente aos anos "nais do ensino fundamental e médio. 
Produz, assim, sentido que estágios vinculados às práticas na 
escola, em sala de aula, possam ser realizados de forma igual-
mente virtual ou não presencial, seja a distância, seja por aulas 
gravadas etc. A substituição da realização das atividades práti-
cas dos estágios de forma presencial para não presencial, com o 
uso de meios e tecnologias digitais de informação e comunica-
ção, podem estar associadas, inclusive, às atividades de exten-
são das instituições e dos cursos de licenciatura e formação de 
professores. Dessa forma, permite-se aos acadêmicos o apro-
fundamento acerca das teorias discutidas em sala e comple-
mentam a aprendizagem com a aplicação prática, inclusive de 
forma não presencial, dada sua experiência com o uso de meios 
e tecnologias digitais de informação e comunicação, sobretudo, 
nos cursos da modalidade EaD, mas não exclusivamente a eles 
(BRASÍLIA, 2020).

A Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020, que!revoga as Por-
tarias nº 343, de 17 de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 
2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020, dispõe sobre a questão dos 
estágios e das práticas pro"ssionais:

§ 3º No que se refere às práticas pro"ssionais de estágios ou às 
práticas que exijam laboratórios especializados, a aplicação da 
substituição de que trata o caput deve obedecer às Diretrizes 
Nacionais Curriculares aprovadas pelo Conselho Nacional de 
Educação - CNE, "cando vedada a substituição daqueles cursos 
que não estejam disciplinados pelo CNE.
§ 4º A aplicação da substituição de práticas pro"ssionais ou de 
práticas que exijam laboratórios especializados, de que trata o § 
3º, deve constar de planos de trabalhos especí"cos, aprovados, 
no âmbito institucional, pelos colegiados de cursos e apensados 
ao projeto pedagógico do curso (BRASIL, 2020).
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Por meio!dessas considerações, o CEE altera a Deliberação n° 
01 de 2020 e resolve, na Deliberação nº 03/2020, que, no que diz 
respeito à Educação Superior:

§ 2º É facultado ao professor do componente curricular coor-
denadores de curso e de estágio, bem como aos supervisores 
de estágio e aos colegiados de curso no caso das instituições de 
educação superior, e à instituição de ensino, mediante condições 
técnicas e pedagógicas que o permitam, avaliar a possibilidade de 
realização de aulas práticas de laboratórios e estágios supervisio-
nados obrigatórios, de forma não presencial, desde que "quem 
garantidos os objetivos e direitos de aprendizagem previstos no 
Projeto Político Pedagógico, Projeto Pedagógico de Curso e/ou 
Plano de Curso, da instituição de ensino (PARANÁ, 2020).

Sendo assim, a Secretaria da Educação e do Esporte do Pa-
raná, em conformidade com as legislações vigentes, estabelece a 
possibilidade de realização do estágio de forma remota, excep-
cionalmente no período de pandemia, desde que “observados 
o contido no artigo 2º, parágrafo 2º da Deliberação n° 03/20 do 
CEE e aprovados a forma não presencial de estágios obrigatórios 
dos cursos de licenciatura no âmbito institucional (IES) e pelos 
colegiados de cursos indicados”. (PARANÁ, 2020, p. 8)

Perspectivas dos/as estudantes sobre o estágio na 
pandemia

Para entender o ponto de vista dos/das estudantes de estágio 
de uma Instituição de Ensino Superior, particular, da cidade de 
Curitiba, realizamos um pequeno questionário com perguntas 
abertas no Google Forms, e encaminhamos via redes de relacio-
namento para 30 estudantes de 5º e 7º períodos dos cursos de 
Ciências Sociais e Filoso"a. Recebemos 13 respostas que vamos 
analisar a partir das seguintes categorias: Expectativas e Possibi-
lidades na realização do estágio obrigatório curricular em cursos 
de Licenciatura; aprendizado e experiências obtidas na realização 
do estágio em período de Pandemia; e, por "m, as di"culdades 
encontradas no decorrer das aulas, neste período pandêmico.
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Expectativas e possibilidades na realização do 
estágio obrigatório curricular em cursos de 
licenciatura

Em um primeiro momento, o que observamos, nas respostas, foi 
a expectativa da própria realização do estágio, pois, como vimos nas 
legislações iniciais na 3ª seção, as autoridades educacionais apresen-
tavam certa resistência em possibilitar que os estágios de licenciatura 
também pudessem ser praticados de forma remota. Como podemos 
ver no comentário do respondente 7: A minha expectativa era con-
seguir realizar e não atrasar a minha formação. Foi muito bom ter a 
oportunidade de poder ter feito on-line. Já o respondente 2 diz que sua 
expectativa era de que o estágio seria cumprido presencialmente. Po-
rém, o estágio remoto está sendo de muito aprendizado. Mas conclui 
que obteve aprendizado no remoto. Como quebra de expectativa, 
vemos que o respondente 13 acreditava ter um contato maior com a 
escola e com a sala de aula, porém, muitas vezes, no ensino remoto, 
percebemos a di"culdade de aproximação de professores, estagiários 
e alunos de ensino médio diante da tecnologia que nos é apresentada. 

Alguns estudantes relatam esta mesma expectativa, de um 
relacionamento maior com professores e estudantes, assim como, 
o conhecimento do campo pro"ssional, conhecimentos em sala 
de aula com troca de experiências entre estudantes e professores 
como forma de contribuição à formação desses, é o caso dos se-
guintes estagiários respondentes:

• R8-Aprender e apreender a dinâmica de ensinar de fato na escola.

• R9-Ter mais contato com a escola em si e ter noções das res-
ponsabilidades de professores além das aulas.

• R10-Experiência, conhecimento do campo pro!ssional, e mais.

• R11-Aprendizagem e experiência em sala de aula.

• R12-Esta etapa é muito importante, o que espero são trocas 
de experiências com alunos e professores, e agregá-las a mi-
nha formação.
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Quanto à possibilidade de realização de estágio, os/as estu-
dantes foram bem otimistas, mesmo entendendo que a forma 
presencial fosse a melhor, acreditavam que o ensino remoto na 
realização do estágio, era válido na condição de pandemia que 
ora se apresentava. Mesmo que muitos obstáculos estivessem pre-
sentes, poderiam se adequar a esta situação, como podemos ver 
nas seguintes respostas:

• R2- Sim, mas de todo modo seria mais bené!co o estágio 
presencialmente, pois o contato com o professor e com os es-
tudantes, bem como, com a escola em si, sua estrutura, orga-
nização etc., acaba sendo afetado no modo remoto.

• R3- Foi possível acompanhar as aulas de forma remota, mas 
não de viver a real experiência que o estágio obrigatório pro-
porciona presencialmente.

• R4- Desa!os tanto em relação ao hardware e so"ware de-
vem ser sobrepujados em termos de mantimento de aulas 
e produção dos estágios neste modelo, todavia foi possível a 
sua realização.

• R5- Dentro das limitações, foi possível realizar o estágio, não 
tive problemas graves.

Na verdade, tive o mesmo problema que enfrento quando as-
sisto às aulas da graduação: barulhos externos em casa e na rua.

A possibilidade ocorreu, conforme algumas opiniões, diante 
da organização da instituição em procurar locais e escolas que re-
cebessem os/as estudantes, mesmo de forma remota. Como relata 
o estagiário respondente 7:

• R7-Sim eu consegui com a ajuda da instituição que organi-
zou e o Colégio que me acolheu e a professora da turma. Não 
foi o modelo desejado e mais adequado para a formação de 
um professor, mas é uma realidade que todos estamos pas-
sando e não há escolhas, somente aceitar o que é possível.

• Notamos que os estudantes estagiários têm plena cons-
ciência das consequências causadas pela pandemia, e a 
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necessidade de isolamento social e distanciamento físico 
para controlar a propagação da doença, e, portanto, acei-
tam as aulas a distância, e referem-se a esta condição con-
forme indicam os respondentes abaixo:

• R8- Foi possível conforme as possibilidades no cenário 
de pandemia, com aulas on-line devido à necessidade de 
distanciamento.

• R10- Sim, devido à disponibilidade remotamente.

• R12- Pensei em adiar por não me dar bem com EaD, porém 
faz parte da pro!ssão lidar com certas di!culdades.

• R13- Sim, considerando que a pandemia faz parte da rea-
lidade, nada mais justo que passarmos pela experiência do 
ensino remoto.

Quando os estudantes ingressam nos cursos de licenciatura, 
eles/as esperam pela realização do estágio, pois, como já discutido 
anteriormente, na seção 2, é um dos momentos mais importan-
tes da graduação. É o momento de colocar em prática e também 
de teorizar as situações do processo de ensino-aprendizagem, 
propostas pelo projeto político pedagógico dos cursos. Quando 
ocorrem momentos excepcionais na vida cotidiana, como está 
sendo este momento de pandemia, novos desa"os são colocados 
em pauta, as instituições e os/as professores/as precisam usar de 
criatividade e se reinventar para dar continuidade às suas ativida-
des educacionais.

Aprendizado e experiências obtidas

No que se refere à aprendizagem e às experiências obtidas no 
estágio curricular obrigatório, mesmo em tempos de pandemia, 
alguns estudantes são abertos às novas experiências e julgaram de 
forma positiva a continuidade das aulas de estágio, mesmo que de 
forma remota, porém chamando a atenção para novas competências 
do professor, que inclui o uso de câmeras, aplicativos e outros recur-
sos digitais. Podemos observar no relato dos seguintes respondentes:
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•  R7- Sim, eu já !z outros estágios na graduação de Ciências 
Sociais no modelo presencial. Nunca tinha tido experiência 
com o EAD e acredito que foi diferente, pois me fez enxergar 
outras competências que preciso desenvolver como professor. 
Vejo que são necessárias estratégias adequadas para uma 
aula on-line, desenvoltura com a câmera, modo de condu-
ção, apresentação adequada de materiais que são diferentes 
do presencial.

• R12- Aprendi a usar diferentes plataformas de reunião e 
também recursos que auxiliam na apresentação, também 
pude ver o empenho e dedicação tanto dos professores quan-
to dos alunos de pré-vestibular.

• R4 - O próprio conhecimento em relação as ferramentas e 
aplicativos dos quais foram utilizados na preparação das au-
las neste modelo on-line, alguns relatos dos estudantes e suas 
frustrações, as di!culdades que os professores apresentam 
nas suas produções diárias.

• R1- Sim, referente aos detalhes e cuidados que se deve ter 
para as aulas. Esse estágio me possibilitou apreender a im-
portância desta minunciosidade.

• R2- Sim! Tendo passado pelas disciplinas anteriores relacio-
nadas à atuação em sala de aula, é possível perceber coisas 
que antes, como estudante do ensino médio, eu não percebia. 
Ver a aula sendo nem professor e nem estudante é muito in-
teressante e permite ter um olhar mais amplo sobre as situa-
ções durante a aula.

• R8- Sim. Foi possível realizar uma aula completa, desde a 
elaboração do plano de aula até elaborar os recursos, dentro 
das possibilidades, de ensino em uma prática a distância.

• R10- Contato com pro!ssionais atuantes, possibilidade de 
praticar minhas habilidades, conhecer o campo atuante.

• R11- Sim, aprendizagem colaborativa e experiência nas au-
las on-line.
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Outros já sentiram prejuízo em termos de conhecimento e 
se mostraram frustrados com os encaminhamentos neste novo 
modelo proposto pela instituição, e tem aqueles que observaram 
que neste formato é mais trabalhoso ao professor, tanto para mi-
nistrar as aulas como preparar o material.

• R3- Foi legal acompanhar as aulas do ensino médio, mas devi-
do às aulas remotas tudo foi muito “igual” em todas as aulas

• R5- Experiência trouxe, mas não da forma esperada. Aulas 
no modelo remoto são mais cansativas comparadas às aulas 
presenciais.

• R6- Como estou fazendo a residência, aprendi que dar aula 
na pandemia exige mais do professor que normalmente, tu 
trabalha quase todos os momentos sem descanso e precisa se 
esforçar o dobro para criar algum laço com o aluno.

• R13- Sim, aprendi que existem algumas di!culdades que vão 
além do acesso à escola para que haja a aprendizagem e que 
o professor como parte dessa relação também tem encontra-
do di!culdades para se inserir nesse novo contexto.

E ainda, a importância de ver além da sala de aula, em relação 
a uma participação mais política do professor em sua área pro-
"ssional, como relata o estagiário respondente 9: Trouxe apren-
dizados tanto ruins como bons, a observação só mostrou o sucate-
amento das aulas de Sociologia, mas mostrou também que ainda 
há esperanças.

Di!iculdades encontradas neste período pandêmico

Quanto às di"culdades encontradas pelos estagiários, pode-
mos dividir em 2 itens principais. O primeiro aspecto referen-
te à parte burocrática em relação à organização do estágio, em 
demandas como coleta de assinatura dos gestores e supervisores 
nas escolas, pois a dependência das redes sociais para esta tarefa, 
muitas vezes, não se mostra e"ciente, resultando em processos 
demorados, não aceitos e sem respostas. Neste sentido, temos o 
relato dos seguintes estagiários:
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• R3- A única di!culdade foi fazer o registro do estágio pelo 
sistema da instituição e obter a assinatura do diretor.

• R7- O contato com a escola (gestor) devido que ele não esta-
va todo dia no trabalho e a assinatura do documento digital 
do sistema da instituição, o gestor achou difícil fazer o pro-
cesso e quase não fez, sorte que ele falou que estaria presen-
cialmente no Colégio e aceitou que fossemos levar lá para ele 
assinar e carimbar. Depois digitalizamos para enviar ao sis-
tema da instituição. Os gestores são ocupados as pedagogas 
também e pelos e-mails não conseguem acompanhar tudo.

• R8- O fato de ser a distância, pois não acontece a imersão 
completa e adequada no ambiente escolar; e também a di!-
culdade de conseguir, devido à distância, a resolução rápida 
das questões burocráticas de validação do estágio.

• R12- A parte burocrática é complicada, devido a cada insti-
tuição e até professor preferir usar uma ou outra plataforma 
e isso demanda certa adaptabilidade.

• R13- Escolas dispostas a nos receber e que cooperassem com 
a assinatura dos documentos.

• R11- Aceitação por parte das escolas devido à pandemia.

• R4- O contato com os representantes nas escolas nas quais 
realizamos os estágios.

O segundo aspecto diz respeito à dinâmica das aulas e da 
di"culdade em interagir com os estudantes por parte de alguns 
estagiários, pois, diferentemente do presencial, estudantes em au-
las remotas podem desligar a câmera, não participar das aulas 
de forma dialógica, ter di"culdade em compreender o conteúdo, 
e, muitas vezes, se sentem tímidos, pois, quando participam em 
aulas remotas, "cam em destaque no vídeo.

• R6- Me parece que mesmo os professores mais “revolucio-
nários” fazem uma readaptação do ensino bancário no 
desgaste. – Olhar esse cansaço tanto de alunos como de pro-
fessores foi interessante para ver a di!culdade principalmen-
te do on-line de !rmar um relacionamento com o aluno.
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• R9- O ensino a distância não permite o contato e nenhum 
aluno liga a câmera, é como gravar uma aula on-line.

• R2- Por ser de maneira remota, senti que o contato com o 
professor, com os estudantes e com a escola foi afetado.

• R10- Distância dos alunos com contato remoto, problemas de rede.

Percebemos, pelas respostas, que o contato pessoal e a inte-
ração entre estudantes, estagiários e o professor é um aspecto im-
portante e valorizado pelos respondentes. Não podia ser diferente, 
por se tratar de cursos de uma escola de Educação e Humanidades, 
priorizam as relações humanas e o contato direto face a face.

Considerações !inais

O estágio curricular obrigatório é fundamental e indispensável 
na formação pro"ssional dos licenciados, para integralização do cur-
so escolhido, assim como, para o bom desempenho de suas futuras 
funções docentes, como já discutimos anteriormente neste trabalho. 

Este período de permanência nas escolas, nas comunidades 
ou em outros ambientes compatíveis com a proposta de estágio, 
permite a compreensão do contexto social em que se insere a es-
cola, a aquisição de competência para a prática docente, a investi-
gação e a vivência de projetos pedagógicos que o ajudam na cons-
trução de aprendizagens signi"cativas na relação teoria e prática.

 Com o impacto que a sociedade sofreu, diante de uma pan-
demia em termos globais, as instituições de ensino tiveram que 
se reinventar e utilizar as novas tecnologias como possibilidade 
de dar continuidade a suas atividades educacionais. As Institui-
ções de ensino, tanto superior como ensino básico, sejam públi-
cas sejam privadas, tiveram que fazer uso de plataformas digitais, 
aplicativos e ferramentas tecnológicas para conseguir permanecer 
com suas atividades, possibilitando a formação dos estudantes. 

No que se refere ao estágio, não foi diferente, neste sentido, 
este artigo teve como objetivo re#etir sobre o contexto de pan-
demia, o estágio e a formação de professores e, principalmente, 
obter a opinião de estudantes que participaram da disciplina de 
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estágio curricular obrigatório, nos cursos de Licenciatura em Ci-
ências Sociais e Filoso"a de uma instituição particular da cidade 
Curitiba-Pr, neste período.

Foram muitas di"culdades existentes em que as instituições de 
ensino tiveram que se adequar. As aulas passaram a ser ministradas 
por meio de aulas remotas, de maneira síncrona no horário normal 
da aula, no ambiente virtual da Universidade. Os encaminhamentos 
das atividades, a serem realizadas durante o período da suspensão 
presencial das aulas, foram realizados por meio da plataforma da ins-
tituição via Plano de Ensino com a adaptação do Cronograma para 
a pandemia COVID 19, segundo o Parecer do CNE/CP nº: 5/2020, 
homologado em 1º de junho de 2020 pelo MEC no Diário O"cial. 

Nos relatos dos estagiários ao responderem o questionário, 
foram citados problemas como falta de equipamento e de local 
em casa para ter autonomia e liberdade para assistirem às aulas, 
di"culdade com a Internet, com a plataforma da instituição e das 
escolas, di"culdade de comunicação com os estudantes, gestores, 
diretores e professores nas escolas. 

Na avaliação dos estagiários, o respondente 1 a"rma: Acre-
dito que o Estágio on-line, no contexto pandêmico, não foi a expe-
riência mais adequada, mas foi a possível e ser feito no momento, 
e isto não foi culpa da instituição ou de uma pessoa. Ao contrário, 
a instituição se preocupou em apoiar quem quisesse fazer o estágio 
neste formato e quem não concordou trancou a disciplina, que era 
o que dava para fazer. Agradeço a oportunidade. Assim como é 
importante relatar a compreensão do respondente 02: É incrível 
a capacidade humana de se inventar e, mesmo em um momento 
tão difícil, não parar, está sendo difícil, mas será uma experiência 
importante. Já o respondente 3 faz uma colocação sobre o estágio 
na pandemia não ser fácil, mas, como é parte da sociedade, as 
pessoas acabam se preparando em tempos difíceis, amenizando o 
que há por vir e mostrando que para tudo tem um jeito.

Vale ressaltar que, muitas vezes, os estudantes não participam das 
aulas on-line, pois tem problemas com a Internet, de rede, o que acaba 
di"cultando sua interação com o professor e os colegas. Em algumas 
situações, os estudantes não têm local próprio para assistir à aula, pois 
dividem com os pais ou irmão o computador, a sala, o quarto, entre 
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outros. É importante que os estagiários percebam estes aspectos que 
vão além do contexto ensino-aprendizagem, pois, em uma sociedade 
desigual, temos que ter consciência das di"culdades que iremos en-
contrar do ponto de vista social, econômico, político e cultural.
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Introdução

O ciberespaço constitui-se a partir de um mundo virtual, 
porque existe em potência, mas não em materialidade. Sua exis-
tência se dá de outra forma, em uma realidade alternativa que é, 
pela maioria das pessoas, inde"nida e desconhecida. A criação 
de conteúdo e a interconexão são as formas mais elementares de 
interação dentro desse espaço. A partir disso, a comunicação dei-
xou de ser um monopólio das grandes corporações e passou a ser 
criada, cocriada e disseminada entre os indivíduos que consti-
tuem o ciberespaço (MONTEIRO, 2007). 

As Tecnologias da Informação e da Comunicação – TICs mais 
recentemente conhecidas como Tecnologias Digitais de Informa-
ção e Comunicação – TDICs tiveram maior notoriedade no iní-
cio do XXI. Nesse período houve uma mudança da comunicação 
predominantemente analógica para a comunicação digital. Essa 
nova realidade, permitiu uma forma mais livre de comunicação 
e acesso à informação (BELUCE, OLIVEIRA; ALMEIDA, 2020). 

A "gura central desse contexto, pontuado por Yot-Domin-
guéz e Marcelo (2017), é o computador, com ele é possível fa-
zer uso de diferentes mídias digitais, contudo, ele não é o único 
meio. Nos últimos anos o uso de notebooks, smartphones e tablets 
constitui uma nova forma de acesso à informação. No ambiente 

capítulo 
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formal de aprendizagem e na escola esses recursos possibilitaram 
o acesso e, também, a disseminação da informação.

Sendo assim, pode-se pensar a educação inserida no con-
texto do ciberespaço, uma vez que seu desenvolvimento poderá 
modi"car o sistema de ensino como o conhecemos atualmente, 
pautado em conhecimentos pré-estabelecidos que os professores 
transmitem aos alunos, atores passivos da relação. Como a litera-
tura tem observado, o ciberespaço tem o potencial para contribuir 
com o desenvolvimento da autonomia dos estudantes, podendo 
não apenas receber, mas também construir, desconstruir, recons-
truir e disseminar o conhecimento através de suas interações com 
outros usuários da rede que compõe o ciberespaço (LÉVY, 2010). 

Diante do exposto, o presente texto tem por escopo analisar o 
papel do ciberespaço enquanto mediador das práticas pedagógicas 
que, por ocasião da pandemia de covid-19, estão sendo realizadas 
remotamente. Na primeira parte será discutido o desenvolvimento 
da internet no âmbito do ciberespaço e o prenúncio da era digital; 
posteriormente será apresentado o ciberespaço a partir das contri-
buições de Pierre Lévy e seu potencial para contribuir com uma edu-
cação mais democrática; por "m, será discutido as novas formas de 
comunicação oportunizadas pelo ciberespaço e suas contribuições 
para a educação, sobretudo, em um contexto pandêmico. Ao "nal, 
se espera oferecer elementos que permitam re#etir sobre como o ci-
berespaço, se usado de forma e"ciente, pode aperfeiçoar as práticas 
pedagógicas, anunciando o alvorecer de uma nova era da educação.

O desenvolvimento da internet em meio ao 
ciberespaço e o alvorecer da era digital

O ciberespaço é um fenômeno contemporâneo que se manifesta 
por meio de tecnologias que se encontram disseminadas em nossas 
vidas, de tal forma, que parecem sempre ter estado ali. A maioria dos 
dispositivos que temos de fácil acesso eram praticamente impensa-
dos ou mesmo considerados engenhos de mentes criativas há pou-
co menos de um século. Para se re#etir acerca da importância das 
tecnologias, discorreremos a seguir sobre o seu surgimento e desen-
volvimento, assim como suas relações com as práticas pedagógicas, 
sobretudo, no atual contexto do ensino remoto emergencial.
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Canabarro e Borne (2013) alertam para a necessidade de se 
fazer uma diferenciação entre o ciberespaço e a internet. O pri-
meiro consiste em um domínio elaborado a partir da eletroeletrô-
nica e do eletromagnetismo com o objetivo de criar, armazenar, 
modi"car e trafegar informações por meio de redes interconecta-
das e interdependentes. Diante disso, as redes de telégrafo, rádio, 
telefonia, tráfego aéreo e marítimo já faziam parte do ciberespaço 
antes mesmo do surgimento da internet. Foi a partir da computa-
ção eletrônica que novas tecnologias foram capazes de interligar 
os computadores entre si, dando origem à internet. 

Conforme Abreu (2009), o surgimento da internet está as-
sociado diretamente com o contexto da Guerra-Fria. Enquanto 
os soviéticos "nanciavam o projeto Sputnik, responsável pelo 
lançamento do primeiro satélite arti"cial a orbitar a terra no ano 
de 1957, os militares norte-americanos desenvolviam a Advanced 
Research Projects Agency Network – ARPANET, cujo objetivo era 
promover a troca de informações de modo que as linhas de co-
municação dos Estados Unidos não fossem afetadas no caso de 
um ataque nuclear. 

Inicialmente, a ARPANET era uma rede limitada ao âmbito 
das universidades tecnológicas e a alguns institutos de pesquisa. 
Em 1975 havia cerca de 2 mil usuários entre professores e pesqui-
sadores. A autora ressalta que as universidades possuíram um pa-
pel fundamental para a mudança de percepção do uso da internet, 
uma vez que se caracterizavam como espaços mais democráticos. 
Diante dessa perspectiva, a tecnologia seria capaz de ampliar a dis-
seminação das informações e do conhecimento (ABREU,2009). 

Bush (1945) introduziu a ideia de uma nova era da infor-
mação descrevendo o funcionamento de uma máquina capaz 
de armazenar informações, associar ideias e gerar uma trilha de 
associações, semelhante ao funcionamento da mente humana, o 
experimento foi nomeado de Memex, antecipando em 50 anos o 
mecanismo de busca na internet como conhecemos hoje. 

Duas décadas após a proposição de Bush (1945), Nelson 
(1965) cunhou o termo hipertexto, para solucionar os problemas 
de organização enquanto estava produzindo. O autor se inco-
modava com as limitações da escrita no papel porque, diferente 
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desta, nossa forma de pensar é não-linear, portanto, o hipertexto 
seria uma forma #exível e não hierarquizada de apresentar um 
conteúdo sobre determinado assunto a partir de blocos de infor-
mações conectados às palavras, fragmentos de outros textos ou 
imagens. Dessa forma, o hipertexto teria o potencial de contri-
buir com a educação apresentando novas possibilidades aos estu-
dantes, potencializando o senso de liberdade e motivação. 

Berners-Lee et al (1992) vislumbraram a possibilidade de in-
terligar uma rede mundial de computadores, onde cada compu-
tador representaria um arquivo da rede que poderia ser acessado 
de qualquer parte do globo através de hiperlinks. Surgia, entre o 
"nal da década de 1980 e início dos anos 1990, a World Wide Web 
– WWW, o primeiro navegador que possibilitou aos seus usuá-
rios interagirem com documentos em HTML hospedados em um 
servidor situado na rede. 

De acordo com Berners-Lee et al (1992), desde o artigo de Bush 
(1945), a humanidade sonhava com o aperfeiçoamento de seu pró-
prio intelecto através do compartilhamento de seus conhecimentos 
por meio de máquinas. Dessa forma, os computadores forneceram 
duas técnicas práticas para a interface do conhecimento humano. 
A primeira foi o hiperlink, no qual links interligavam fragmentos 
de textos ou outras mídias, imitando a ideia de associações feitas 
pela mente humana. A outra foi a capacidade de recuperar textos, 
permitindo associações dedutivas do contexto de um determina-
do conteúdo. No primeiro caso, o usuário geralmente clica com o 
mouse em uma palavra, imagem ou outra mídia que o direciona a 
outro conteúdo, no segundo caso são fornecidas algumas palavras 
que representam o que o usuário deseja. A Web, desenvolvida por 
Berners-Lee permitia que se "zesse os dois, fornecendo acesso a 
qualquer plataforma de navegação. 

Na medida em que o uso da Web se estendeu para usuários 
cada vez menos especializados, o ciberespaço começou a crescer 
exponencialmente, dando surgimento à diversas formas de co-
municação em rede. A velocidade dá o tom dentro do ciberespa-
ço, não havendo um ponto inicial ou "nal, ao contrário, temos 
fragmentos de espaços-tempo, que se interconectam, semelhante 
aos "os de uma teia de aranha. Para dar um passo além da mera 
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abordagem de fatos históricos, cabe uma análise do ciberespaço 
enquanto espaço social, cultural e econômico. O tópico que segue 
abordará estas questões a partir das contribuições de Pierre Lévy.

Pensando o ciberespaço a partir das contribuições 
de Pierre Lévy

Pierre Lévy é um "lósofo, sociólogo e pesquisador em Ciên-
cia da Computação e possui um enorme prestígio em sua área, 
destacando-se através de trabalhos voltados às tecnologias da 
inteligência e interações entre a informação e a sociedade. Lévy 
(2010) defende o uso da internet para a ampliação e democrati-
zação do conhecimento. Ao dedicar-se ao estudo da cibercultu-
ra, o autor entende que a internet não reivindica a resolução de 
todos os problemas que afetam a sociedade, porém alerta para a 
existência de dois aspectos fundamentais a serem considerados, o 
primeiro é que o ciberespaço resulta da interação de jovens que se 
dispõem a utilizar diferentes formas de comunicação, o segundo 
é que estamos presenciando o nascimento de um novo espaço de 
comunicação, aguardando para ser explorado em suas variadas 
faces, seja no plano político, econômico, cultural ou humano. 

Aqueles que denunciam a cibercultura hoje têm uma estranha 
semelhança com aqueles que desprezavam o rock nos anos 50 
ou 60. O rock era anglo-americano, e tornou-se uma indústria. 
Isso não o impediu, contudo, de ser o porta-voz das aspirações 
de uma enorme parcela da juventude mundial. Também não im-
pediu que muitos de nós nos divertíssemos ouvindo ou tocando 
essas músicas. [...] É bem verdade que nem o rock nem a música 
pop resolveram o problema da miséria ou da fome no mundo. 
Mas seria isso razão para “ser contra?” (LÉVY, 2010, p. 11).

Durante sua trajetória acadêmica, Lévy (2010) se deparou 
com críticas que lhe soavam contraditórias acerca do ciberespaço, 
sobretudo por partirem de pessoas cuja área de atuação sofrera 
críticas semelhantes. É o caso do cinema quando, em sua gênese, 
fora desprezado pela classe de intelectuais e que hoje é reconhe-
cidamente uma arte completa. Não equivale dizer, contudo, que 
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tudo o que vem da internet é bom ou ruim, apenas que temos 
que ter a mente aberta para as novidades que podem promover 
mudanças perceptíveis. Dessa forma, seremos capazes de desen-
volver as tecnologias com um viés mais humanista. 

Para além das críticas ao conteúdo, Lévy (2010) alerta para a 
incorreta ideia de que o ciberespaço se submetera aos interesses 
neoliberais, atuando à serviço do capital através de dissimula-
ções humanistas. Assevera que, ainda que o cinema ou a música 
também façam parte de uma indústria, não nos impede de des-
frutá-los ou tratá-los a partir de uma ótica cultural ou estética. 
Diversos aparatos tecnológicos – tais como computadores, celu-
lares, tablets, acesso à internet etc. – vêm gerando riquezas para 
as companhias multinacionais, nem por isso a sociedade deixa 
de se bene"ciar deles. Ainda que uma boa parcela da população 
mundial se encontre excluída do uso das tecnologias ou da inter-
net, não resulta na necessidade de se opor a ela. Isso porque os 
serviços gratuitos, dentro desse espaço, têm aumentado na mes-
ma proporção que os serviços pagos. A exclusão é um fato, mas 
não deve ser decisiva ao se pensar em todas as possibilidades que 
a cibercultura tem a oferecer. 

De acordo Lévy (2010), a cibercultura compreende as novas 
práticas e novos costumes advindos das tecnologias. Diante dis-
so, uma característica fundamental da internet, para o autor, é a 
interconexão, ou seja, a conexão entre o “eu” com o “outro” e com 
os “outros” em um movimento contínuo. Há que se diferenciar 
a conexão de interconexão. No primeiro caso existe a conexão 
do “eu” apenas com o “outro”, no segundo caso existe a conexão 
do “eu” com o “outro” e com os “outros” que estão, inicialmente, 
conectados ao “outro”. É fácil entender esse conceito ao se pensar 
nas redes sociais. O Facebook, por exemplo, apresenta uma lista 
de “sugestões de amizades” de pessoas que possuem amigos em 
comum, ou mesmo sugere a participação em grupos ou comuni-
dades frequentadas pelos mesmos amigos. A conexão, portanto, 
se dá quando se mantem uma relação com o amigo e a intercone-
xão acontece quando se estabelece uma relação com o amigo do 
amigo, por assim dizer. 
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Vale ressaltar que as comunidades são aspectos fundamen-
tais, ressaltados por Lévy (2010), sobre a internet. Assim como 
são formados os grupos na vida real, no ciberespaço constituem-
-se comunidades de indivíduos que partilham dos mesmos gos-
tos, opiniões e interesses. Nesse sentido, as comunidades, ainda 
que sirvam aos interesses sociais e culturais, podem ser empre-
gadas como espaços alternativos que ampliam a participação dos 
indivíduos, também no que diz respeito às práticas pedagógicas, 
para além dos mudos das escolas.

Um terceiro aspecto, e talvez o mais importante sobre a in-
ternet, é a inteligência coletiva. Segundo Levy (2010) quando um 
usuário adentra o ciberespaço ele não apenas está consumindo 
um conteúdo, mas também entrega algo de si que passa a cons-
tituir aquele espaço. As possibilidades dentro do ciberespaço são 
ilimitadas e os conhecimentos que antes só estavam disponíveis 
em livros, museus, bibliotecas ou universidades ao redor do mun-
do, agora se encontram acessíveis a um clique. Existem sites que 
permitem aos usuários a experiência de visitação a museus em 
tempo real com visão em 3D. É uma alternativa que permite “via-
jar” para qualquer parte do mundo apenas digitando um endere-
ço na aba de navegação. Em suma, a inteligência coletiva é o cres-
cente compartilhamento de informações que contribuem para a 
democratização do saber e, nesse sentido, para Lévy (2010), é um 
forte aliada da educação. 

As novas formas de comunicação forjadas no 
interior do ciberespaço e suas contribuições para as 
práticas pedagógicas

Conforme pontuado por Ramal (2002), há uma nova forma 
de escrita e leitura oportunizada pelo ciberespaço. A escrita no 
papel, antes realizada de forma corpórea, abre espaço para novas 
formas de comunicação no mundo virtual. “As letras concretas 
e palpáveis se transformam em bites digitais; a página em bran-
co é o campo do monitor; a pena é o teclado e há uma estranha 
separação entre nosso corpo, real, e o texto, virtual.” (RAMAL, 
2002, p. 65). Esse novo cenário é por vezes denominado de pós-
-modernidade ou cibercultura que, de acordo com Lévy (2010), 
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é constituído por técnicas materiais e intelectuais, práticas, ati-
tudes e modos de pensamentos que se desenvolvem no âmbito 
do ciberespaço. As mudanças nas produções contemporâneas 
são perceptíveis nos domínios do ciberespaço. Percebe-se que as 
obras e as construções literárias desfrutam de uma maior liberda-
de dentro desse espaço e as distancias entre o popular e o erudito 
tornam-se cada vez menores. 

De acordo com Ramal (2002), a comunicação não é a mesma 
depois do surgimento da internet e do ciberespaço, que estabele-
ceu o que Lévy denominou como o terceiro pólo do espírito huma-
no, isto é, o pólo informático-mediático. Se na era da oralidade os 
sujeitos encontravam-se condicionados pela mesma conjuntura, 
a era da escrita permitiu que a distância geográ"ca e temporal 
entre a produção e a recepção do texto não representasse impe-
dimentos para o acesso aos conhecimentos produzidos. Na atu-
alidade, os agentes da comunicação encontram-se conectados à 
rede partilhando o mesmo hipertexto em uma relação inédita. A 
noção de tempo como uma cronologia linear já não faz sentido 
nos domínios do ciberespaço. É razoável, portanto, pensar o tem-
po como fragmentos dentro da rede. 

Em relação às práticas pedagógicas, os principais desa"os 
identi"cados por Bates (2017) incluem a expansão dos cursos 
de nível superior. Em essência, essa mudança é boa, pois sinaliza 
que, a partir do incremento das tecnologias, mais pessoas passam 
a ter acesso à educação. Essa situação representa uma vantagem 
econômica, sobretudo para os países de economia emergente, 
como é o caso do Brasil. Outra característica desse fenômeno é a 
exigência de professores e, respectivamente, formandos cada vez 
mais quali"cados para ocuparem os cargos no mercado de traba-
lho da era digital. 

No domínio das tecnologias digitais, Bates (2017) observa 
que os professores universitários possuem o domínio sobre os 
conteúdos, no entanto, a questão que se faz é se as habilidades 
intelectuais desenvolvidas nos alunos os permitem acompanhar 
necessidades postas pela contemporaneidade. Para o autor, os 
métodos de ensino tangem a qualidade do conhecimento que, 
geralmente, se dá pelo modelo de aprendizagem que os alunos 
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reproduzem por meio da observação no cotidiano escolar/acadê-
mico que os permite aperfeiçoar suas habilidades a partir de suas 
próprias experiências. Em relação ao método de ensino presen-
cial, identi"ca cinco perspectivas: 1) a transmissão, que envolve 
a transferência de conteúdo e caracteriza-se por uma aborda-
gem mais objetiva; 2) a aprendizagem, que determina modelos 
de como fazer, isto é, aprender na prática sob supervisão; 3) o 
desenvolvimento, que impulsiona as formas de pensar e tem na-
tureza construtivista/cognitivista; 4) o incentivo, que promove a 
autoe"ciência e; 5) a reforma social, que objetiva uma sociedade 
mais igualitária. 

Bates (2017) destaca as principais habilidades que os profes-
sores precisam dominar para proporcionar um ambiente favorá-
vel ao aprendizado, tais como competências conceituais, isto é, o 
gerenciamento do conhecimento, capacidade de re#exão crítica, 
análise, síntese, resolução de problemas e criatividade; as com-
petências pessoais e de desenvolvimento, que incluem a apren-
dizagem independente, comunicação, ética, responsabilidade e 
cooperação; as competências digitais, que se relacionam às dis-
ciplinas ou ao mercado de trabalho e, por "m; as competências 
práticas e manuais, tais como a operação de máquinas, procedi-
mentos de segurança e tratamento de dados. 

Em relação ao conteúdo, os métodos de ensino devem pro-
porcionar aos estudantes a capacidade de gerenciamento do co-
nhecimento. Diante disso, Bates (2017) sugere que os professores 
precisam pré-determinar as competências que almejam desen-
volver em seus alunos, identi"cando métodos e contextos pro-
pícios para a consolidação de tais habilidades, além de oferecer 
feedbacks e realizar intervenções para assegurar um progresso 
adequado das competências. Apenas a apresentação de seminá-
rios ou formação prática como método de ensino já não são su"-
cientes para atender as exigências da era digital, se faz necessário 
a combinação de diferentes métodos.

Coll, Mauri e Onrubia (2010) argumentam que a incorpora-
ção das TICS trouxe grandes avanços para a educação, represen-
tando a capacidade de transformar a dinâmica de trabalho nas 
escolas. Apesar disso, são, ainda, pouco difundidas no contexto 
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educacional de países de economia emergente, como é o caso do 
Brasil, fazendo com que o seu desempenho "que abaixo de um 
potencial transformador e inovador. Contudo, isso não deve ser 
impeditivo para o implemento das TIC, pois, há que se mudar a 
mentalidade em relação aos seus usos para que elas podem trans-
formar a realidade educacional, a depender do contexto e da "na-
lidade das instituições que as empregarem.

De acordo com Moraes e Lima (2019), a cultura, as interações e 
os artefatos físicos e simbólicos in#uenciam nos processos cognitivos 
dos sujeitos, modi"cando-os. Os artefatos se destacam no processo 
sócio-histórico da humanidade, uma vez que seu desenvolvimento 
corresponde a um aspecto fundamental da essência ser humano. 
Além disso, viabilizam a dominação e a manipulação da natureza 
através do desenvolvimento de novas práticas e habilidades.

Os artefatos podem ser conceituados como as ferramentas ou 
os instrumentos físicos ou simbólicos que perpassam as práticas 
humanas e sociais e podem ser categorizados como primários, ou 
seja, os instrumentos físicos, como martelo, serrote etc.; secun-
dários, que são representações abstratas dos primários, isto é, o 
tipo de função que se atribui a eles; e os terciários, que convergem 
para o domínio do mundo ideal, abrangendo a arte, a percepção 
das coisas e suas representações (MORAES, LIMA, 2019).

Em face do exposto, a"rmam Moraes e Lima (2019), os ar-
tefatos digitais podem ser considerados como ferramentas que 
medeiam as atividades cognitivas dos estudantes, uma vez que 
possibilitam a interação destes com os professores e com outros 
colegas em momentos diversos, para além da sala de aula. Por 
meio de fóruns, redes sociais, listas de e-mail etc., os artefatos 
digitais proporcionam uma maior proximidade entre os atores da 
educação, desenvolvendo sentimentos de colaboração, respon-
sabilidade e superação de desa"os. Ademais, subsidiam as ações 
mentais e operacionais dos alunos, uma vez que se trans"guram 
em espaços de trocas, interações, negociações e apropriação de 
conteúdos que transcendem as salas de aula. Ao investigarem a 
relação dos artefatos digitais e das atividades cognitivas com a 
trajetória acadêmica dos estudantes, Moraes e Lima (2019) des-
cobriram que as ações mentais e operacionais são intermediadas 
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pelos artefatos, conforme são empregados nos processos cogniti-
vos. Além disso, permitem que os estudantes desenvolvam a no-
ção de trabalho colaborativo, processual, real e interativo, assim 
como a elaboração de signi"cados, autonomia e gerenciamento 
da aprendizagem, superando o modelo linear de conhecimento.

Re!letindo sobre as práticas pedagógicas em meio a 
pandemia de Covid-19

Para Garcia et al (2020), o ensino remoto não é sinônimo de 
ensino a distância, ainda que esteja condicionado ao ciberespaço 
pelo uso de tecnologias digitais. A partir do uso de plataformas 
anteriormente destinadas a outros "ns, o ensino remoto permite 
que que as práticas pedagógicas sejam realizadas de formas mais 
arrojadas. Esse cenário possibilita o compartilhamento de com-
ponentes escolares a partir de aulas realizadas a partir de plata-
formas especí"cas protegidas por login e senha. As autoras com-
preendem que os desa"os enfrentados pelos professores nesse 
ambiente, são equivalentes aos já observados no ensino conven-
cional, ou seja, planejamento e apresentação dos conteúdos, de-
"nição de objetivos de aprendizagem, desenvolvimento de com-
petências e a proposição de atividades avaliativas. A organização 
didática dos conteúdos também requer uma maior atenção, uma 
vez que os conteúdos devem respeitar as fases da aprendizagem 
dos alunos. Além disso, destacam algumas competências que, 
ao disporem, os professores podem tornar o ambiente de apren-
dizagem mais propício para o desenvolvimento de habilidades 
cognitivas nos alunos, a saber a adequada comunicação, seja em 
momentos síncronos ou assíncronos; a utilização de recursos di-
dáticos e tecnológicos que fazem a intermediação entre o ensino e 
a aprendizagem; o planejamento sobre a gestão do tempo, levan-
do-se em conta o tempo de exposição, abertura de espaço para 
intervenções e perguntas, tempo de leitura e aprofundamento e 
formas avaliativas condizentes com os conteúdos abordados. 

Apesar de as tecnologias e os artefatos digitais estarem presen-
tes nas práticas pedagógicas nos últimos anos – como Tv Pen Dri-
ve ou mesmo o data show – a pandemia de covid-19 oportunizou 
uma abrupta transformação no âmbito educacional em relação aos 
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seus usos. Em um curto período, em decorrência da vertiginosa 
disseminação do vírus mortal, as instituições se viram obrigadas 
a instituir o ensino remoto emergencial, como forma de darem 
continuidade às práticas pedagógicas de forma segura. O ensino 
remoto em muito difere do que se considera ideal no que concer-
ne à educação na era digital da forma mais adequada. Pensando 
nisso, Moreira, Henriques e Barros (2020) procuraram demonstrar 
os princípios básicos de design de um ambiente virtual de ensino 
– que contempla tanto aspectos sobre a organização, escolha de re-
cursos, elaboração e aplicação de atividades avaliativas. 

Os autores sustentam que, em decorrência da imprevisibilida-
de e da eminência da pandemia, tanto os professores quanto os alu-
nos foram surpreendidos com a obrigatoriedade do ensino remoto 
emergencial, que transferiu as atividades, antes realizadas de forma 
tradicional nas salas de aulas, para ambientes virtuais. De certa for-
ma, essa situação requer dos professores a habilidade de criação 
de conteúdo online e o manejo de sistemas de videoconferência. 
Apesar disso, veri"ca-se que, a grande maioria utiliza estas plata-
formas como mero instrumento de transmissão de conteúdo, não 
usufruindo de todas as suas potencialidades. Há a necessidade de 
superar o formato do ensino remoto emergencial nos moldes que 
este tem se apresentado para aproximarmo-nos de uma educação 
em rede adequada. O primeiro passo é a elaboração de modelos de 
aprendizagem virtual que proporcionem aos estudantes ambientes 
propícios para o desenvolvimento de práticas colaborativas e pro-
dutivas. A grande questão, segundo Moreira, Henriques e Barros 
(2020), é como colocar isso em prática. A resposta se encontra nos 
princípios básicos de design do ambiente online. 

Em primeiro lugar, a"rmam Moreira, Henriques e Barros 
(2020), a plani"cação e a organização desse ambiente são fatores 
básicos, porque permitem aos estudantes se manterem informa-
dos sobre os encaminhamentos das aulas. O cronograma da dis-
ciplina, constituído de itens que comtemplam desde o conteúdo, 
até as atividades e os recursos utilizados para suas execuções, per-
mite que os estudantes se organizem, tornando-se autônomos e 
autorregulados, sobretudo, no âmbito do ensino virtual. 
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Pode-se pensar, também, nas formas de comunicação dentro 
do ciberespaço, que de acordo com os autores, exige dos professo-
res o desenvolvimento de novas competências. Além de transmi-
tir conhecimento, o professor deve instruir os alunos a aprimorar 
suas próprias habilidades cognitivas e metacognitivas. O papel 
crucial dos professores, nesse sentido, é acompanhar, motivar, 
liderar e mediar as interações entre os estudantes (MOREIRA, 
HENRIQUES, BARROS, 2020).

Além disso, Moreira, Henriques e Barros (2020) pontuam 
que, por serem complexas e se modi"carem de forma acelerada, 
as tecnologias demandam dos professores uma formação conti-
nuada. É preciso estarem sempre atualizados sobre novos so"wa-
res e perceberem suas possibilidades ao serem empregados em 
ambientes de ensino online. 

Por "m, os autores destacam que a avaliação digital deve ser 
elaborada de forma apropriada para o ambiente virtual. Essas ati-
vidades devem levar em conta a possibilidade de monitoramen-
to dos processos cognitivos e metacognitivos. Nesse momento, é 
importante o feedback dos professores, para que os alunos pos-
sam ter conhecimento acerca de seu próprio desenvolvimento e 
possam melhorar os pontos que forem necessários. 

Diante das abordagens supracitadas, "ca evidenciada a contri-
buição do ciberespaço e das tecnologias na manutenção das práticas 
pedagógicas tanto no contexto formal de ensino, quanto no contexto 
remoto emergencial. Os desa"os encontrados pelos atores desse pro-
cesso podem ser equiparados aos encontrados presencialmente, ou 
seja, tangem a organização, preparo e desenvolvimento de habilida-
des que possibilitem aos alunos um ambiente propício ao aprendiza-
do focado em autorregulação, autonomia e colaboração.

Considerações !inais

Esse texto procurou discutir sobre o ciberespaço enquanto 
mediador das práticas pedagógicas que, por ocasião da pande-
mia de covid-19, foram remanejadas para o ensino remoto emer-
gencial. Inicialmente, foi apresentado o desenvolvimento da in-
ternet condicionada à existência do ciberespaço, anunciando a 
consolidação de uma nova era, a digital. Adiante, foi discutido 
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o ciberespaço a partir da contribuição de Pierre Lévy, como um 
espaço de interação, interconexão e democratização do conheci-
mento e, a despeito das críticas sobre a exclusão, consiste em uma 
importante ferramenta disponível às práticas pedagógicas. Ao 
"nal, foi abordado como as novas formas de comunicação reali-
zadas no ciberespaço podem contribuir para a educação através 
do ensino remoto emergencial, demonstrando que esse contexto 
pode transformar as práticas pedagógicas tradicionais, cabendo 
aos professores proporcionarem um ambiente favorável para que 
os estudantes se tornem ativos nesse processo, desenvolvendo 
noções de autonomia, autorregulação, liberdade, criatividade e 
senso de colaboração.

A pandemia de Covid-19 transformou a rotina de muitas 
pessoas que, repentinamente viram-se obrigadas à prática do iso-
lamento social como forma de refrear a disseminação de um vírus 
mortal. As mudanças, nem sempre são vistas de forma favorável, 
sobretudo, em um contexto de grande temor e angústia social. 
O viver em sociedade impõe desa"os que moldam os indivíduos 
enquanto seres humanos, cabendo o desenvolvimento de estra-
tégias de superação para seguir adiante. Um exemplo disso é o 
ensino remoto emergencial que, para além das di"culdades, tem 
demonstrado como o ciberespaço têm o potencial transformador 
de contribuir com as práticas pedagógicas. Ora, se não fosse essa 
contribuição, não poderíamos dar continuidade às nossas ativi-
dades escolares. Isso permite inferir que o ciberespaço se trans"-
gura em uma ponte que encurtam a distância física entre os ato-
res da educação, proporcionando acesso às mais variadas fontes 
de conhecimento, possibilidade de interação, criação, cocriação e 
compartilhamento de informações. 

A questão que resta em aberto é se esses atores serão capazes 
de transformar esse momento fortuito em algo realmente novo e 
positivo, isto é, utilizar as tecnologias digitais e o ciberespaço em 
favor de uma educação que esteja disponível ao alcance de todos e 
que se volte para a construção de uma sociedade mais equitativa, 
democrática e fraterna.



89

Seção 01 – Educação em tempos de pandemia

Referências

ABREU, Karen Cristina Kraemer. História e usos da Internet.!BOCC–Bliblioteca 
Online de Ciências da Comunicação, p. 1-9, 2009. Disponível em: http://www.
bocc.ubi.pt/~boccmirror/pag/abreu-karen-historia-e-usos-da-internet.pdf. 
Acesso em 29 de maio de 2021. 

BATES, Tony. Educar na era digital: design, ensino e aprendizagem.!São Paulo: 
Artesanato Educacional, 2017. 

BELUCE, A. C., OLIVEIRA, K. L., & ALMEIDA, L. (2020). Cyberbullying asses-
sment scale. Submetido à revista Computer in Human Behavior Journal. 

BERNERS-LEE, Tim et al. World-Wide Web: the information universe.!Inter-
net Research, 1992. Disponível em: https://www.emerald.com/insight/content/
doi/10.1108/eb047254/full/html. Acesso em: 29 de maio de 2021.

BUSH, Vannevar et al. As we may think.!$e atlantic monthly, v. 176, n. 1, p. 
101-108, 1945.

CANABARRO, Diego Rafael; BORNE, &iago. Ciberespaço e internet: impli-
cações conceituais para os estudos de segurança. Boletim Mundorama, n. 69, 
2013. Disponível em: https://#avioufabc."les.wordpress.com/2017/02/canabar-
ro-borne-ciberespac3a7o-e-seguranc3a7a-implicac3a7c3b5es-conceituais.pdf. 
Acesso em: 29 de maio de 2021.

COLL, César; MAURI, Teresa; ONRUBIA, Javier. A incorporação das tecnologias 
da informação e da comunicação na educação: do projeto técnico-pedagógico às 
práticas de uso.!Psicologia da educação virtual: aprender e ensinar com as tecno-
logias da informação e da comunicação. Porto Alegre: Artmed, p. 66-93, 2010.

GARCIA, Tânia Cristina Meira et al. Ensino remoto emergencial: proposta de 
design para organização de aulas. Natal: SEDIS/UFRN, 2020. Disponível em: 
https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/29767/1/ENSINO%20REMO-
TO%20EMERGENCIAL_proposta_de_design_organizacao_aulas.pdf. Acesso 
em: 29 de maio de 2021. 

LÉVY.!Pierre. Cibercultura. Editora 34, 2010. 

MONTEIRO, Silvana Drumond; PICKLER, Maria Elisa Valentim. O ciberes-
paço: o termo, a de"nição e o conceito. DataGramaZero-Revista de Ciência da 
Informação, v. 8, n. 3, p. 1-21, 2007.

MORAES, Dirce Aparecida Foletto de; LIMA, Claudia Maria de. Os artefatos 
digitais como ferramentas mediadoras das atividades cognitivas dos estudan-
tes: possibilidades para novos cenários de aprendizagem.! Educar em Revista, 
v. 35, n. 78, p. 243-262, 2019. Disponível em: https://www.scielo.br/j/er/a/%Jq-
6NhNkxKJPy9LTLTXXBn/?lang=pt. Acesso em: 29 de maio de 2021.



90

Ensino, currículo e formação docente: vínculos, conexões e questões da atualidade

MOREIRA, J. António; HENRIQUES, Susana; BARROS, Daniela Melaré Vieira. 
Transitando de um ensino remoto emergencial para uma educação digital em 
rede, em tempos de pandemia.!Dialogia, p. 351-364, 2020. Disponível em: https://
repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/9756. Acesso em: 29 de maio de 2021.

NELSON, &eodor H. Complex information processing: a "le structure for the 
complex, the changing and the indeterminate. In:!Proceedings of the 1965 20th 
national conference. 1965. p. 84-100.

PAIVA, Vera Lúcia Menezes de Oliveira; NASCIMENTO, Milton do. Hipertexto 
e complexidade.!Linguagem em (Dis) curso, v. 9, n. 3, p. 519-547, 2009. Dispo-
nível em: https://www.scielo.br/j/ld/a/ZLCWJ85qDVvKbXwhv9QWSgC/?lan-
g=pt. Acesso em 29 de maio de 2021.

RAMAL, Andrea Cecília.%Educação na cibercultura: hipertextualidade, leitura, 
escrita e aprendizagem. Artmed, 2002.

SANTOS, Rodrigo Otávio dos; MOSER, Alvino; LIMA, &ereza. Hipertexto 
como mediador pedagógico.%Revista Diálogo Educacional, v. 19, n. 61, p. 792-
808, 2019. Disponível em: https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeduca-
cional/article/view/23955. Acesso em 29 de maio de 2021.

YOT-DOMÍNGUEZ, Carmen; MARCELO, Carlos. University students’ self-re-
gulated learning using digital technologies.%International Journal of Educational 
Technology in Higher Education, v. 14, n. 1, p. 1-18, 2017.



91

Os desa!ios do ensino jurídico híbrido: 
pandemia e pós-pandemia

Bruno Alex Yurack
Mestrando no curso de Pós-Graduação Direito, Sociedade e Tecnologias da Escola de 
Direito das Faculdades Londrina – EDFL. Contato: brunoyurack@hotmail.com

Natalia Maria Ventura da Silva Alfaya
Doutora em Ciências Sociais e Jurídicas pela Universidade Federal Fluminense – UFF. 
Pesquisadora do grupo Democracia, Cidadania e Estado de Direito - DeCIED e junto 
ao Instituto Gilvan Hansen - IGH. Docente da Escola de Direito das Faculdades Lon-
drina – EDFL. Contato: naty.alfaya@gmail.com

Introdução

Desde o início da era da internet, nunca fomos tão digitais. Po-
demos identi"car que tal a"rmação se relaciona com a crise sani-
tária causada pelo novo coronavírus e os deslocamentos de formas 
de socialização para o ambiente da internet, principalmente em de-
corrência do con"namento. Na emergência dessas transformações, 
torna-se imprescindível pensar nas novas formas de ensino.

E por mais que o ensino jurídico, desde o início até aos dias 
atuais, no Brasil tenha passado por várias mudanças, como a in-
trodução de novas matérias e adequações de outras, sempre na 
busca de melhorias necessárias diante das mudanças e transfor-
mações históricas ocorridas, não foi diferente na pandemia que 
acelerou o processo de introdução da forma de ensino remota.

Neste cenário, o trabalho do professor e as relações que este 
estabelece dentro de sala de aula, seja ela física ou virtual, são 
fundamentais para o processo de democratização e promoção da 
qualidade na educação jurídica.

Portanto, o professor precisa estar atento e comprometido 
com sua prática. Trabalhar com inovação sem deixar de lado o 
planejamento de suas ações, pois o processo educacional exige or-
ganização sistemática, sem abandonar os princípios de liberdade, 

capítulo 
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atendimento as necessidades individuais e coletivas, oportunida-
des para todos e formação para cidadania.

Não é difícil observar a necessidade de reformulação do ensino 
jurídico brasileiro para a pratica dos dias atuais e para o futuro. Na 
hipótese, porém, a formulação não signi"ca encontrar uma forma 
de adequá-lo, mas antes transformá-lo. Formular o ensino jurídico 
é tratar do futuro do país, é preparar pessoas para as próximas fases 
da modernidade, para enfrentar os novos desa"os que surgirão de 
uma sociedade cada vez mais complexa e global.

E assim podemos ver que surgiu da necessidade de se discutir 
o ensino ou educação híbrida no direito, que envolve o uso mais 
frequente de nossas tecnologias e o entendimento desta educação 
para além da sala de aula física.

A forma do acesso às tecnologias é um fator preponderante para 
o a implantação do ensino híbrido. Alunos e professores precisam 
familiarizar-se com as tecnologias existentes e desenvolver a capaci-
dade de utilizar, interagir e produzir conteúdo dentro do ambiente 
virtual para que as atividades interativas online tenham sucesso.

Embora, muitos alunos tenham familiaridade com essas novas 
tecnologias, é preciso que eles sintam a necessidade de utilizá-las 
voltada para o ambiente educacional. Os professores, por sua vez, 
precisam estar atentos as possibilidades trazidas por essas novas 
tecnologias, se apropriarem destas ferramentas para buscar novas 
formas de lidar com os conteúdos de suas disciplinas de modo que 
estejam mais próximos da realidade de uma geração que já nasceu 
utilizando as novas tecnologias como os jovens que ingressão na 
faculdade e de outra bastante resistente ao uso delas como os pro-
fessores que estão a muito tempo no processo de ensino.

Visão dos docentes sobre o ensino híbrido

Podemos dizer sem sombra de dúvidas que os professores 
sempre sonharam com as salas de aulas homogêneas, nas quais 
todos os alunos aprendessem em um mesmo tempo e ritmo. Mas 
a realidade nos apresenta a heterogeneidade.

Os desa"os enfrentados pelos professores em seu dia-a-dia 
nas salas de aula dos diferentes níveis e modalidades de ensino 
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são variados. Se, por um lado, toda sorte de diversidade deve ser 
vista pelo professor como fonte de enriquecimento da ação peda-
gógica, também é verdade que se precisa lançar mão de estraté-
gias especiais para envolver a todos, para evitar que linguagem, 
metodologia ou conteúdo se tornem “caretas” para os mais jovens 
ou desinteressantes para os mais velhos, o que pode levar ao afas-
tamento dos estudantes do processo de aprendizagem.

Antes de seguir, é preciso uma atenção especial com o ter-
mo escolhido neste artigo para se referir neste artigo a um novo 
formato de ensino. O termo híbrido, em sua origem, designa um 
cruzamento genético entre duas espécies, raças, variedades ou gê-
neros distintos, vegetais ou animais, que geralmente não podem 
ter descendência. Num sentido mais coloquial o termo “híbrido” 
é caracterizado por aquilo que foi composto por elementos dife-
rentes. São sinônimos de híbrido os termos: mestiço e misturado. 

Vejamos assim uma forma de compreender a relação entre 
os termos: 

Híbrido e Educação. A educação é hibrida também porque acon-
tece no contexto de uma sociedade imperfeita, contraditória em 
suas políticas e em seus modelos, entre os ideais a"rmados e as 
práticas efetuadas; muitas das competências socio-emocionais e 
valores apregoados não são coerentes com o comportamento coti-
diano de uma parte dos gestores, docentes, alunos e famílias (MO-
RAN in BACHIC, TANZI NETO e TREVISANI. 2015. p. 26).

A sala de aula deve ser democrática, pois assim e existe o con-
traditório no qual a educação está inserida a torna híbrida, mistu-
rada e diversa. Isso não se reduz apenas à educação informal, mas 
também se aplica à educação formal.

Todos os integrantes da relação de ensino, alunos ou profes-
sores, na prática da educação tradicional, são dois personagens 
ou atores que ocupam espaços bem de"nidos, com atuações dis-
tintas, onde o professor tem o papel de transmitir o conhecimen-
to enquanto os alunos devem absorver e reproduzir tal conheci-
mento. Neste sentido, a aprendizagem se apresenta como um ato 
receptivo, passivo e mecânico.
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Quando falamos em metodologias ativas, o primeiro passo é 
desconstruir tal ideia e colocarmos os dois como sujeitos de um 
processo complexo de construção do conhecimento. Ambos es-
tão em busca de construir aprendizagens, independentemente da 
posição que ocupam no processo, não importa se são mestres ou 
aprendizes, aluno ou professor, docente ou discente, educador ou 
educando. Isso também é pensar no hibridismo de papéis. 

Uma das principais transformações é a do professor como 
orientador ou mediador no processo de construção do projeto 
pessoal de cada estudante, o que se mostra um desa"o por si só 
no campo jurídico, uma vez que não há essa formação especi"ca 
na academia. O professor, dentro desta lógica, não é o responsá-
vel por ensinar tudo, pois sua formação nunca está "nalizada. Isto 
requer a formação continuada e a busca constante de conheci-
mentos, seja na investigação e aprimoramento de conhecimentos 
seja na troca com seus estudantes. A formação docente é uma 
troca de conhecimento diário. 

Das propostas de metodologias ativas aplicadas ao ensino su-
perior, Masur (2015), levanta possibilidades de aprendizado signi-
"cativo onde o professor assume o papel de mediador através do 
direcionamento de conteúdos que possibilitem a "xação ou por 
problematização que estimula a transposição dos conteúdos para 
as situações reais. O autor a"rma que a problematização é a melhor 
forma de desa"ar o estudante a se interessar por um conteúdo. 

Segundo ainda Mansur (2015) ao propor um desa"o para 
que o estudante desenvolva um projeto ele acaba utilizando os 
saberes e conteúdos de nossas disciplinas. É preciso muita sen-
sibilidade, criatividade e conhecimento técnico para chegarmos 
a este patamar. Isto requer muito estudo e troca de experiências 
para que possamos chegar à excelência da prática docente.

Pois o professor deve identi"car as melhores técnicas, re-
cursos e metodologias a serem utilizadas dentro do contexto da 
formação de seus alunos. Dentro de um currículo com vastas 
possibilidades teóricas e práticas, em áreas de conhecimentos tão 
distintas, a sensibilidade do professor para as demandas dos seus 
alunos será fator determinante para o sucesso dessa mudança de 
paradigmas. 
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E não é nenhuma novidade que não existem receitas prontas, 
precisamos criar nossas formas de problematizar adaptando-as 
a cada disciplina, nível de ensino e público alvo. A troca entre 
os pares é que dará maior capacidade de aprimoramento dessas 
práticas. Devemos sair de nosso mundinho, nossa sala de aula 
tradicional e hierarquizada, e nos abrirmos para nossos pares e 
trocar experiências o que nos fará mais aptos a criar e implemen-
tar novas ferramentas e estratégias de ensino.

Visão dos estudantes sobre o ensino híbrido

Pela perspectiva dos alunos, a inserção de metodologias ativas 
muitas vezes não é bem-vinda como forma de aprendizagem, uma 
vez que eles entendem que o professor não esteja “cumprindo o 
seu papel”, papel esse que, para os alunos, seria simplesmente o de 
transferir o conteúdo programado de forma pronta e acabada. Os 
alunos podem ter a percepção de que os professores estão “enrolan-
do” e que os próprios alunos precisam fazer tudo em sala de aula. 

Se toda mudança gera incomodo, não seria diferente nessa 
perspectiva inicial, pois é esperada na mudança de paradigmas. 
A partir das práticas pedagógicas mediadas por tecnologias e seu 
uso constante, o aluno tornar-se sujeito ativo no processo de en-
sino aprendizagem e a mudança de foco da tecnologia para a ati-
vidade será um processo natural. 

Dessa forma a responsabilidade do aluno aqui é muito re-
levante, os alunos que estavam acostumados ao comportamento 
passivo durante as aulas agora precisam emergir da zona de con-
forto para antecipar-se aos conteúdos que serão ministrados du-
rante a aula. A metodologia ativa exige uma preparação para aula, 
a antecipação dos conteúdos a ser tratado para que haja melhor 
aproveitamento das atividades em sala de aula. 

Para que se tenha um avanço nas metodologias ativas aplica-
das em sala de aula é preciso "car claro para o aluno o objetivo da 
atividade e, ao mesmo tempo, o professor tem que estabelecer uma 
relação entre a realidade do aluno e o assunto estudado. Quando o 
aos alunos entendem o porquê de determinada atividade é possível 
quebrar a percepção de que o professor está “enrolando”. 
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Segundo Freire (2002), o aprendizado acontece quando o 
educando é levado a compreender o que ocorre ao seu redor, a 
fazer suas próprias conexões e a construir um conhecimento que 
faça sentido para a sua vida. Ou seja, quando o aprendizado é 
signi"cativo. Sendo assim, uma forma de diminuir a angústia, 
provocada pelas metodologias ativas é trazer a realidade de vida 
para dentro da sala de aula. 

Mas essas mudanças devem ser graduais, por se tratar de 
uma inovação que transforma o modelo educacional tradicio-
nal, modelo de ensino que os estudantes estão acostumados, as 
metodologias ativas devem ser introduzidas de forma cuidadosa. 
Provocando nos educandos a consciência de que o conhecimento 
não é transferido, mas construído de forma gradual e signi"ca-
tiva. Desta forma a metodologia não pode ser um elemento que 
di"culte a aprendizagem, pelo contrário, seu objetivo é mediar e 
facilitar a construção de conhecimentos.

Quando o aluno se apropria desses recursos para a sua for-
mação, ele poderá vivenciar experiências reais ainda no decorrer 
de sua formação, desenvolver competência criativa e tornar-se 
sujeito proativo, o que permitirá melhor preparação para a vida e 
sua escolha pro"ssional. A competência de aprender a aprender 
permitirá que esse aluno seja sujeito ativo, com propriedade da 
sua área de formação e capaz de interagir, questionar solucionar 
problemas do seu cotidiano de forma e"ciente.

A sala de aula 

Nas salas de aula tradicionais o professor, na maioria das 
vezes, faz uma exposição do conteúdo e na sequência coloca os 
alunos para exercitarem, lendo leis e seus artigos, por meio da 
repetição até "xarem o conhecimento aprendido. Não podemos 
negar que este método foi e"ciente por muitos séculos e tem suas 
vantagens e histórias de sucesso. Inclusive, muitos de nós somos 
oriundos deste modelo educacional. Mas é interessante notar, jus-
tamente, que nós, que aprendemos por meio do ensino tradicio-
nal, estamos aqui buscando novas alternativas. 

Não resta duvidas que o conceito de sala de aula invertida é 
relativamente novo e ainda pouco discutido no Brasil. Tem sido 
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debatido principalmente na educação de adultos em cursos uni-
versitários, mas enfrenta muita resistência em virtude de não ser 
uma discussão dos autores renomados da pedagogia.

O conceito de sala de aula invertida não foi desenvolvido e ar-
ticulado por Salman Khan, pesquisadores já estudam o método 
desde 1990, no entanto foi em 2007 que o conceito de sala de 
aula invertida se popularizou com os professores como Karl 
Fisch e Jon Bergman/Aaron Sams que começaram a gravar ví-
deos e criar Power Point com voz e animação e disponibilizar 
na internet para os alunos que faltavam. 

Neste modelo o professor cria a sua aula em vídeos e/ou ou-
tros formatos tais como podcasts, blogs, utilizando as seguintes 
ferramentas: Google Drive, Dropbox, Facebook, Twitter, Youtube, 
Slideshare, sites Wiki e os alunos acessam em casa, na hora que de-
sejarem, e quantas vezes quiserem. (SOSPROFESSOR, 2021).

A pandemia ocasionou diversas mudanças no comportamento 
da sociedade, e assim esta experiência que nasceu da necessidade 
de possibilitar aos estudantes ausentes uma forma de ter acesso ao 
conteúdo passou a ser utilizada como método de ensino. 

Percebe-se nessa forma, que o tempo que era utilizado na sala 
de aula para explanação dos conteúdos poderia ser aproveitado 
no acompanhamento do entendimento e na "xação daquele co-
nhecimento. Assim acontece a inversão, o que era feito na sala 
de aula virou vídeo que pode ser acessado em casa no momento 
em que o estudante preferir e as atividades de realização de exer-
cícios, trabalhos em grupos e resolução de problemas que eram 
feitos em casa passaram a serem realizadas nas salas de aulas.

Julie Schell (2015) apresenta vários mitos sobre sala de aula 
investida no qual discute:

Salas de Aula Invertidas podem se valer da disponibilização 
de aulas expositivas em vídeos online e fazer com que os estudan-
tes realizem o “trabalho de casa” em aula, porém elas podem, e 
devem, ser muito mais que isso. Métodos baseados em pesquisa 
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em ensino para inverter sua aula incluem o Ensino sob Medida 
(SCHELL, 2015, p. 12).

Assim não podemos reduzir a sala de aula invertida a apenas 
uma alteração. É preciso ir além daquilo que está anunciado no 
primeiro conceito aqui proposto. O complemento na inversão da 
sala de aula ocorre com adoção, nos momentos de sala de aula, 
de metodologias desa"adoras como as apresentadas na citação. 

Outra questão que Schel (2015) aborda está relacionada a 
como adotar este método da sala de aula invertida. Muitas vezes 
queremos fazer uma revolução total e isso pode causar estranha-
mento nos alunos, por isso se faz necessário que os professores te-
nham cautela na introdução de novos métodos. É preciso respei-
tar a cultura local os hábitos da comunidade escolar e implantar 
gradativamente as ações de sala de aula invertida para que pos-
samos obter sucesso na implantação desta metodologia. Como 
já salientamos acima embora os estudantes se sintam entediados 
com as aulas expositivas, muitos ainda vão reivindicá-las. 

É preciso que se pesquise sobre as diferentes formas de fazer a 
inversão da sala de aula, não basta apenas fazer as gravações de aulas.

De acordo com Bergmann e Sams 2012, existem diversas 
maneiras de inverter uma aula e não apenas uma. Bergmann re-
centemente postou sua de"nição aqui. Ele rati"ca “veja, não há 
apenas uma maneira de inverter uma aula e é nisso que reside 
um dos pontos fortes desta metodologia. ” A Instrução pelos Co-
legas é, sem dúvidas, nossa maneira favorita de inverter a sala de 
aula. Entretanto, nos também somos grandes fãs da metodologia 
ensino baseadas no trabalho em grupo e no desenvolvimento de 
projetos (SCHELL, 2015, p. 1).

As salas de aulas invertidas não substituem os professores por 
computadores. Os professores são essenciais e realizam tarefas 
muito semelhantes às que já fazem em outros métodos de ensi-
no, tais como auxiliar a aprendizagem dos estudantes, selecionar 
conteúdos e avaliar o desempenho. A diferença mais importante 
é que em uma sala de aula invertida as competências do professor 
são aproveitadas de outras formas, dentro e fora do ambiente es-
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colar, ou seja, “a aprendizagem invertida opera a partir do pres-
suposto de que a cobertura de conteúdo ocorre principalmente 
fora da sala de aula e deve ser uma tarefa compartilhada com os 
alunos ao invés de um trabalho exclusivo do professor (SCHELL, 
2015, p. 1).

Não é um caminho fácil, pois um dos problemas que podem 
surgir é a resistência dos estudantes em trabalhar fora de sala de 
aula, mesmo que esta atividade seja vinculada a uma pontuação 
ou nota. É preciso que haja mais investigação a respeito destas 
questões. Por questões culturais é possível vislumbrar que isso vá 
acontecer, principalmente, nos cursos superiores do campo jurí-
dico, mas ainda é necessário mais pesquisa e tentativas para que 
se implementem mudanças mais efetivas.

Considerações !inais

Não devemos "car ociosos aguardando que o tempo passe a 
espera do amanhã, devemos esclarecer alguns conceitos que até 
então estavam nebulosos. O primeiro deles é o conceito de ensino 
híbrido, sobre o qual ainda permanece a dúvida se este realmente 
é o conceito mais apropriado para de"nir esta prática de adotar 
metodologias distintas em um mesmo sistema de ensino.

E assim como tudo que é inovador, gera descon"ança, e vi-
mos que o ensino híbrido não se faz nem se constitui sozinho, é 
necessário haver um compromisso de todos para obter sucesso.

Para que haja a possibilidade de implantação do ensino híbri-
do é preciso quebrar as barreiras internas do ensino tradicional. 
É preciso ser cauteloso para que não vire um modismo que se 
esvazia quando não há consistência teoria que o sustente. Pre-
cisamos incentivar os docentes a fazer as experiências de sala de 
aula invertida e juntamente com isso investigar as reações e os re-
sultados destas ações. Estas iniciativas se mostram necessárias na 
busca contínua pelo aprimoramento e adequação do processo de 
ensino e aprendizagem diante da constante mudança da realidade 
social na qual tal processo está inserido.
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Introdução

A pandemia do novo coronavírus ou Covid-19 transformou 
a sociedade mundial de maneira drástica. Os primeiros casos da 
doença começaram no ano de 2019 em Wuhan na China. A do-
ença é um vírus que causa infecções respiratórias levando os in-
fectados a morte.!

A!Covid-19 gerou inúmeras transformações sociais impor-
tantes para não disseminar o vírus e salvar vidas, algumas pode-
mos considerar simples, outras mais complexas. O uso de másca-
ras, álcool em gel, lavar as mãos com água e sabão, são medidas 
simples que ajudam no combate à doença. O isolamento e distan-
ciamento social, fechamento de comércio, escolas e universidades 
podem ser consideradas medidas mais complexas que divergem 
opiniões e causam debates polêmicos.!

No sentido das transformações sociais devido ao coronaví-
rus, o trabalho foi uma das áreas mais afetadas, por conta do fe-
chamento de estabelecimentos comerciais, indústrias, demissão 
em massa, redução de carga horária e salário. Juntamente com o 
mundo do trabalho, a educação foi outra área afetada em que as 
mudanças geraram impactos colossais.!

Re#etindo a relação trabalho e educação, o! trabalho!apresen-
tado possui por objetivo o estudo sobre o trabalho do! Professor/
Pedagogo e sua atuação neste momento de pandemia. A pesquisa 
é importante pelo fato que a pandemia mudou o modo de como as 

capítulo 
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pessoas!veem!o mundo, o modo de se relacionar e mudou o mundo 
do trabalho. O trabalho do!Professor/Pedagogo também foi afetado.!

O Professor/Pedagogo!no exercício do seu trabalho pode atu-
ar!durante!a docência, coordenação e pesquisa, atuando em diver-
sos setores da sociedade tanto setores escolares como não!escola-
res, além da docência. O trabalho pedagógico pode ser exercido 
em várias esferas sociais como sugere Libâneo:!

Entretanto, a sociedade atual é eminentemente pedagógica, ao 
ponto de ser chamada de sociedade do conhecimento. Vejamos 
alguns exemplos. Está se acentuando o poder pedagógico dos 
meios de comunicação: TV, imprensa, escrita, rádio, revistas, 
quadrinhos. A mídia se especializa em fazer cabeças, não apenas 
no campo econômico, político; especialmente no campo mo-
ral, vemos diariamente a veiculação de mensagens educativas, a 
disseminação de saberes e modos de agir através!de programas, 
vinhetas e chamadas sobre educação ambiental, AIDS, drogas, 
saúde. Há práticas pedagógicas nos jornais, nas rádios, na produ-
ção de material informativo, tais como livros didáticos e paradi-
dáticos, enciclopédias, guias de turismo, mapas, vídeos, revistas; 
na criação e elaboração de jogos, brinquedos; nas empresas, há 
atividades de supervisão do trabalho, orientação de estagiários, 
formação pro"ssional em serviço. Há uma prática pedagógica 
nas academias de educação física, nos consultórios clínicos. Na 
esfera dos serviços públicos estatais, são disseminadas várias prá-
ticas pedagógicas de assistentes sociais, agentes de saúde, agentes 
de promoção social nas comunidades etc. São práticas tipica-
mente pedagógicas. Os programas sociais de medicina preventi-
va, informação sanitária, orientação sexual, recreação, cultivo do 
corpo, assim como práticas pedagógicas em presídios, hospitais, 
projetos culturais são ampliados (LIBÂNEO, 2001, p. 04).!

As práticas pedagógicas citadas por Libâneo caracterizam o 
trabalho do Professor/Pedagogo seja lecionando, coordenando 
ou pesquisando, contribuindo para o desenvolvimento educacio-
nal da sociedade.!

A proposta visa debater o exercício pro"ssional do Pedagogo, 
tanto na docência, coordenação e pesquisa, focando nas ativida-
des desenvolvidas, áreas de atuação, nas ferramentas tecnológicas 
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utilizadas, nas práticas e métodos ativos adotados. Em conformi-
dade com o tema é preciso trabalhar a questão da precarização do 
trabalho do Pedagogo, existente muito antes da pandemia. Quan-
to à questão Brito e Rocha comentam:!

No atual contexto, onde os professores estão submetidos a ho-
ras exacerbadas de aulas, a condições de trabalho precárias, 
violências e desvalorização salarial, como pode ser exigido des-
se pro"ssional um levantamento re#exivo sobre suas ações e 
práticas docentes? O pedagogo enquanto especialista deve in-
tervir em tais situações a "m de colaborar com um trabalho 
pedagógico em uma ação teórica re#exiva para solucionar ou 
mostrar meios que facilitem o trabalho docente frente a essas 
situações problemas (BRITO e ROCHA, 2012, p. 09).!

A precarização existente no trabalho!do Professor/Pedagogo 
não só atinge a docência, ou a atuação no ambiente escolar, mas 
as atuações em outros setores onde a prática pedagógica é exigi-
da. Cabe ao pro"ssional da Pedagogia lutar contra essa precariza-
ção tanto na docência, coordenação e pesquisa.!!

Ao concluir a graduação em Pedagogia, o estudante torna-se 
apto a exercer a pro"ssão de Pedagogo, neste sentido, encontra no 
mercado de trabalho a desvalorização da sua pro"ssão, seja por 
falta de vagas, ampla!concorrência ou baixos salários. Esse fato 
pode ser denominado precarização do trabalho.!

No atual momento em que a sociedade se encontra, enfren-
tando um vírus denominado “Coronavírus”, ocasionou milhares 
de mortes, modi"cando as relações sociais e as relações no mun-
do do trabalho. Essa mudança aconteceu com o Pedagogo e com 
a sua atuação pro"ssional, partindo da premissa que o trabalho 
"cou ainda mais!precarizado. De tal modo, algumas questões sur-
gem: Como está atuando esse pro"ssional na pandemia? Como 
ocorre o processo de ensino e aprendizagem? Como acontece a 
coordenação? Como pesquisar? Quais as di"culdades e anseios, 
pensando em questões como a precarização do trabalho? Quais 
as novas metodologias de trabalho? Assim como em outras 
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pro"ssões é importante re#etir sobre desempenho pro"ssional na 
pandemia e como será pós-pandemia.!

Outro aspecto importante de análise é investigar o contexto his-
tórico do curso de Pedagogia no mundo, no Brasil e em Londrina 
representado pela Universidade Estadual de Londrina, por meio de 
bibliogra"as e documentos o"ciais sobre o tema. Seguindo o desen-
volvimento da pesquisa, abordar leituras sobre COVID-19, sobre as 
áreas de atuação do Pedagogo e a precarização do seu trabalho.!

Pensar a precarização do trabalho na pro"ssão de! Professor/
Pedagogo ou mesmo em outras não é nenhuma novidade. Re#etir 
sobre seu campo de atuação, áreas em que seu trabalho contribui 
tão pouco é debate inovador. No entanto, fazer essa análise em meio 
a uma pandemia de um vírus que mudou drasticamente a vida e o 
modo de agir dos indivíduos se torna necessário para entendimento 
dos novos rumos que a educação possa tomar. Ou mesmo, enten-
dimento das práticas e métodos adotados por esses pro"ssionais, as 
di"culdades enfrentadas e até as questões psicológicas. Todos os se-
tores ligados à formação e atuação do Pedagogo sofreram mudanças 
relacionadas!à!Covid-19, docentes, coordenadores e pesquisadores 
tiveram que se readequar frente à nova necessidade mundial.!!

O momento de pandemia é uma exigência colocada pelo mun-
do contemporâneo, estabelecendo aos docentes, coordenadores e 
pesquisadores!da Pedagogia outras habilidades necessárias para sua 
formação em a"nidade com o processo de ensino e aprendizagem.!

Portanto, pesquisar a atuação pro"ssional do! Professor/Pe-
dagogo em meio à pandemia se justi"ca pelo fato da análise das 
práticas e métodos adotados para a docência, coordenação e pes-
quisa, re#etindo sobre o ensino remoto e a adequação do mesmo, 
buscando entendimento em relação às di"culdades e anseios en-
frentados na docência, coordenação e pesquisa nas diversas áreas 
em que o Pedagogo pode atuar.!!

É notório que antes da pandemia o Pedagogo já era habitua-
do com a precarização do seu trabalho, de tal modo, que já sofria 
com baixos salários, múltiplas funções desempenhadas assumindo 
demandas administrativas nos ambientes escolares. No entanto, é 
preciso analisar o momento atual, pois, a pandemia do Covid-19 
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transformou a concepção de mundo a todas as pessoas, decompôs 
as relações sociais e de afetos, assim como, as relações no mundo do 
trabalho, ora trazendo compaixão e solidariedade, ora trazendo ir-
responsabilidades em medidas políticas errôneas por parte de auto-
ridades interessadas no capital e poder, gerando assim, morte e dor.

Uma breve história sobre a pedagogia 

A Pedagogia é a ciência da educação, tem origem na Grécia An-
tiga, a terminologia signi"ca “paidagogós”, o termo “paidos” signi"ca 
criança e “gogía” signi"ca acompanhar ou conduzir. Mas a"nal o que 
é Pedagogia? Podemos dizer que é uma ciência dotada de princípios, 
métodos, técnicas, conceitos e estratégias ligados à educação, ao ato 
de ensinar. Libâneo promove a Pedagogia da seguinte forma:

Pedagogia é, então, o campo do conhecimento que se ocupa do 
estudo sistemático da educação do ato educativo, da prática edu-
cativa como componente integrante da atividade humana, como 
fato da vida social, inerente ao conjunto dos processos sociais. 
Não há sociedade sem práticas educativas. Pedagogia diz respei-
to a uma re#exão sistemática sobre o fenômeno educativo, sobre 
as práticas educativas, para poder ser uma instância orientadora 
do trabalho educativo. Ou seja, ela não se refere apenas às prá-
ticas escolares, mas a um imenso conjunto de outras práticas. O 
campo do educativo é bastante vasto, uma vez que a educação 
ocorre em muitos lugares e sob variadas modalidades: na família, 
no trabalho, na rua, na fábrica, nos meios de comunicação, na 
política, na escola. De modo que não podemos reduzir a edu-
cação ao ensino e nem a Pedagogia aos métodos de ensino. Por 
consequência, se há uma diversidade de práticas educativas, há 
também várias pedagogias: a pedagogia familiar, a pedagogia 
sindical, a pedagogia dos meios de comunicação etc., além, é cla-
ro, da pedagogia escolar (LIBÂNEO, 2001,!p.!06-07).!

Do ponto de vista de Libâneo a Pedagogia não envolve so-
mente a prática educativa, mas também a re#exão das modalida-
des em que a ciência está presente. De tal modo, enquanto ciência 
possui uma gama metodológica que permite sua ação em diver-
sas esferas sociais.!
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No Brasil o curso de Pedagogia foi implantado em 04 de 
Abril de 1939 por meio do Decreto-Lei nº 1.190, fundando a Fa-
culdade Nacional de Filoso"a da Universidade do Brasil. De iní-
cio formava bacharéis e licenciados de diferentes setores da área 
pedagógica.! Na Universidade Estadual de Londrina o curso de 
Pedagogia foi instituído em 1960 acatando as solicitações da co-
munidade para que houvesse um curso superior para a formação 
de professores. Em 28 de maio 1960 foram criados os cursos de 
Pedagogia e Didática, pelo Decreto 29.916 publicado no Diário 
O"cial do Estado n°70.!

2.1 A atuação pro!issional do professor/pedagogo 

Os!Professores "loso"camente dizendo possuem a nobre!ta-
refa de ensinar alguma ciência ou arte, sobre o mundo e suas 
tecnologias, ensinar o indivíduo sobre! civilidade, sobre! a vida 
em sociedade. Entretanto, o Professor em suas atribuições pro-
"ssionais!é lotado de inúmeras tarefas como elaboração de aulas, 
atividades e avaliações, planejamentos,!reuniões e conselhos de 
classe,!além, das di"culdades decorrentes!da relação com os edu-
candos, como mau comportamento, desinteresse e até mesmo 
violência.!

O Pedagogo possui aptidões para lecionar, cuidar e educar 
crianças de 0 à 5 anos, de maneira a colaborar para o seu desen-
volvimento nas dimensões, física, psicológica, intelectual, social, 
fortalecendo seu desenvolvimento e aprendizagem, atuando no 
Ensino Fundamental. Pode atua também no Ensino Médio e na 
Educação de Jovens e Adultos (EJA).!

Essas aptidões permitem a participação na gestão das insti-
tuições em que trabalham, contribuindo para elaboração, imple-
mentação, acompanhamento, coordenação e avaliação do projeto 
pedagógico. Competente para relacionar as linguagens dos meios 
de comunicação aplicadas à educação, nos processos didático-pe-
dagógicos, corroborando domínio das tecnologias de informação 
e comunicação apropriadas ao desenvolvimento para o aprendi-
zado. Mas o que é ser Pedagogo? Libâneo declara:!
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[...] O pedagogo é o pro"ssional que atua em várias instâncias 
da prática educativa, direta ou indiretamente ligadas à organi-
zação e aos processos de transmissão e assimilação de saberes e 
modos de ação, tendo em vista objetivos de formação humana 
previamente de"nidos em sua contextualização histórica. Esse 
entendimento permite falar de três tipos de pedagogos: 1) pe-
dagogos lato sensu, já que todos os pro"ssionais se ocupam de 
domínios e problemas da prática educativa em suas várias ma-
nifestações e modalidades, são, genuinamente, pedagogos. São 
incluídos, aqui, os professores de todos os níveis e modalidades 
de ensino; 2) pedagogos stricto sensu, como aqueles especialis-
tas que, sempre com a contribuição das demais ciências da edu-
cação e sem restringir sua atividade pro"ssional ao ensino, tra-
balham com atividades de pesquisa, documentação, formação 
pro"ssional, educação especial, gestão de sistemas escolares e 
escolas, coordenação pedagógica, animação sociocultural, for-
mação continuada em empresas, escolas e outras instituições; 
3) pedagogos ocasionais, que dedicam parte de seu tempo em 
atividades conexas à assimilação e reconstrução de uma diver-
sidade de saberes (LIBÂNEO, 2001, p. 11).!

O autor destaca sobre a formação do!Professor/Pedagogo e 
a sua atuação!pro"ssional!na educação. Determina as áreas em 
que o trabalho do Pedagogo contribui, diferenciando o per"l do 
Pedagogo docente e o Pedagogo especialista.!

O!Professor/Pedagogo no exercício do seu trabalho pode atu-
ar no espaço escolar e no espaço não escolar. É imprescindível o 
entendimento de que o curso de Pedagogia não forma somente 
professor como descreve Libâneo (2001) ao a"rmar que: conceber 
o curso de Pedagogia como formador de professores é simplista e 
reducionista, de senso comum, ela possui signi"cado amplo.!

A Pedagogia como!campo de conhecimento sobre a educa-
ção vai além de a atividade lecionar, requer outras práticas pro-
"ssionais que agregam conhecimentos na área da coordenação, 
pesquisa, formação, metodologias entre outras. Além da atuação 
em outras instituições sociais, que não somente a escola.!

Na escola atuando na educação básica o! Professor/Pedagogo 
pode lecionar disciplinas como Matemática, História, Ciências e Por-
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tuguês, disciplinas associadas à Educação Infantil. A partir das séries 
do Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA, o Pedagogo precisa 
ter licenciatura especí"ca na disciplina que pretende ministrar.!

Em suas atribuições o Pedagogo na escola pode atuar tam-
bém na coordenação. O Pedagogo coordenador atua como me-
diador de atividades dos professores, con#itos entre alunos, entre 
alunos e professores, ajuda no programa de combate à evasão es-
colar, reforço escolar, sala de recursos, organização de conselho 
de classe e planejamentos e também o desenvolvimento do Plano 
Político Pedagógico (PPP). O pro"ssional Pedagogo ocupa gran-
de espaço na organização do trabalho pedagógico, sua participa-
ção nos processos educacionais contribui para desenvolvimento 
e efetivação das propostas associadas à educação, não atua só em 
problemas de relacionamentos. Libâneo cita:!

A atuação do pedagogo escolar é imprescindível na ajuda aos 
professores no aprimoramento do seu desempenho na sala 
de aula [...] na analise e compreensão das situações de ensino 
com!base nos conhecimentos teóricos [...] na vinculação entre 
as áreas de conhecimento pedagógico e o trabalho de sala de 
aula [...] considerando – se a variedade de níveis de atuação 
do pro"ssional pedagogo, a que se convir que os problemas, os 
modos de atuação e os requisitos de exercício pro"ssional nes-
ses níveis não são necessariamente da mesma natureza, ainda 
que todos sejam modalidades de práticas pedagógicas (LIBÂ-
NEO, 2002, p. 61).!!

A imagem do Pedagogo especialista, pesquisador é essencial-
mente importante, pois, para que ocorra uma atuação positiva, de 
qualidade e signi"cativa, necessita de uma formação voltada para 
essas aptidões, habilitando esse pro"ssional, potencializando-o 
para pesquisas educacionais em outras esferas para além da do es-
paço escolar.!

Como se nota, o Pedagogo em suas atribuições pro"ssionais 
atua em outros espaços além da escola, mesmo que o trabalho 
esteja associado à educação. Deste modo, muitas outras opor-
tunidades e campos de trabalho estão abertos ao Pedagogo. Ele 
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pode atuar como assessor ou gestor de programas e projetos de 
natureza socioeducativas, sublocado nas seguintes áreas: educa-
ção para o trânsito no setor de planejamento urbano e transpor-
tes. Na promoção social em empresas ou órgãos públicos. Na 
educação para a saúde atuando em hospitais, centros de saúde, 
postos de saúde e outros setores ligados às questões de saúde. 
Também na educação ambiental em empresas e órgãos públi-
cos, assim como, na recreação e lazer trabalhando em clubes, 
hotéis e instituições de turismo.!

O Pedagogo é um pro"ssional trabalha com práticas educati-
vas e suas variações, pode atuar também como pro"ssional liberal 
desenvolvendo consultoria pedagógica em projetos de educação 
à distância, gestão de pessoas, na assessoria educacional (gestão, 
avaliação, legislação educacional) tanto em instituições públicas 
ou privadas. Ele pode atuar como Assessor pedagógico ou gestor 
de recursos humanos, Assessor pedagógico e Assessor ou consul-
tor pedagógico.!

Mesmo que o trabalho do pro"ssional Pedagogo seja exer-
cido primordialmente nas escolas, existem outros espaços fora 
dela que as atribuições do ofício pedagógico contribuem para 
desenvolvimento!sócio-educativo. Outras esferas da sociedade 
onde a atuação do Pedagogo transforma a realidade, pois, a Pe-
dagogia pode ser entendida como forma de trabalho!cultural, 
possui práticas culturais, possui signi"cados e sentidos. O tra-
balho do pro"ssional Pedagogo e sua ciência possui responsa-
bilidades sociais.!

Outro fator relevante de análise diz respeito à precarização 
do trabalho do Pedagogo. Como acontece em outras pro"ssões, a 
precarização se faz presente, ela se manifesta de diversas nature-
zas. Pode ser através das múltiplas funções exercidas, desvalori-
zação pro"ssional, falta de vagas no mercado de trabalho tanto no 
setor público como no setor privado e mais como coloca Libâneo:

!!
É visível que a pro"ssão de pedagogo, como a de professor tem 
sido abalada por todos os lados: baixos salários, de"ciência de 
formação, desvalorização pro"ssional, implicando baixo status 
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social e pro"ssional, falta de condições de trabalho, falta de 
pro"ssionalismo, etc (LIBÂNEO, 2001, p. 17).!

A precarização do trabalho pro"ssional do!Professor/Peda-
gogo se manifesta por meio das reais condições estruturas e con-
junturais que as escolas apresentam. E nas colocações de Libâneo 
é estruturado por outros fatores que atingem suas atividades para 
além da atuação nas escolas.!!

Para complemento do trabalho foi desenvolvimento um ques-
tionário para levantamento de dados que abordam questões relacio-
nadas com a atuação pro"ssional do Professor/Pedagogo, contextua-
lizando aspectos sobre o trabalho desenvolvido durante a pandemia 
do Covid-19. O questionário foi aplicado com dez pro"ssionais que 
atuam na cidade de Londrina por meio de uma plataforma digital. 
Os entrevistados possuem idade entre 28 e 53 anos, com o tempo de 
trabalho na área entre 02 e 57 anos. As respostas foram analisadas e 
incorporadas ao texto, assim como, algumas citadas na íntegra.!

Análise de respostas de questionário sobre a 
pro!issão do professor/pedagogo

O vínculo empregatício dos entrevistados é desenvolvido em re-
gime de PSS (Processo Seletivo Simpli"cado), concursados efetivos 
e contrato CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas). Atuam em es-
colas privadas, escolas municipais, estaduais e na Secretaria de Edu-
cação de Londrina. As funções pro"ssionais desenvolvidas estão as-
sociadas ao ato de lecionar, assistência administrativa, coordenação 
e gestão.!Uma das questões abordadas foi: Quais as di"culdades en-
frentadas na atuação pro"ssional? Obteve-se as seguintes respostas:!

!A) A falta de pro"ssionais na UEL e no Estado, as mudanças 
constantes no encaminhamento pedagógico e na fundamenta-
ção teórica. B) No momento é a colaboração dos pais no retorno 
das atividades Remotas. Também a compreensão de!muitos de-
les, pois acham que como já tomaram a vacina, as aulas devem 
voltar e pronto. C) Atualmente recursos humanos na rede públi-
ca. D) Enfrentamento diante da pandemia, atividades remotas 
que não alcançam o objetivo, pois a criança, principalmente as 
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menores, necessita da colaboração de um adulto para realizar/
participar das propostas. E) Carga horária de 8 horas com escala 
de revezamento. F) Falta de recursos da escola, falta de conhe-
cimento prévio dos estudantes, falta a recursos básicos pelos 
alunos e famílias, desgoverno público em relação a educação. 
G) Recurso limitado, falta de participação da família e desvalo-
rização do professor. H) O acompanhamento dos pais. I) Salário. 
Número de alunos. Multitarefas. Indisciplina. J) Oportunidades 
e salários melhores (ENTREVISTADOS, 2021).!

!

As respostas demonstram algumas di"culdades enfrentadas 
pelos pro"ssionais no ato de suas atribuições, seja de forma coletiva 
como individuais. A falta de pro"ssionais, ocasionando demandas 
maiores e o exercício de multitarefas, falta de concursos, conse-
quentemente maior concorrência e salários baixos, carga horárias 
altas, também a falta de estrutura e recursos tecnológicos.!!

A pandemia do Covid-19 exigiu novas táticas educacionais, 
menciono táticas pelo fato de tratar-se de uma verdadeira guer-
ra para sobreviver. O ensino remoto foi uma das estratégias para 
não atrasar o ensino dos estudantes em todos os níveis de ensino. 
Foi questionado aos entrevistados “Como está sendo a sua atua-
ção pro"ssional em meio a pandemia do Covid-19?”. Obteve-se 
as seguintes respostas:!

!A) Um grande desa"o, sendo necessário superar as limitações 
tecnológicas. B) Bem tensa. Tenho me sentido muitas vezes, des-
motivada, cansada pois não temos o total amparo. Muitos cur-
sos, formações para realizar e assim vai. Não temos mais privaci-
dade nenhuma pois nossa ferramenta de trabalho virou o celular, 
pais enviando mensagens, ligando fora do horário de trabalho. 
C) Desa"adora e altamente produtiva. D) Aproveitamos a opor-
tunidade do distanciamento e uso da plataforma Google meet 
para aprofundar os estudos relacionados à teoria que embasa o 
trabalho educativo por meio de grupo de estudos quinzenais; 
criamos grupos de Whatsapp para cada turma buscando uma 
aproximação com as famílias; realizamos reuniões pedagógicas 
quinzenais, entre outros. E) Está sendo no modelo híbrido, aten-
dendo presencialmente e remotamente. As aulas na pandemia 
são difíceis, tomam o dobro ou o triplo de tempo para serem 
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elaboradas e não atingem todos os estudantes. F) Boa, mas acre-
dito que poderia ser melhor. H) De forma remota. I) Com muitas 
tarefas. Mas tranquila (ENTREVISTADOS, 2021).!

!!Os desa"os que surgiram com a pandemia do Covid-19 exi-
giram dos pro"ssionais da educação, assim como, em outras áreas 
de trabalho uma readequação. Essas mudanças exigiram muito 
mais dos pro"ssionais, exigiu trabalhar com ferramentas que nem 
sempre era familiar para eles, gerando muitas vezes um cansaço 
motivacional, ou seja, nitidamente falta suporte para o trabalho 
a ser desenvolvido. Neste sentido, os entrevistados "zeram um 
relato de como desenvolvem suas aulas e atividades pro"ssionais 
no ensino remoto, eles disseram:!

A)!Aulas com exposição do conteúdo por Slides, material im-
presso, recursos digitais, ludicidade, com a abordagem na teoria 
socio-cultural. B) Por meio do!Classroom!e aulas sendo ministra-
das pelo Google Meet. C) Tudo pelo whatsapp. D) Acompanho 
todas as etapas desde a leitura e apreciação dos planejamentos 
e materiais disponibilizados na Plataforma Google! Classroom, 
os encontros virtuais com as crianças de todas turmas; realizo 
reuniões pedagógicas semanais com as professoras com pau-
ta previamente de"nida; atendo individualmente pelo meet as 
professoras conforme demanda semanalmente; atendimento às 
famílias e reuniões de pais para esclarecimentos sobre o trabalho; 
atendimentos e reuniões com estagiários curriculares e bolsistas; 
contatos diários pelo whatsapp e acompanhamento das turmas 
na Plataforma; elaboração de documentos e orientações quanto 
ao trabalho remoto sempre que necessário; leitura dos parece-
res e relatórios das crianças; elaboração junto à equipe gestora 
de cursos de formação continuada aos pro"ssionais; ministrei 
grupo de estudos sobre a BNCC e a Educação Infantil sob a 
perspectiva da Pedagogia Histórico- Cultural; atendimento aos 
professores supervisores de estágio; e outras tarefas correlatas. 
E) As propostas são planejadas seguindo o currículo da própria 
instituição e postadas na plataforma!classroom. Os professores 
promovem encontros virtuais com as crianças. F) Nossas ativi-
dades são planejadas e organizadas através de reuniões online, 
supervisionadas pela coordenação pedagógica. As aulas são se-
manais via Google Meet. G) Através do Google!Classroom, Goo-
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gle Meet, aplicações de jogos e quis, entre outros. H) Desenvolvo 
através de pesquisas e material disponibilizado pela secretaria. 
I) Com atividades xerocopiadas e vídeos aulas. J) Plano de aula 
com mais especi"cações e com orientações via whatsapp (EN-
TREVISTADOS, 2021).!

!

!Os relatos demonstram que as tecnologias digitais se materia-
lizam no processo de ensino e aprendizagem. Ferramentas como 
WhatsApp,!Classroom, Google Meet, entre outros aplicativos ne-
cessários para montar aulas, apresentar e gravar. Sem deixar de 
mencionar instrumentos como: o computador, celular e Internet.!

Diante de todas essas novas con"gurações geradas pela pan-
demia do Covid-19, as atribuições pro"ssionais do Professor/Pe-
dagogo no exercício do seu ofício criam expectativas em relação a 
pro"ssão. Diante dessa questão os entrevistados citam:!

Que possamos estudar cada dia mais ampliando os nossos co-
nhecimentos e desta maneira, contribuir com o aprendizado 
das nossas crianças, fazendo uso de uma metodologia bem 
fundamentada, estruturada possibilitando uma práxis peda-
gógica e"caz. B) Que isso tudo passe logo e que consigamos 
tentar voltar ao normal. Pois está muito desgastante e frustran-
te. C) Valorização dos pro"ssionais da educação pública com 
políticas que se consolidem na realidade de nossas escolas. C) 
Estou aprendendo muito, principalmente diante das inovações 
tecnológicas. Apesar das di"culdades, entendo que a presença 
do professor/pedagogo é essencial nesta situação causada pelo 
COVID 19 acompanhando a aprendizagem dos alunos (da 
melhor forma possível) e buscando estratégias para enfrentar 
o negativismo que surge em algumas situações. D) Que os pro-
"ssionais da educação sejam valorizados. Desejo também que 
os novos pro"ssionais além de capacitados sejam movidos por 
amor pois nossa pro"ssão é um exercício de conhecimento e 
carinho todos os dias. E) Instabilidade, melhorar o nível da mi-
nha pós (mestrado e doutorado), poder atender o público da 
educação básica com o mínimo de dignidade possível. F) Que 
possamos ser mais valorizado. H) Que mesmo diante de tanta 
di"culdade, meus alunos alcancem a aprendizagem. I) Menor 
número de alunos por turma. Valorização. J) Nenhuma (EN-
TREVISTADOS, 2021).!
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!As expectativas expostas pelos entrevistados giram em tor-
no da valorização da pro"ssão e do pro"ssional, investimento em 
capacitação tecnológica, instabilidade por meio de concursos pú-
blicos, melhores salários, além, que esse momento tão difícil de 
pandemia do Covid-19 passe logo.!

Considerações !inais

O trabalho compreendeu sobre a atuação pro"ssional do 
Professor/Pedagogo demonstrando as áreas em que suas ativi-
dades são desenvolvidas. Também abordou sobre o exercício da 
pro"ssão em tempos de pandemia do Covid-19.!

Fato que o momento atual exigiu dos pro"ssionais da edu-
cação uma nova forma de exercer seu ofício, uma readequação 
frente às tecnologias que auxiliam no processo de ensino e apren-
dizagem. O ensino remoto surgiu como uma alternativa aos Pro-
fessores/Pedagogos, aos estudantes e comunidades envolvidas 
com as questões educacionais para que não houvesse prejuízo 
ainda maior para o ensino.!

Portanto, além de mais investimento na formação do Pro-
fessor/Pedagogo focando as novas tecnologias como ferramentas 
de ensino, é necessário concurso público com melhores salários 
para aumentar a demanda de pro"ssionais atuantes e valorização 
do seu ofício.!
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Introdução

Este texto foi ensejado a partir do contato com as discussões 
acerca da História da Educação, mais detidamente por meio da 
disciplina História da Educação Escolar no Brasil, ministrada 
no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 
Estadual de Londrina (UEL), que trataram do tempo escolar e a 
in#uência deste na organização das instituições educativas. Neste 
artigo buscamos estabelecer relações entre o tempo escolar cons-
truído historicamente e alterações impostas em função da “Do-
ença do Coronavírus”(Covid-19), epidemia que assola o mundo 
desde os primeiros meses do ano de 2020.

O espaço escolar se organiza numa inter-relação com o tem-
po, portanto, a organização das escolas está pautada numa dis-
tribuição de ações que ocorrem no transcorrer de um ano letivo, 
ressaltando que o ano letivo já é uma atribuição do ambiente es-
colar e difere do ano civil, in#uenciando-o regularmente. Neste 
tempo escolar: professores, equipe gestora e pedagógica e alunos, 
procuram cumprir as atividades e funções numa conjuntura tem-
poral, funções essas, que envolvem planejamento, ação pedagó-
gica, aprendizagem, avaliação, etc, mudanças estas decorrentes 
da pandemia que forçou uma adaptação por parte de todos. O 
Estado do Paraná estabeleceu medidas para o enfrentamento 

capítulo 
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dessa situação emergencial, bem como o município de Londrina, 
que estabeleceu regime de atividades não presenciais organizadas 
através do Plano de Estudos Dirigidos (PED) que visa atender o 
aluno durante o período de suspensão das aulas presenciais.

Neste momento pandêmico, questionamentos sobre o tempo 
e seu aproveitamento surgem e dessa adaptação forçada ao mo-
delo remoto desdobram outras questões igualmente relevantes: O 
planejamento das atividades tem levado em consideração as sin-
gularidades vividas pelos alunos neste período? Os planejamen-
tos dos professores estão sendo executados e elaborados, visando 
o cumprimento da carga horária anual? Os pais disponibilizam 
horas su"cientes para acompanhar os "lhos nas atividades esco-
lares? Qual a dimensão do tempo neste período atípico nas esco-
las? Essas são algumas das questões que nos levaram a pensar na 
questão do tempo escolar.

Desse modo apresentamos algumas re#exões sobre o tempo 
escolar: Como surge a relação deste com o espaço escolar? Quais 
são os processos de fragmentação do tempo no decorrer do ano 
letivo? Que mudanças têm ocorrido na relação tempo-escola du-
rante o período de pandemia da Covid-19? Como as alterações 
têm afetado professores e alunos?

A organização do tempo escolar

Adauto Novaes (1992) em seu livro Tempo e História discute 
a questão da importância de problematizar o tempo e voltar nos-
sos olhos ao passado, para o autor “tempo é memória, é experi-
ência vivida. Esquecer o passado é negar toda efetiva experiência 
de vida: é negar o futuro e abolir a possibilidade do novo a cada 
instante” (NOVAES, 1992, pp.9-17).

O tempo é algo abstrato, isso faz com que cada um de nós, 
desenvolva perspectivas diferentes com relação a ele. Traz dife-
rentes marcas e concepções para o ambiente escolar que vão va-
riar de acordo com os sujeitos. O tempo para o gestor do estabe-
lecimento de ensino é um, porém é diferente da concepção dos 
professores e alunos, quanto a seus usos.

Segundo Ferreira, Dias, Santos (2006, s/p):
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O tempo escolar é o tempo que o aluno vive ou passa numa 
instituição educativa, ou seja, é o tempo que ele passa na escola, 
desde que nela entra até que dela sai. Esta de"nição pode ser 
entendida de várias formas e levar a diferentes interpretações: 
pode ser ao longo de um dia, ao longo de um ciclo; ao longo de 
um curso; ao longo de uma pro"ssionalização.

Há momentos que precisamos retomar os conceitos e repensá-los, 
não porque estejam errados, mas porque talvez já não atendam na sua 
plenitude em relação à demanda da sociedade atual. Se levássemos em 
consideração, apenas que “O tempo escolar é o tempo que o aluno vive 
ou passa numa instituição educativa”, teremos uma grande questão 
para considerar, porque em 2020 um grande número de crianças e jo-
vens não frequentaram a escola2, todavia mantiveram vínculos com as 
instituições escolares e educativas. Com esta nova con"guração, ado-
tada pela escola com o ensino remoto, devemos repensar o tempo es-
colar diante desse cenário e, ainda, problematizar se o que vivenciamos 
é uma adaptação a este momento emergencial ou se estas mudanças 
afetarão por muito tempo as relações de ensino e aprendizagem.

O tempo escolar não é algo estático, mas vem mudando no 
decorrer da história de acordo com questões políticas, ideológi-
cas, do mundo do trabalho e com a própria de"nição de criança. 
Traz consigo elementos próprios de uma determinada época e 
de um espaço social. Não pode ser analisado com uno, mas sim 
como diverso, fruto de uma construção social, que se refaz de 
acordo com o sistema político vigente, com a estrutura econô-
mica e as demandas sociais. A escola, à medida que se submete a 
dinâmica social, cria suas próprias construções acerca do tempo.

O tempo escolar precisa ser pensado e analisado de diversas 
formas, pois é múltiplo para análise, todavia o que faremos são al-
guns apontamentos: a) O tempo escolar como construção social, 
histórica e cultural; b) A relação entre tempo escolar e apropria-
ção de conteúdos; c) O tempo escolar como um período que se 
permanece na escola.

2 A Unesco anunciou em reportagem publicada dia 01/04/2020. Disponível em: <https://nacoesunidas.
org/artigo-fechar-escolas-desestabilizou-a-vida-de-criancas-em-todo-o-mundo-como-podemos-ajuda-
-las-a-continuar-aprendendo/> que cerca de 1 bilhão e meio de crianças e jovens "cariam sem aulas com 
o fechamento das escolas e demais instituições de ensino.
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O tempo escolar é uma construção social, histórica e cultural, 
por isso desde a sua incorporação ao espaço escolar, passa por 
adaptações e incorporações de marcadores temporais. O tempo 
escolar como conhecemos é uma construção recente, pois até o 
"nal do século XVIII, muitos dos marcadores temporais presen-
tes na escola não existiam ou estavam em fase de formulação. No 
entanto, no século XIX, já estavam criados mecanismos de con-
trole do tempo escolar como: livro de registro de frequência e 
matrícula, que foram incorporados na organização escolar. A or-
ganização do tempo escolar se estruturou e ganhou visibilidade, 
no interior dos grupos escolares.

A relação entre o tempo escolar e a apropriação de conteú-
dos- apropriação dos conteúdos deve acontecer no decorrer de 
um ano letivo, por isso faz-se necessário selecionar os conteúdos 
que serão aprendidos, neste período.

O tempo escolar como um período que se permanece na 
escola- uma parte signi"cativa da vida dos alunos é passada na 
escola, dessa maneira a escola não só ensina conteúdos sistema-
tizados, mas também um conjunto de valores e de organização 
temporal. O tempo escolar, tal como conhecemos, foi incorpo-
rado à cultura escolar, pensar a escola é pensar na construção e 
elaboração do tempo, considerando suas variáveis.

Historicamente o tempo escolar tem sido algo contado, mar-
cado, determinado pelo calendário e diariamente pelos períodos 
de entrada e saída do ambiente escolar, depois pela inferência do 
sinal, que divide as aulas durante os períodos matutino, vesperti-
no e noturno. Ainda durante as aulas, ocorre a fragmentação do 
tempo, para a realização das atividades.

A escola é organizada a partir da questão temporal. Discutir 
o tempo, durante o período de pandemia é pensar o fazer peda-
gógico. Segundo Marques et al.(2013, p.51): “o espaço e o tempo 
escolar não são neutros, e sim de"nidos pelas determinantes dos 
modos de ensino e aprendizagem. Eles também educam e fazem 
parte da cultura das instituições educativas.”

O tempo escolar atualmente está consolidado nas escolas, 
mas sua inserção esteve relacionada com a criação dos grupos 
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escolares no estado de São Paulo em 1893. E ganhou legitimi-
dade, através dos instrumentos de controle como: livro de ma-
trícula, frequência escolar, ofícios, entre outros. Uma "gura que 
marcou esse período, foi do inspetor de ensino, que era um dos 
responsáveis pelo controle do tempo escolar e por evitar a ociosi-
dade no interior dos grupos escolares.

O tempo escolar esteve aliado com a lei de obrigatoriedade 
escolar, que de"ne a idade que a criança deve frequentar a escola 
e responsabiliza os pais e responsáveis pela frequência da criança. 
Segundo Gouveia (2004, p.267) “as leis de obrigatoriedade esco-
lar foram promulgadas pelas diferentes províncias, em períodos 
diversos, haja visto que o Ato Adicional de 1834, imputou-lhes a 
responsabilidade pela oferta e ordenação da instrução elementar”. 

Compreender essas relações dialéticas empregadas, entre o 
controle do tempo escolar e atuação do Estado na construção dos 
tempos escolares, permite-nos ampliar a discussão, sobre os su-
jeitos que constroem essas relações e como se desenvolvem nas 
instituições.

Como já citado anteriormente, o tempo escolar ao fazer parte 
de uma construção social, permite diferentes categorias de aná-
lise, podendo englobar os diferentes atores educacionais: alunos, 
pais, professores, gestores, trabalhadores da educação, represen-
tantes dos diferentes poderes: federal, estadual e municipal.

Mas é na organização interna das escolas, que vivenciamos os 
marcos dessa temporalidade com maior ênfase: calendário esco-
lar, (que estabelece o início e o "m do ano letivo), hora aula, bi-
mestre, trimestre, semestre, ano letivo. Horário para entrada dos 
alunos e saída. O fracionamento do tempo para realização de de-
terminadas atividades em sala de aula. Para Gallego e Silva (2018; 
p.6): “o tempo escolar pode ser entendido como um sistema de 
referência que organiza as práticas de professores e alunos”. Isso 
permite analisar, a integração que é feita entre o tempo escolar e 
o trabalho desenvolvido nas instituições, quanto a distribuição 
dos conteúdos, avaliações e práticas pedagógicas no decorrer do 
ano letivo. Dessa forma o tempo escolar exerce ação direta sobre 
a ação dos educadores.
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O tempo escolar- construção e reconstrução a partir 
da pandemia da Covid 19

A Covid-19 é um vírus que apareceu na China no "nal de 
2019 e rapidamente se propagou pelos demais continentes, exceto 
a Antártida. Essa nova doença tem uma capacidade grande de 
transmissão, que pode ocorrer pelo espirro, tosse, pelo contato 
entre as pessoas. Além disso, o vírus tem capacidade de perma-
necer vivo sobre determinadas superfícies por dias. O contato das 
mãos com superfícies infectadas e depois com a região dos olhos, 
nariz e boca, pode levar ao contágio.

A Covid-19 causou uma série de alterações sociais, que afe-
tam diretamente o comportamento das pessoas. Isso fez com que 
os países venham buscando medidas para amenizar o problema, 
pois ainda não há uma solução de"nitiva. Dentre elas, a necessi-
dade do uso contínuo das máscaras, a higienização com álcool 
gel e o isolamento social. No Brasil, essas atitudes também foram 
acatadas, porém estados e municípios criaram medidas locais 
para enfrentar a pandemia.

O governo do estado do Paraná criou o Decreto nº 4230/2020 
de 16 de março de 2020, que estabelecia medidas para enfrenta-
mento da emergência de saúde pública em decorrência da Infec-
ção Humana pela Covid-19. Embora os objetivos sejam vários, 
citamos apenas o inciso primeiro; por este afetar diretamente a 
organização das escolas. O referido Decreto procura: I - limitar 
a transmissão humano a humano, incluindo as infecções secun-
dárias entre contatos próximos e pro"ssionais expostos aos riscos 
de infecção, prevenindo eventos de ampli"cação de transmissão.

Considerando o exposto no inciso I, o fechamento das esco-
las visou reduzir o número de contaminações, em decorrência da 
Covid-19, entre aluno - aluno, aluno - família e entre aluno e de-
mais pro"ssionais que atuam nas escolas (professores, diretores, 
supervisores, etc.).

Paralelo ao Decreto Estadual, o município de Londrina -PR 
formulou o Decreto nº 334 de 17 de março de 2020: suspende as 
aulas a partir do dia 23/03/2020.
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No âmbito federal a Medida Provisória Nº 934, de 1º de Abril 
de 2020, estabeleceu normas excepcionais, sobre o ano letivo da 
educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas 
para enfrentamento da situação de emergência da saúde pública 
que trata a Lei nº 1 3.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Esse conjunto de medidas e ações governamentais permitiram 
alterações quanto ao ano letivo, tipo de aula oferecida aos alunos, o 
processo avaliativo, promoção dos alunos para o próximo ano, o tra-
balho dos professores, dentre outras mudanças que ainda estão acon-
tecendo no ambiente escolar visto que a pandemia ainda prevalece.

Os professores acostumados com esta dinâmica de trabalho 
e de cultura escolar pautada no tempo assistiram no ano de 2020, 
surgir uma nova perspectiva, distinta da habitual, em decorrência 
da Covid-19. A partir desse momento precisamos falar de uma 
reconstrução do tempo escolar, pautado numa nova dinâmica de 
trabalho e do fazer pedagógico. No município de Londrina, no 
dia 23 de março as aulas foram suspensas, por duas semanas, de-
vido ao vírus da Covid-19.

Na data de 15 de Abril as aulas passaram a ser remotas. Os pro-
fessores passaram a trabalhar seguindo as orientações da Secretaria 
de Educação que instituiu o Plano de Estudo Dirigido (PED).

O PED tem como objetivo assegurar o vínculo do aluno com as 
atividades escolares, por meio de atividades remotas disponibiliza-
das às famílias. Não se trata da modalidade a distância (EAD), mas 
sim de uma estratégia pedagógica adotada para assegurar o direito 
da criança à educação, e dessa dar continuidade aos estudos nesses 
tempos de distanciamento social. (Extraído do Guia de Orienta-
ções Sobre o Plano de Estudos Dirigidos – PED, 2020, p.3).

Para atender esta demanda coube às escolas a organização 
de grupos de WhatsApp, para que as famílias tivessem acesso ao 
conteúdo das aulas, as quais poderiam ser gravadas em vídeo ou 
áudio. Também houve a necessidade do envio de atividades im-
pressas, aos alunos que não têm acesso a internet. Os professores 
"caram responsáveis por desenvolver o planejamento das aulas e 
ofertar aulas via on-line.
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A partir deste momento, vamos veri"car algumas razões, que 
tornam o tempo escolar complexo: primeiro não houve tempo 
hábil, para que os professores tivessem uma formação para in-
gressar no trabalho remoto. A aprendizagem desses pro"ssionais 
ocorreu durante o processo de planejamento, na elaboração de 
atividades e durante as aulas.

Em segundo lugar devemos observar que o tempo prede-
terminado que existia na sala de aula, não funciona no trabalho 
remoto, pois os professores não têm controle se a criança está 
desenvolvendo ou não uma atividade. Outra questão é a falta 
de homogeneidade com relação ao tempo de estudo, os alunos 
podem desenvolver as atividades em horários diferenciados, um 
pode fazer pela manhã, outro à tarde ou à noite, talvez daqui uma 
semana. Isso aumenta a complexidade do trabalho do professor, 
pois embora possa desenvolver um cronograma de atividades se-
manais, não quer dizer que ele se cumpra ou que seja realizado na 
sequência esperada.

Para o professor, gestar o tempo empregado em cada ati-
vidade é importante para cumprir o planejamento anual. To-
davia, como avançar nos conteúdos, sem saber se a criança de 
fato aprendeu? Anterior a pandemia do Covid-19, no dia a dia o 
professor ia identi"cando as di"culdades da criança e buscando 
alternativas para sanar dúvidas e para ampliar o conhecimento 
dos alunos.

Os métodos e técnicas de ensino eram exercidos no contato 
direto com a criança. O aprender e ensinar ocorria de maneira 
simultânea, estavam integrados no mesmo momento pedagógico. 
Aqui, quando nos referimos ao aprender, falamos do processo em 
sala de aula, embora a consolidação possa se dar posterior a esse 
momento. Relembrando que uma característica do ensino no 
Brasil é o método simultâneo, que visa ensinar o mesmo conteú-
do, ao mesmo tempo para uma determinada turma, que se pres-
supõe que tenha o mesmo nível de conhecimento. Embora criado 
em 1983, esse método perdura até hoje nas escolas, e é uma das 
marcas do trabalho docente. Porém se antes da pandemia, já era 
um desa"o trabalhar com este método, podemos a"rmar que o 
desa"o se ampliou.
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Muitos professores que atuam há décadas no ensino presen-
cial, em um curto espaço de tempo, foram forçados a se apropriar 
de novos conhecimentos para trabalhar remotamente. Porém, 
assim como era necessário aprender, tornou-se necessário trans-
mitir conhecimento de uma forma alternativa. O tempo escolar 
usado por esses professores têm novas peculiaridades, é um novo 
modelo de ensino, onde cabe aos professores forçadamente do-
minar a técnica. Esse domínio técnico passa por aprender a tra-
balhar com aplicativos, gravar vídeos, mandar mensagens. Mas 
essa aprendizagem exige um tempo maior para preparar as aulas, 
já que estas também demandam adequações e ajustes.

Segundo Gallego e Silva (2018, p.7):

O tempo escolar é produzido no cotidiano de modo particu-
lar pelos professores, que atuam numa dinâmica de atestar seu 
compromisso com a norma e (re) inventar os tempos – da es-
cola, dele e dos seus alunos –, cumprindo um duplo papel: de 
incorporar as prescrições e representações de tempo intrínseca 
à escola moderna e de serem propulsores das mudanças a se-
rem empreendidas.

Bem, assim como já citaram Gallego e Silva, o momento não 
tem sido diferente, os professores têm buscado (re) inventar os 
tempos e ao fazerem isso, tem se reinventado enquanto pro"s-
sionais, repensando sobre sua prática e se apropriando de novos 
modelos e técnicas de ensino.

O tempo escolar, enquanto prática pro"ssional dos profes-
sores tomou uma dimensão mais ampla, o pro"ssional pode ser 
encontrado, a qualquer hora, as famílias buscam tirar dúvidas em 
qualquer momento do dia. O WhatsApp, por meio da comunica-
ção instantânea, invadiu a vida particular dos professores e esses 
passaram a incorporar mais horas de trabalho. Porém, isso tem 
causado desgaste físico e mental, porque passou a representar um 
trabalho extra, sem hora para "nalizar, que exige atenção cons-
tante, não apenas no momento atual, ou no bimestre atual, mas 
também pelo tempo que já passou. Esse é um ponto que acredi-
tamos que merece análise, embora não façamos neste momento.
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Para Gallego e Silva (2018, p.2): “o tempo e o espaço são es-
truturantes da cultura escolar”, as autoras acrescentam “a dimen-
são do tempo, assim como do espaço, não é uma propriedade na-
tural dos indivíduos, mas sim uma ordem a ser aprendida”. Dessa 
forma, estamos aprendendo a trabalhar com uma nova perspecti-
va de tempo escolar, que ainda não está sólida, nem incorporada 
totalmente, que surgiu de uma necessidade momentânea, mas 
que tem se propagado por meses.

As mudanças que aconteceram em decorrência da pandemia 
alteraram a cultura escolar. Por isso, tornou-se necessário repen-
sar e incorporar outros elementos para essa realidade: espacial, 
informacional, virtual e remota. Por outro lado, a pandemia ex-
pôs fatores externos à escola, embora relacionados, como as con-
dições de vida dos alunos, a disponibilidade de tempo e instrução 
dos pais para auxiliar os "lhos nas atividades, as barreiras eco-
nômicas que impedem inúmeras crianças de ter acesso às aulas 
on-line. O que reduz o tempo escolar, destinado a aprendizagem 
desses alunos.

Considerando o exposto no parágrafo anterior, foi necessá-
rio substituir as avaliações anuais, por pareceres descritivos dos 
alunos que priorizam questões individuais, no lugar de questões 
quantitativas, isso ocorreu do 1º ao 5º ano, alternativa encontrada 
no ano de 2020 pela Secretaria de Educação de Londrina. Lem-
brando que do 1º ao 3º ano, embora os alunos "zessem avalia-
ções do decorrer do ano, já se usava pareceres descritivos para 
aprovação ou reprovação, porém no 4º e 5º ano houve a incor-
poração dos pareceres, pois antes da pandemia, avaliações eram 
feitas apenas por notas. Fato desa"ador, pois antes da pandemia, 
os professores tinham a possibilidade, através do convívio diá-
rio com alunos, de acompanhar a evolução da criança, quanto a 
aprendizagem e conhecer melhor a história de vida dos alunos. 
Atualmente isso tornou-se complexo, pois mesmo que reenvie às 
atividades feitas à escola. Não é possível saber, quanto foi ela, que 
fez e quanto contou com auxílio de outras pessoas, o que muitas 
vezes mascara a aprendizagem.

Segundo Galego e Silva (2018, p.6), as questões educativas 
tratadas pela perspectiva do tempo obrigam a repensar o conjun-
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to e investigar o sentido das aprendizagens sobre o que se propõe 
como o modelo de crianças e sobre a sociedade que se delineia a 
partir das escolhas realizadas.

Quando pensamos na questão do conjunto, precisamos en-
globar as famílias, que têm uma lógica própria, no que tange ao 
tempo escolar e essa, por sua vez, é individualizada. É diferente 
de uma família para outra, e certamente não é a mesma colocada 
pela escola. Pois é no interior do grupo familiar, que se constro-
em relações culturais acerca da importância da escola e do tempo 
para aluno.

Buscando coletar informações sobre o desenvolvimento das 
atividades dos alunos, a Secretaria de Educação de Londrina 
criou tabelas de monitoramento que visam identi"car os alunos 
que participam das aulas on-line, que interagem enviando fotos 
e vídeos, que fazem atividades impressas ou que não realizam 
atividades.

2.2. A tecnologia e o tempo

Durante a pandemia os sujeitos, as empresas e as escolas ti-
veram que adaptar-se a uma outra dimensão de organização tem-
poral e espacial. 

De acordo com Marques et al. (2013):

Estamos experimentando uma nova forma de ser humano. Dis-
so resulta uma forte crise de concepções, um con#ito decorren-
te da coexistência de velhos e novos valores, gerando angústia 
pela necessidade de substituir o conhecido e o seguro pelo des-
conhecido. Nossas velhas maneiras de se relacionar, estão sen-
do colocadas em xeque e novas maneiras de nos relacionarmos 
estão sendo construídas para preencher o lugar das velhas.

Embora esta citação esteja num artigo de 2013, utilizá-la hoje 
em outro contexto, nos parece oportuna. Primeiro, porque real-
mente estamos experimentando uma nova forma de nos relacio-
nar tanto no ambiente escolar, como fora dele. Estamos passando 
por um processo de reconstrução dos laços afetivos onde o toque, 
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o comprimento das pessoas, o tempo dedicado a elas, já não têm 
o mesmo papel que havia antes. Estamos inserindo novos valores, 
que ainda não sabemos se serão ou não de"nitivos. Se tratarmos 
das escolas, por exemplo, era comum professores receberem seus 
alunos com afagos ou comprimentos físicos como aperto de mão 
ou abraço. Atualmente afeto físico, passou a ser substituído, na 
relação entre professor e aluno por imagens que tenham essa re-
presentação e em alguns casos passou a ser inexistente.

Os grupos de alunos, que já foram tão oportunos, a troca 
de experiência, já não podem existir presencialmente, pois hoje 
em função da Covid 19 tornou-se um risco aos alunos e pro-
fessores. Uma das regras é o distanciamento social. O seguro 
no tempo atual e o certo, apresentam uma nova dimensão de 
comportamento.

A rigidez com que fora tratado o tempo escolar anteriormen-
te, neste momento tornou-se #exível. O tempo escolar obrigató-
rio, que tinha um horário "xo para alunos e professores frequen-
tarem a escola, deixou de existir.

Experimentamos um novo modelo de práticas de atuação 
pedagógica, que conta com objetos técnicos, como: computador, 
câmera, telefone, etc. O tempo de participação dos alunos em 
uma determinada aula ou atividade não pode mais ser medido, 
quanti"cado. O estar presente ou ausente tornou-se relativo. O 
aluno pode decidir estar presente, conversar com o professor, li-
gar sua webcam, mas também pode estar on-line e não participar 
das atividades. Como quanti"car o tempo que esse aluno usou 
para fazer determinada atividade? O tempo pedagógico continua 
existindo? Existe ausência de tempo? Qual é o tempo adequado 
para os alunos "carem em frente ao computador ou celular de-
senvolvendo as atividades? Como tem sido a qualidade do tempo 
empregada para aprendizagem e para o ensino? 

Hoje temos que lidar com uma nova ideia do tempo - o tem-
po do possível. Não havia um planejamento para o tempo presen-
te, sendo assim, foi marcado pela ação e pela sua reformulação 
constante. A ação pedagógica foi implementada e foi se adequan-
do no decorrer dos dias e semanas.
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Considerações !inais

Neste trabalho, buscamos fazer uma re#exão sobre o tempo 
escolar histórico e construído. Levamos em consideração o fato 
de que as escolas se organizam a partir deste. Todavia a pandemia 
da Covid 19 no de 2020, nos levou a fazer uma re#exão, que passa 
pela reestruturação do tempo escolar e dos espaços de aprendiza-
gem. Percebemos que as mudanças que ocorreram em decorrên-
cia da Covid 19, forçaram o Estado e Município a criar propostas 
que se caracterizaram pela #exibilização.

Alternativa encontrada no município de Londrina, foi a ela-
boração do Plano de Estudos Dirigidos-PED, que tem como ob-
jetivo garantir o direito da criança à educação.

O tempo escolar durante a pandemia não criou problemas 
novos, quanto a infraestrutura, distribuição de renda, acesso a in-
formação, mas certamente deixou-os em evidência e os acentuou. 
São as características desiguais que vão exigir da escola e dos edu-
cadores maior #exibilidade.

As aulas remotas surgiram de uma necessidade, porém não 
contaram com tempo su"ciente de maturação, pois foram im-
plantadas às pressas e incorporadas para atender a demanda dos 
alunos. Isto afetou a vida de todos os envolvidos com o ambiente 
escolar (pais, professores, alunos, direção, supervisão, etc).

Os efeitos desse tempo único até então neste século, estão 
longe de serem mensurados. O que podemos dizer é que afeta-
ram o processo educacional e a relação entre o tempo escolar e 
a aprendizagem. As consequências desse processo serão sentidas 
posteriormente ao término da pandemia nos anos subsequentes.
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Introdução

O ano de 2020 foi um ano sem precedentes na história recen-
te. A Pandemia de Covid-19 que assolou o mundo veio, segun-
do Boaventura Sousa Santos, “apenas agravar uma situação de 
crise a que a população mundial tem estado sujeita” (SANTOS, 
B., 2020, p.5). Ainda segundo o autor, desde a década de 1980, 
quando o neoliberalismo se coloca como versão do capitalismo 
e sujeita o mundo ao capital "nanceiro, este se vê mergulhado 
em crise. Nesse sentido, a crise pandêmica evidencia ainda mais 
áreas que já vinham sofrendo graves problemas, como a saúde, a 
educação e a segurança social que há décadas vinham padecendo 
um congelamento de investimentos, demonstram-se ainda mais 
ine"cientes diante do novo cenário posto pela COVID-19.!

No sistema educacional, a pandemia de Coronavírus impac-
tou fortemente toda organização, não só pedagógica, mas tam-
bém novas situações de trabalho em todo o mundo. Pensando 
nessa nova recon"guração, neste artigo procuramos retratar 
como se deu o processo de implantação do ensino remoto no Es-
tado do Paraná, a partir da suspensão das atividades presenciais 

capítulo 
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das aulas na Rede Estadual no ano de 2020 e da #exibilização do 
trabalho docente.!

Apresentamos isto em três seções, na primeira abordamos o 
processo de implementação do ensino remoto na rede estadual, 
na segunda versamos sobre as novas políticas educacionais ado-
tadas pela Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEED) e 
na terceira, a precarização do trabalho docente em meio a pan-
demia. Por "m, nos valemos de relatos de alguns docentes volun-
tários que contribuíram com suas experiências nesse processo de 
atendimento!não presencial.

2020 e a implementação do ensino remoto no 
estado do Paraná

No dia 20 de março de 2020, entrava em vigor o decreto do 
governador do Estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, 
que suspendia as aulas nas escolas e universidades públicas e par-
ticulares do Estado. Tal medida se fez necessária para conter a 
proliferação do novo coronavírus no país. Para evitar o atraso do 
calendário escolar, esse período de suspensão ocasionou na ante-
cipação do recesso escolar de julho de 2020.

Diante deste quadro, o Estado do Paraná conseguiu se organi-
zar para a oferta do ensino remoto. A suspensão das aulas presen-
ciais aconteceu no dia 20 de março e já no dia 06 de abril, iniciou-se 
o processo de implantação não presencial, com investimentos na 
casa dos R$ 10 milhões em toda a estrutura necessária para a im-
plementação deste tipo de ensino. Conforme informou a agência 
de notícias do Estado do Paraná, as despesas foram com a “pro-
dução e edição das aulas gravadas, transmissão em três canais na 
TV aberta, aplicativo para smartphone e parceria com as quatro 
maiores operadoras de telefonia para acesso gratuito do aplicativo 
via 3G e 4G” (AGÊNCIA ESTADUAL DE NOTÍCIA, 2021).!

A oferta deste tipo de ensino passou a ser um grande desa"o 
aos professores e alunos, que passaram a utilizar-se dos meios tec-
nológicos como computadores, tablets e celulares para manterem 
contato, impondo, consequentemente, novas rotinas de trabalho 
aos docentes.
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Diante da emergência imposta pela pandemia e com a im-
plantação das aulas via canais abertos de televisão, Youtube e dis-
ponibilizadas na plataforma do Google Classroom para os alunos, 
inicialmente, o governo do Paraná anunciou que concederia li-
cenças especiais compulsórias aos professores e funcionários das 
escolas, entendendo que seria um trabalho dispensado nesse pri-
meiro momento. Com isso, demonstrou a falta de conhecimento 
do processo de ensino-aprendizagem, já que a "gura do professor 
é essencial tanto presencial, quanto à distância. Além disso, impôs 
uma licença em um período em que todos os serviços considera-
dos não essenciais, naquele momento, entravam de quarentena.!

Porém, a própria Secretaria do Estado da Educação, perce-
bendo tal despreparo, não concedeu a licença compulsória aos 
cerca de 54 mil servidores. No dia 02/04/2020, o secretário da 
Educação, através de uma webconferência, informou aos profes-
sores como funcionaria o modelo de aulas emergenciais pensa-
do pela Secretaria de Educação. E que, segundo eles, permitiria a 
interação entre professores e estudantes, a"rmou também a im-
portância do professor nesse momento e o seu protagonismo no 
processo de ensino-aprendizagem, concedendo liberdade para 
preparar e disponibilizar pela plataforma materiais extras como 
complementação do conteúdo, além de atividades complementa-
res, a serem realizadas pelos alunos.

Dessa forma, iniciou-se o processo de ensino remoto nas es-
colas do Paraná, com estudantes, professores e escolas perdidos, 
sem treinamento para usarem as plataformas. Muitos estudantes 
"caram sem o acesso às aulas, professores se viram atolados com 
todas as demandas. O celular se tornou a principal ferramenta de 
trabalho, as noti"cações dos aplicativos e plataformas de ensino 
não pararam mais, os professores passaram a "car disponíveis para 
estudantes, pais, escolas 24 horas por dia, os sete dias da semana.!

A própria Secretaria da Educação reconheceu o trabalho dos 
professores, denominando de “medidas criativas” as ações dos pro-
fessores de busca ativa aos estudantes que, por motivos diversos, 
deixaram de lado os seus estudos, como podemos ver na notícia 
vinculada em sua plataforma virtual no dia 04 de maio de 2020:!
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Os professores da rede estadual de ensino estão adotando me-
didas criativas para "delizar os alunos no Aula Paraná - o en-
sino à distância (EaD), adotado pelo Governo do Paraná por 
causa da pandemia do novo coronavírus. Entre as ações, estão 
conversas via WhatsApp, lives exclusivas e criação de ambientes 
físicos para aqueles que não têm internet (AGÊNCIA NACIO-
NAL DE NOTÍCIAS, 2020).

Além disso, as próprias escolas e professores passaram a se orga-
nizar para ensinar os alunos a utilizarem a plataforma, através de pro-
dução de tutoriais, a incentivá-los a assistirem as aulas assíncronas e 
a fazerem as atividades. Porém, houve um total desinteresse dos estu-
dantes nesse modelo de aula, gerando uma grande evasão, o que pre-
ocupou a Secretaria de Educação. “O cenário imposto pela pandemia 
de Covid-19 in#uenciou de forma mais negativa no Ensino Médio 
(45,8%) e nos anos "nais do Ensino Fundamental (44,5%). Em torno 
de 45% dos estudantes diminuíram drasticamente a participação nas 
atividades propostas” (GESTRADO/UFMG, 2020, p.18).

Tal evasão ocorreu por vários motivos, dentre eles, estudantes 
desmotivados, estudantes que precisaram trabalhar para reforçar 
o orçamento doméstico, além da grande quantidade de estudantes 
que, por não terem condições de acesso às aulas remotas, "caram 
sem participar das atividades disponibilizadas pela rede. Para esses, 
a opção dada foi a oferta de atividades impressas, porém as mesmas 
não obtiveram êxito no processo de ensino-aprendizagem.

A SEED passou a tomar medidas para conter a evasão, dentre 
elas a obrigatoriedade dos professores de se encontrarem sema-
nalmente com os estudantes, via plataforma do google meet, vin-
culando assim a presença do professor à participação dos alunos 
nesses encontros. Tal atitude foi totalmente rechaçada pela cate-
goria, fazendo com que o secretário da educação voltasse atrás em 
sua fala. A partir daí, os Núcleos Regionais de Educação (NRE) 
passaram a incentivar os professores a terem com suas turmas os 
encontros via meet.%

Sobre as aulas síncronas pelo aplicativo Google meet, nem to-
dos os professores conseguiram efetuar tal atividade, muitos por 
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não terem a estrutura necessária para esse tipo de aula, outros 
por não terem o domínio das tecnologias digitais, como pode-
mos perceber em uma pesquisa efetuada pelo Grupo de Estudos 
sobre Políticas Educacional e Trabalho Docente da Universidade 
Federal de Minas Gerais (GESTRADO/UFMG). Na Pesquisa efe-
tuada com 15.654 professores (as) das redes públicas da educação 
básica do Brasil, foi constatado que “mais da metade (53,6%) não 
possui preparo para ministrar aulas não presenciais. Caso preci-
sassem realizar atividades de ensino à distância, apenas 3 a cada 
10 professores (as) da Educação Básica possuem tantos recursos 
tecnológicos quanto preparo necessário à realização das ativida-
des” (GESTRADO/UFMG, 2020, p.12).

Dessa forma, e com poucas iniciativas de formação de profes-
sores (algumas iniciativas se deram após o segundo semestre com 
disciplinas como matemática, português, química e outras), o "m 
do ano letivo se deu.!

O que podemos constatar é que houve um aumento signi"ca-
tivo na demanda de trabalho dos professores e, consequentemen-
te, nas horas trabalhadas. “O aumento das horas de trabalho gas-
tas na preparação das aulas não presenciais ocorreu para a grande 
maioria dos (as) professores (as) de todas as etapas/subetapas da 
Educação Básica” (GESTRADO/UFMG, 2020, p.16).

Já em 2021, o retorno das aulas se deu de maneira remota, 
trazendo uma cobrança maior por parte da Secretaria de Educa-
ção tanto para professores, quanto para estudantes a participação 
via Google meet. A presença do professor "cou vinculada a entra-
da pelo e-mail institucional ao aplicativo e a manutenção de web-
cams ligadas durante 40 minutos seguidos, obrigando o docente a 
adquirir equipamentos de trabalho, sem qualquer subsídio, além 
da sobrecarga de trabalho que já vinha sendo acumulada.

!Desde o início das aulas, o governo incentivou as escolas a 
se prepararem com os protocolos de segurança para dar início 
também ao ensino híbrido, com o escalonamento de turmas e es-
tudantes, porém, devido à quantidade de casos de Covid-19 no 
Estado e a pressão efetuada por parte da App Sindicato, o proces-
so tem caminhado de maneira lenta.!!
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As políticas educacionais do estado do Paraná e as 
mudanças curriculares para o ensino médio

Pensar o ensino público, gratuito, laico e de qualidade tem se 
tornado uma pauta cada dia mais urgente no país. Podemos já de 
antemão trazer para registro em tempo que esse texto é escrito 
que a sociedade civil luta contra o desmonte dos serviços públi-
cos. Tramita no Congresso a PEC 32/2020 que trata da famigera-
da reforma administrativa.

Segundo a Nota Técnica nº 247 do DIEESE, sobre o impacto 
dessa reforma para os atuais serviços públicos3, se aprovada, as 
mudanças elas abarcarão todos os níveis das esferas do serviço 
público do país. Para além de todos os pontos tratados pela nota 
é importante o destaque para a precarização os serviços públicos 
e das relações de trabalho, grifos nossos:

A PEC 32/2020, ao autorizar que União, Estados, Distrito Fede-
ral e Municípios "rmem instrumentos de cooperação com ór-
gãos e entidades públicos e privados para a execução de servi-
ços públicos, incluindo o compartilhamento de estrutura física 
e recursos humanos de particulares, com ou sem contrapartida 
"nanceira, pode levar à sublocação do público para o privado e 
a disseminação da privatização dos serviços públicos (nesse as-
pecto, a PEC excetua apenas as atividades privativas de cargos 
típicos de Estado).

Recentemente o governo do Estado do Paraná aprovou atra-
vés da Assembleia Legislativa a extinção de cargos dos serviços 
públicos, entre eles os do Agentes Educacionais, responsáveis 
pela manutenção, zeladoria e serviços administrativos no âmbi-
to das instituições de ensino da rede estadual. Essas mudanças 
trouxeram a extinção dos contratos temporários que há anos vem 
sendo realizados para contratação de pessoal, introduzindo para 
dentro das escolas as empresas privadas, que agora são responsá-
veis pela contratação desses agentes educacionais. 

3 Disponível em: < https://www.dieese.org.br/notatecnica/2020/notaTEc247reformaAdministrativa.pdf. 
> Acesso em: 14 de jun de 2021.



137

Seção 01 – Educação em tempos de pandemia

Além de promover um desmantelamento nos quadros de 
servidores das escolas estaduais, relegando à iniciativa privada 
a responsabilidade desse segmento, isso acaba por interferir di-
retamente na manutenção da gestão democrática da escola e no 
distanciamento que ocorre entre os trabalhadores da educação, 
que são os funcionários de escola. 

É preciso pensar a escola como um todo, um local de vivên-
cias onde todos os sujeitos fazem parte do processo educacional. 
Mas, quando o estado promove a precarização dos serviços gerais 
e administrativo na rede estadual, o mesmo vai contra o que foi 
aprovado no Plano Nacional de Educação, em 2014, no que se 
refere à Meta 18 que versa sobre os pro"ssionais da educação, 
grifos nossos:

18.1) estruturar as redes públicas de educação básica de modo 
que, até o início do terceiro ano de vigência deste PNE, 90% 
(noventa por cento), no mínimo, dos respectivos pro"ssionais 
do magistério e 50% (cinquenta por cento), no mínimo, dos 
respectivos pro"ssionais da educação não docentes sejam ocu-
pantes de cargos de provimento efetivo e estejam em exercício 
nas redes escolares a que se encontrem vinculado.

Essa linha adotada pelo governo do Paraná traz uma desvin-
culação desses pro"ssionais ao processo educacional, uma vez 
que eles possam a ter contratos com uma determinada empresa 
jurídica de direito privada e não mais com a sua própria mante-
nedora, que no caso dessas instituições é a própria Secretaria de 
Estado da Educação e Esportes (SEED)

A inviabilização desses sujeitos no processo de construção da 
educação, dentro das escolas os tornam ainda mais ocultos, tiran-
do o seu vínculo, desobrigando uma formação continuada para 
esses pro"ssionais e a ainda mais, enterrando de vez a carreira e 
o direito de ocuparem uma vaga efetiva, como preconiza o PNE 
em sua meta 18. 

Dentre tantos ataques que a escola pública sofre e vem so-
frendo, podemos destacar que o discurso de insucesso da mesma 
é uma retórica constante, fazendo-se reverberar entre os grupos 
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conservadores da nossa sociedade, pelo mercado e o sistema "-
nanceiro e por aqueles que vivem em débito na politica brasileira 
e que são eleitos não para defender o modelo de escola pública 
que defendemos, mas aos interesses dos que os elegeram, o capi-
tal. Para Laval,

A escola, na concepção republicana, era o lugar que devia 
contrabalançar as tendências dispersivas e anémicas de socie-
dades ocidentais cada vez mais marcadas pela especialização 
pro"ssional e a divergência de interesses particulares. Ela era 
principalmente voltada à formação do cidadão, mais do que à 
satisfação do usuário, do cliente, do consumidor. O que aconte-
ce, inversamente, assim que essa escola é cada vez mais questio-
nada pelas diferentes formas de privatização e que ela se reduz 
a produzir um “capital humano” para manter a competitividade 
das economias regionais e nacionais? (LAVAL, 2004, p. 13).

Partindo dessa premissa de mercantilização da educação, le-
vado a cabo pelos órgãos governamentais, traz para um horizonte 
que se avizinha novos desa"os para a educação pública em nosso 
país. É importante destacar as mudanças ocorridos nas legisla-
ções no que tange a educação básica recentemente, especialmente 
para o chamado “novo ensino médio”.

Em 2017 é aprovada a Lei nº 13.415/2017 pelo então presi-
dente Michel Temer, que versa sobre o novo ensino médio no 
país. Tal lei passou a compor, portanto, a diretrizes nacionais para 
a educação básica. No entanto, enquanto se tramitava como PL nº 
746, de 22 de setembro de 2016 houve muita resistência por parte 
da sociedade civil, entidades classistas, movimentos estudantis e 
associações, colocando em pauta o retrocesso que tal medida tra-
ria, principalmente para o estudante da escola pública. 

Entre as principais críticas, segundo Kuenzer, estão: a forma 
autoritária em que foi conduzida o processo de construção dessa 
legislação; a redução da carga horária dos componentes curri-
culares atuais para 1.800 horas nos três anos; a implementação 
dos chamados percursos formativos e o aumento dessa parte 



139

Seção 01 – Educação em tempos de pandemia

diversi"cada, onde acaba por excluir a juventude trabalhadora, 
grande parte oriunda da escola pública. (KUENZER, 2017, p. 
336). Ainda para a autora,

O princípio da #exibilização curricular, que organiza a reforma 
do ensino médio levada a efeito pela Lei nº 13.415/2017, inse-
re-se em um quadro conceitual mais amplo: o da aprendizagem 
#exível, concebida como resultado de um metodologia inova-
dora, que articula o desenvolvimento tecnológico, a diversidade 
de modelos dinamizadores da aprendizagem e as mídias inte-
rativas; neste caso, ela se justi"ca pela necessidade de expandir 
o ensino para atender às demandas de uma sociedade cada vez 
mais exigente e competitiva (KUENZER, 2017, p. 337).

Para atender a essa “sociedade cada vez mais exigente e com-
petitiva”, entendemos que a fragmentação dos currículos escola-
res para essa etapa da educação básica, que é o ensino médio, 
passa pela necessidade de atender uma demanda do mercado, da 
especialização cada vez mais adaptável de mão-de-obra, aliada a 
uma precarização do trabalho, o novo ensino médio, “diferente-
mente da proposta que integrava as DNCEM/2012, a organização 
curricular aprovada, ao #exibilizar os percursos, institucionaliza 
o acesso desigual diferenciado ao conhecimento” (KUENZER, 
2017, p. 341).

Na concepção de reestruturação da educação básica, pode-
mos citar ainda da Base Nacional Comum Curricular, em 2018, 
fruto de disputas de um processo acirrado e de ruptura demo-
crática, ocorrida em 2016 a partir do golpe perpetrado a então 
presidenta da república, Dilma Roussef. Essas disputas que se 
seguiram re#etiram nas eleições de 2018, pautadas pelo discur-
so de uma agenda conservadora e tendo como alvo os setores 
progressistas da sociedade brasileira e entre esses ataques, a es-
cola pública. 

Sabemos da necessidade de fortalecermos a educação bá-
sica, o acesso dos nossos jovens e a manutenção dos mesmos 
no processo de escolarização, porém, as novas mudanças que 
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preconizam as diretrizes da educação básica, principalmente 
aos estudantes do ensino médio, fortalecerão as desigualdades 
do acesso ao saber científico e humano, relegando a grande 
parte somente uma educação para atender uma demanda de 
mercado.

Voltando a realidade do Estado do Paraná, para além da 
precarização do trabalho de pro"ssionais das escolas estaduais, 
ainda em 2020 o ensino médio sofreu um duro retrocesso na 
composição de sua grade curricular. Em dezembro de dois mil e 
vinte, através da Instrução Normativa nº 011/2020 da Diretoria 
de Educação e a Diretoria de Planejamento e Gestão Escolar da 
Secretaria Estadual de Educação e Esportes do Paraná, dispôs 
sobre a reorganização curricular na modalidade do ensino mé-
dio da rede estadual. 

Tal normativa, ainda que questionada atualmente por ferir 
dispositivos legais que tange a obrigatoriedade da oferta e car-
ga horária, implementou a redução de 2 para 1 aula semanal nas 
disciplinas em questão: Sociologia, Filoso"a e Arte. Mesmo com 
movimentos contrários a essas mudanças como pelo Coletivo de 
Humanidades, da APP Sindicato, universidades, da oposição ao 
governo na Assembleia Legislativa e até mesmo do Ministério 
Público do Paraná4 a normativa passou a vigorar no corrente ano 
de dois mil e vinte um, sendo incorporado um currículo único 
para a toda a rede estadual. 

A seguir dispomos em anexo duas organizações dos com-
ponentes curriculares: um para as escolas regulares e outra para 
escolas que ofertam ensino integral. No entanto, não foi possível 
identi"car durante a construção desse texto, as escolas que ofer-
tam ensino médio em tempo integral ou docentes que estão nessa 
modalidade na rede estadual, circunscritos nas regiões norte e 
noroeste do Estado do Paraná, onde também atuam os autores.

4 APP SINDICATO. MP emite parecer favorável à defesa da APP-Sindicato sobre as aulas de Sociologia, 
Filoso"a e Artes. 
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Figura 1: Matriz Curricular do Ensino Médio: escolas que ofertam LEM"Inglês5

Instrução Normativa 011/2020, SEED- Escolas Regulares

Anexo I
Matrizcurricular do ensino médio – Rede Estadual

Para as escolas que ofertam LEm – Inglês de forma obrigatória

Inserir logotipo da instituição de ensino (opcional)

NRE: Inserir código e nme MUNICÍPIO: Inserir código e nome

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: Inserir código e nome
ENDEREÇO: Inserir endereço completo, com bairro, município e CEP
TELEFONE: Inserir DDD e nº de telefone
ENTIDADE MANTENEDORA: Governo do Estado do Paraná
CURSO: (009) Ensino médio regular

TURNO: C.H. Total: 2.400 (mínimo) DIAS LETIVOS ANUAIS: 200

ANO DE IMPLATAÇÃO: 2021 FORMA: Simultânea

Componente curricular 
(Código SAE) 1ª SÉRIE 2ª SÉRIE 3ª SÉRIE

Base 
Nacional 
Comum

Arte (704) 1 1 1

Biologia (1001) 2 2 2

Educação Física (601) 2 2 2

Filoso!ia (2201) 1 1 1

Física (901) 2 2 2

Geogra!ia (401) 2 2 2

História(501) 2 2 2

Língua Portuguesa (106) 4 4 4

Matemática (201) 3 3 3

Química (801) 2 2 2

Sociologia (2301) 1 1 1

Total de horas-aula semanais - BNC 22 22 22

Parte
Diversi!icada

Educação Financeira (0299) 1 1 1

LEM Espanhol (1108) 4 4 4

LEM - Inglês (1107) 2 2 2

Total de horas-aula semanais - PD 7 7 7

Total de horas-aula semanais 29 29 29

5 Disponível em: <http://www.educacao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/"les/documen-
to/2021-01/instrucaonormativa_112020_Currículoem.pdf> Acesso em 15 de jun 2021
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Figura 2: Matriz Curricular do Ensino Médio6

 Instrução Normativa 011/2020, SEED- Escolas em Tempo Integral

ENTIDADE MANTENEDORA: Governo do Estado do Paraná

CURSO: 0014 Ensino médio em tempo integral

TURNO: Único C.H. Total: 4.500 horas DIAS LETIVOS ANUAIS: 200

ANO DE IMPLATAÇÃO: 2021 FORMA: Simultânea

Componente curricular 
(Código SAE) 1ª SÉRIE 2ª SÉRIE 3ª SÉRIE

Base 
Nacional 
Comum

Arte (704) 2 2 2

Biologia (1001) 3 3 3

Educação Física (601) 2 2 2

Filoso!ia (2201) 1 1 1

Física (901) 3 3 3

Geogra!ia (401) 2 2 2

História(501) 2 2 2

Língua Portuguesa (106) 6 6 6

Matemática (201) 5 5 5

Química (801) 3 3 3

Sociologia (2301) 1 1 1

Total de horas-aula semanais - BNC 30 30 30

Parte
Diversi!icada

Disciplinas eletivas (0794) 1 1 1

Estudo orientado (0790) 4 4 4

Educação Financeira (0299) 2 2 2

LEM - Inglês (1107) 2 2 2

LEM Espanhol (1108) 2 2 2

Práticas experimentais (0792) 2 2 2

Preparação pós-médio (0793) 2 2 2

Projeto de vida (0594) 2 2 2

Total de horas-aula semanais - PD 19 19 19

Total de horas-aula semanais 49 49 49

6 Disponível em: < http://www.educacao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/"les/documen-
to/2021-01/instrucaonormativa_112020_Currículoem.pdf> Acesso em 15 de jun 2021.
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Os re#exos foram imediatos, indo desde diminuição dos conte-
údos propostos nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná à 
precarização do trabalho docente, muitos perderam suas lotações em 
escolas onde lecionavam e grande parte de professores temporários, 
não recontratados. Essa mudança fez emergir a disciplina de “educa-
ção "nanceira”, sendo ofertada nos três anos do ensino médio. Quan-
to às escolas que ofertam ensino médio em tempo integral7 foi pro-
posto a manutenção da carga horária em Arte, a diminuição da carga 
horária para Filoso"a e Sociologia e o aumento da carga horária para 
Biologia, Língua Portuguesa, Matemática, Química e Física, além de 
contemplar na chamada parte diversi"cada os projetos previstos na 
nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC), aprovada em 2018. 

Sabemos que é necessário para a experiência cotidiana a ad-
ministração da economia doméstica e dos recursos oriundos para 
a subsistência, porém, retirar dos educandos provenientes da es-
cola pública, o direito de uma formação humanística na etapa de 
sua escolarização é distanciar ainda mais as desigualdades e opor-
tunidades. Em KUENZER (2015, p. 350) podemos identi"car que 
o papel formativo concebido pela escola é indispensável para,

a transição do senso comum e dos saberes tácitos para o conheci-
mento cientí"co não se dá espontaneamente, conferindo à inter-
venção pedagógica decisivo papel; ou seja, se o homem é capaz de 
formular seus conceitos cotidianos espontaneamente, isso não se 
dá no caso do desenvolvimento de conceitos cientí"cos, que de-
mandam ações especi"camente planejadas, e competentes, para 
esse "m. Portanto, o desenvolvimento das competências comple-
xas, que envolve intenção, planejamento, ações voluntárias e deli-
beradas, depende de processos sistematizados de aprendizagem.

Fazer esse breve paralelo das políticas educacionais adotadas 
pela mantenedora da rede estadual do Paraná no último ano é ne-
cessário para entendermos qual linha educacional é adotada pela 
secretaria, sendo que a mesma parte de uma perspectiva resultado, 
empresarial, marcado pelo discurso do empreendedorismo tão 
presente em tempos de precarização das relações de trabalho. 

7 Segundo a SEED, o Paraná passou de 17 instituições de ensino da rede estadual para 34, localizadas em 
27 municípios paranaenses. 
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A precarização do trabalho docente no contexto da 
pandemia de Covid-19

  Paralelo às transformações pelas quais passou a educação bra-
sileira, acompanhamos a precarização do trabalho docente: baixos 
salários, excesso de alunos por turma, intensa jornada e falta de 
autonomia de seu trabalho, políticas públicas que desconsideram 
a educação e o docente (no caso do Paraná, descumprimento da 
hora atividade e piso salarial Nacional) entre outros. Observamos 
as ideologias capitalistas enraizando-se no espaço escolar, o traba-
lho docente ordenando-se ao modelo de #exibilização.

 O professor #exível exerce, além da função de mediador do co-
nhecimento, o papel de psicólogo, assistente social, pai, con"den-
te e muitas outras, que desvaloriza e descaracteriza a sua função. 
Em seus estudos a respeito da implantação de ideologias liberais 
na educação pública, Campos e de Silva (2014, p.79) a"rmam que:

[...] é necessário que o pro"ssional seja #exível às demandas da 
empresa, a escola incorpora essa lógica, cujo o professor deve 
se adequar as exigências que lhe são impostas e responder posi-
tivamente. Atualmente, assim como o trabalhador, o professor 
se vê diante de variadas funções que é obrigado a desempenhar 
na escola pública.

  No cenário do período entre 2020 ao primeiro trimestre de 
2021 com a pandemia e a implementação do ensino remoto, os 
docentes incorporaram mais uma função, de investigador, procu-
rando pistas por alunos e seus responsáveis, tentando um resgate 
para participarem das aulas pelo meet e realizarem as atividades 
do Classroom.

 A desvalorização do trabalho docente no Paraná foi tamanha 
que o atual Secretário da Educação do Paraná, Renato Feder8 9 , 
reforçando o já exposto anteriormente, cogitou na implementação 
das aulas remotas, conceder as licenças aos professores do Quadro 
Próprio da Magistério (por sinal atrasadas) recuando depois.

8 Mestre em Economia pela Universidade de São Paulo (USP) e graduado em administração pela Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV).
9 A Secretaria de Educação do Paraná (nota) 1 é composta de 1,07 milhão de alunos e 90 mil servidores.
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 De acordo com a apresentação do atual Secretário, encontra-
da no site o"cial da Secretaria de Educação, nos permite a inter-
pretação, o Secretário segue a política liberal, entendo a educação 
e a escola pública como uma empresa:

Se dedicou também em experiências internacionais na Educa-
ção, tendo visitado e se aprofundado no funcionamento e gestão 
de escolas e sistemas educacionais de países como China, Coreia 
do Sul, Japão, Canadá, Israel, Finlândia e EUA. No setor privado, 
Feder consagrou-se como gestor na posição de proprietário da 
Multilaser. Atualmente, faz parte do Conselho de Administração 
da empresa. Transformou a empresa familiar em uma das gigan-
tes do setor de tecnologia no Brasil, com faturamento de anual 
R$ 3 bilhões e mais de quatro mil funcionários. (SEED, 2020) 

  Renato Feder como gestor, atendeu as normativas Nacionais, 
reduzindo a carga horária, no Ensino Médio, as disciplinas de So-
ciologia, Filoso"a e Arte, introduzindo no currículo do Paraná, 
aulas de empreendedorismo e educação "nanceira, a preparação 
para o mercado de trabalho. Enaltecido pela mídia, o programa 
Aula Paraná visto como “sucesso”, deveria atender os alunos du-
rante a pandemia. No contexto real, alunos, professores e comu-
nidade escolar estavam despreparados para o Programa, que foi 
implantado em 15 dias, muitos tiverem que recorrer à aquisição 
de novos equipamentos, aprendendo a lidar com os programas 
sem treinamento prévio, contrariando a mídia que declarou que 
os docentes haviam recebido o treinamento, bem como o “suces-
so” do programa. O aplicativo do Classroom postava atividades 
diariamente, a correção "cava a cargo dos docentes. Um trabalho 
exaustivo devido a quantidade de atividades postadas. 

No segundo trimestre de 2020, houveram algumas alterações 
e adaptações, convenientes às necessidades para o aprendizado, 
principalmente, em relação a quantidade de atividades lançadas e 
no tempo da aula Paraná que tinha duração de 5O minutos, o que 
sobrecarregava tanto o docente, quanto o aluno.

 Para descrever as di"culdades nas quais os docentes passa-
ram durante a implementação das aulas remotas, uma pequena 



146

Ensino, currículo e formação docente: vínculos, conexões e questões da atualidade

conversa através do aplicativo Google formulário foi encaminha-
da para os colegas que assim como os autores deste trabalho, vi-
venciam desde 2020 as contradições e os despreparo para atua-
rem nas aulas remotas.

 Ao total somamos 21 relatos, que apontam a vivência do-
cente no período entre 2020 ao primeiro trimestre de 2021. Em 
relação ao treinamento (ou a falta desse) anterior a implemen-
tação das aulas remotas e as consequências destes e o trabalho e 
docente, destacamos o seguinte relato:

[...] Com certeza a falta de quali"cação e distribuição de equi-
pamentos di"cultou bastante para que eu pudesse realizar meu 
trabalho de forma digna. Na minha cidade, há poucas empresas 
que oferecem serviço de Internet de qualidade, e para que mi-
nhas aulas ocorram sem intercorrências, é preciso assinar pa-
cotes mais caros, o que para mim é inviável no momento. Tive 
que investir em notebook novo, fone de ouvido e microfone 
que o Estado sequer me ofereceu subsídios para que eu pudesse 
adquiri-lo por um preço reduzido, que já estão tão altos em 
virtude da grande procura e da alta do dólar. Sobre manusear 
equipamentos não é uma di"culdade para mim, mas não tenho 
condições de ser o suporte de TI quando os estudantes enfren-
tam di"culdades, muitas vezes as aulas se tornam processos in-
viáveis porque eles têm suas próprias carências e di"culdades 
(B.M.R., junho de 2021).

 Houveram e ainda há, muita preocupação com os alunos que 
não possuem acesso as tecnologias, a discussão gerada: As aulas 
remotas podem ser enquadradas como um processo de exclusão 
digital, tanto para o professor, quanto para o aluno? Os relatos 
foram unânimes em apontar a"rmativamente.

Com certeza, se mostra ine"caz e ilusório, exclui aqueles que 
não tem acesso a rede de internet e nem a equipamentos ade-
quados, e aqueles que possuem, não participam das aulas re-
motas (M.R.C., junho de 2021).
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Outro relato oportuno para analisarmos a continuidade dos 
conteúdos trabalhados nas aulas remotas é do professor (E.R., ju-
nho de 2021):

[...] Muitas vezes os estudantes, devido à situação econômica, 
não consegue ter um bom acesso aos links e aulas remotas. Não 
há uma sequência nas participações das aulas. E o professor 
também. Muitos tem que lidar com processos de informação a 
cada minuto e acabam por desanimar na prática docente.

 A implantação da disciplina de Sociologia no ensino mé-
dio passou por um caminho conturbado e inseguro, assim como 
a legalização da disciplina. Por força da Lei n.º 11.680, de 2008, 
obrigatória em todas as séries do ensino médio, no Paraná, houve 
condições estruturais como a de duas horas aula de Sociologia em 
cada uma das séries desta etapa de ensino. Mas, como apontado 
anteriormente, houve a redução da carga horária das disciplinas 
de Sociologia, Filoso"a e Arte. Vejamos os relatos dos docentes 
que tiveram que se adaptar as aulas remotas, paralelo a redução 
da carga horária, e em quais aspectos do ensino-aprendizagem 
essas mudanças mais prejudicaram:

[...] Os estudantes agora possuem menos tempo para assimilação 
e compreensão dos conteúdos na área de humanas, ocorrendo as-
sim uma defasagem no processo de ensino-aprendizagem. Além 
disso, os professores da área de humanas tiveram que ministrar o 
dobro de aulas para receber a mesma remuneração, o que acarre-
tou em mais trabalho e menos tempo para o desenvolvimento de 
uma aula signi"cativa para os estudantes J.P.R. ( junho, 2021).

 Os estudantes também se preocuparam com a redução da 
carga horária de Sociologia:

[...] não termos tempo su"ciente para darmos uma aula de qualida-
de e o que mais me surpreendeu foram os próprios alunos sentirem 
a necessidade de mais aulas de Sociologia. (R.L.C., junho de 2021)
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 A instituição escolar é um ambiente no qual o processo de 
aprendizagem não se limita a conteúdos formais. Con"gura um 
processo de socialização, contudo os conteúdos formais, da disci-
plina de Sociologia e das demais presentes no currículo escolar, se 
não apropriados, impedem os indivíduos de se tornarem autôno-
mos, e nesse sentido se faz necessário um tempo adequado para 
serem trabalhados, assimilados e apropriados.

Per!il dos docentes que contribuíram com relatos

 Como já informado neste, os relatos foram obtidos através do 
Google formulário, não se caracterizou como um trabalho de pesqui-
sa qualitativa, ocorreu de forma informal e voluntária, todavia acre-
ditamos se fazer pertinente transparecer quem são os contribuintes 
deste trabalho, bem como de qual Núcleo de Educação do Paraná10 
pertencem. Selecionamos alguns grá"cos apropriados para tal. Por-
tanto a numeração desses, não apresenta uma sequência.

 O grá"co abaixo representa a idade dos colaboradores, e nos 
permite identi"car que a grande maioria se encontra entre 35-
40 anos, que relataram a di"culdade em manusear as tecnologias 
necessárias para o trabalho das aulas remotas. Em regra geral, os 
mais jovens apresentam habilidade maior para uso desses recur-
sos, o que nos leva a uma interrogativa: Se os relatos fossem de 
pessoas mais velhas, apresentariam maiores di"culdades? 

Figura 3: Idades dos Participantes dos Relatos

2. Idade
21 respostas

6

4

2

0
30 35 43 47 anos 49 53 57

1 (4,8%) 1 (4,8%) 1 (4,8%)

2 (9,5%)

5 (23,8%)

3 (14,3%)

1 (4,8%) 1 (4,8%) 1 (4,8%) 1 (4,8%) 1 (4,8%) 1 (4,8%) 1 (4,8%) 1 (4,8%)

10 SEED-PR, organiza-se por Núcleos Regionais, totalizando 32 núcleos de educação.
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 As representativas abaixo, apresentam as regiões onde atuam 
pro"ssionalmente os docentes que participaram com os relatos, 
e demonstram que independente, de onde se encontravam, a vi-
vência apresentou pontos em comum às aulas remotas.

Figura 4: Escolas de atuação dos participantes dos relatos 

4. Escola em que atua (não obrigatório)
13 respostas

2

1

0
CE PROF Gabriel R... Colégio Estadual G... Colégio Estadual W... Escola Estadual Ro... Vista Bela

Colégio Estadual E... Colégio Estadual Se... Colégio Jayme Canet Hermínia Rolim Lupi... Colégio Es...

1
(7,7%)

1
(7,7%)

1
(7,7%)

1
(7,7%)

2
(15,4%)

2
(15,4%)

2
(15,4%)

1
(7,7%)

1
(7,7%)

1
(7,7%)

Ressaltamos que no Paraná, a Secretaria de Educação organi-
za-se em Núcleos Regionais de Educação (NRE).

Figura 5: NREs de Atuação dos Participantes dos Relatos. 

5. Cidade/NRE (não obrigatório)
17 respostas

3

2

1

0
Arapongas Arapongas/Apucarana Curiúva/NRE Telêmaco Borba Sabáudia

Arapongas NRE Apucarana Bela Vista do Paraíso Marechal Deodoro/AL

1
(5,9%)

1
(5,9%)

1
(5,9%)

1
(5,9%)

1
(5,9%)

1
(5,9%)

1
(5,9%)

1
(5,9%)

1
(5,9%)

1
(5,9%)

2
(11,8%)

2
(11,8%)

3
(17,6%)

 O próximo grá"co apresenta o vínculo do docente com a Se-
cretaria da Educação. A maioria, 81% dos entrevistados são efe-
tivos. Os 19% restantes são contratos temporários e tiveram que 
se adaptar, adquirindo equipamentos que comportam as necessi-
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dades para o funcionamento dos aplicativos, que oferecem, sem 
dúvida nenhuma, muitos recursos atrativos e didáticos, mas que 
necessita de memória e uma internet com velocidade adequada, 
não acessíveis a todos os docentes, quiçá aos estudantes.

Sem dúvidas, o período entre 2020 e o primeiro trimestre de 
2021, submeteu a instituição escolar e o processo ensino aprendiza-
do a uma grande transformação, estudantes e docentes remetendo-
-se às aulas remotas despreparados e adaptando-se bruscamente, 
na rede Estadual do Paraná, a plataforma Classroom.! A pandemia 
mudou e estabeleceu comportamentos, provocou o distanciamento 
e mais do que nunca incorporou a tecnologia de forma incondicio-
nal no cotidiano da comunidade escolar. Referenciando Baumam:

E aí nosso sociólogo chama atenção para o sentimento de cri-
se, de “viver nas encruzilhadas”, experimentado igualmente por 
educadores, "lósofos, teóricos, para sugerir os desencontros de 
hoje não tem a ver negligência de pedagogos ou fracassos da 
teoria educacional, mas sim com novos contornos do mundo:! 
dissolução das identidades, desregulamentação, polifonia de 
valores e fragmentação da vida (COSTA, 2018, p.133).

A #exibilização e a precarização do trabalho docente, princi-
palmente no período da pandemia, re#etem esse sentimento de 
“viver nas encruzilhadas”, resultando em incertezas e em dissolu-
ção da identidade do mesmo.

Considerações !inais

Procuramos neste artigo trazer à luz do debate acadêmico, 
como sugere o nome deste e-book, “Ensino, Currículo e Formação 
Docente: vínculos, conexões e questões da atualidade”, um panora-
ma do que os autores e alguns colaboradores que se dispuseram a 
relatar de maneira breve, mas de suma importância, um pouco de 
suas vivências no ensino na rede publica estadual do Paraná. 

Ao reconstruirmos de forma cronológica os acontecimentos que 
envolvem o funcionamento da educação no nosso Estado, queremos 
fazer registro que tais mudanças ocorreram de maneira nem sem-
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pre democrática, em que houvesse uma construção coletiva de todos 
os integrantes da rede de ensino estadual. Também, apontamos que 
esse processo se dá no âmbito das disputas a nível estadual, num con-
texto de reformulação das politicas educacionais e o, mais grave, em 
meio a uma grande crise sanitária mundial, e que em nosso país, até 
o momento quando aqui redigíamos esse texto, MEIO MILHÃO DE 
BRASILEIROS foram vitimados pela Covid-19. 

Enquanto educadores precisamos, assim como Paulo Freire, 
fazer reverberar que “educar é um ato político” e resistir aos ata-
ques que nos impõe, é dever. 
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Introdução

O estudo de química é um desa"o para a maioria dos estu-
dantes de ensino médio. Geralmente, os temas complexos não 
estão contextualizados e inseridos no cotidiano, o que implica 
na di"culdade de assimilação. Da mesma forma, para os pro-
fessores de química, a busca constante por maneiras de inovar 
e ter sucesso no processo ensino-aprendizagem é desa"adora e 
frequente em diversos estudos, eventos pedagógicos e conferên-
cias da área da educação (SOARES; MESQUISA; REZENDE, 
2017). A inovação no ensino é um sistema complexo que requer 
tempo para planejamento, pois abrange diversos aspectos, como 
a comunidade interna e externa, ações do cotidiano, práticas 
pedagógicas, valores institucionais e outros. Assim, inovar não 
signi"ca necessariamente pôr em prática algo totalmente inédi-
to, mas sim fazer algo novo dentro do contexto escolar no qual 
a prática deverá ser instalada, sempre com objetivo de compar-

capítulo 
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tilhar o conhecimento usando diferentes formas de abordagem 
em respeito à diversidade dos cidadãos envolvidos (FALAVIG-
NA et al., 2020).

O curso de graduação em química é pouco procurado, prin-
cipalmente na modalidade licenciatura. Ademais, esse compo-
nente curricular não costuma ser muito agradável aos estudantes 
de ensino médio e tem as aulas expositivas como dominantes, o 
que di"culta o processo de ensino-aprendizagem (FIORI; GOI, 
2020). Sendo assim, os conteúdos de química devem passar por 
uma constante remodelação em relação à forma de trabalho, a "m 
de que se tornem mais atrativos para os estudantes, bem como 
o seu estudo seja prazeroso e assimilável (BONIFÁCIO; FARIA; 
JÚNIOR, 2020). 

Além disso, sabe-se que a prática diária das escolas públicas 
de ensino médio não direciona os estudos práticos em laborató-
rios de ciências, que muitas vezes não existem no espaço escolar 
ou são defasados. Assim, a ferramenta da experimentação, mui-
to importante para o ensino de química, nem sempre está dis-
ponível aos estudantes, prejudicando o estudo de conceitos até 
mesmo básicos dessa ciência (ANDRADE; COSTA, 2016; RO-
CHA; MARTINS; COSTA, 2019). Possibilitar ao estudante a ex-
perimentação, veri"cação e investigação de fenômenos, por mais 
simples que sejam, é fundamental para estimular o seu protago-
nismo e até mesmo a formulação de suas próprias teorias, que de-
vem ser valorizadas. Nesse contexto, é consenso dos pro"ssionais 
de educação que se considere os conhecimentos que o estudante 
já traz consigo, valorizando a interdisciplinaridade nas práticas 
inovadoras experimentais (PEREIRA; MANDACARI, 2018; FA-
LAVIGNA et al., 2020).

O ano de 2020 foi atípico e apresentou um empecilho a mais 
em todo o processo de ensino: a pandemia de uma doença viral 
desconhecida, que trouxe o medo global. A doença infecciosa, 
que "cou conhecida como COVID-19 (do inglês, Coronavirus 
Disease 2019), chegou com força ao Brasil em meados de março 
desse ano e fez boa parte da população paralisar, bem como o 
processo educativo, que já carrega falhas desde sempre. Com a 
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incerteza de até quando o caos se instalaria, as escolas de todo 
o país entraram em constantes debates de diversas naturezas e 
os docentes, acostumados a trabalharem em situações inóspitas, 
encararam mais uma importante e delicada tarefa, que foi reorga-
nizar a sua metodologia para se adequar ao ensino remoto, longe 
da escola e dos estudantes (PIFFERO et al., 2020).

A pandemia da COVID-19 escancarou a desigualdade so-
cial do país e os aspectos educativos que sofreram impacto com 
a impossibilidade de aulas presenciais são graves e inúmeros. No 
entanto, para a segurança de estudantes e agentes da educação, as 
aulas remotas foram a saída mais adequada encontrada, mesmo 
com toda a di"culdade e falhas que o processo contém (ROCHA; 
MARTINS; COSTA, 2019; SOUZA, 2020). 

Em meio a diversas di"culdades sociais, econômicas e de 
saúde pública, a população também foi tomada pela desinfor-
mação. Embora cientistas e pro"ssionais da saúde tenham se 
dedicado ao máximo, desde o começo da pandemia, para divul-
gar medidas de prevenção e os cuidados a serem tomados para 
evitar a transmissão do vírus, as teorias da conspiração sobre a 
COVID-19 dominaram e dominam ainda em diversos meios. 
Assim, "cou cada vez mais evidente a necessidade de aproxi-
mar a ciência do cotidiano da população e foram constantes as 
iniciativas para a divulgação de conhecimentos básicos sobre 
correta higienização de mãos, objetos e superfícies, verdadeiras 
formas de transmissão, cautela com automedicação e medica-
mentos sem comprovação cientí"ca e a importância das vacinas 
(FIORI; GOI, 2020). 

Na busca por metodologias que se adequem a um ensino 
remoto, a utilização de jogos e pequenos experimentos que 
possam ser realizados fora de um laboratório de ciências mos-
tra-se como alternativa viável para estimular o estudante, que 
já está em situação atípica e instável em sua jornada educativa. 
Ademais, trazer o tema da pandemia para as aulas de química 
pode fomentar a discussão construtiva sobre diversos assuntos 
necessários ao ensino médio, além de contribuir com a divulga-
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ção cientí"ca de conceitos básicos de ciências, fundamentais no 
cotidiano de todos.

A pandemia da covid-19 e o desa!iador ensino 
remoto de química 

Doenças emergentes geralmente aparecem de repente, 
como a Síndrome Respiratória Aguda Severa (SARS), que sur-
giu no "nal de 2002, na China. No ano seguinte, o vírus já tinha 
se disseminado para 28 países. Em 2012, "cou em evidência o 
coronavírus causador da síndrome respiratória do Oriente Mé-
dio (MERS-CoV, do inglês, Middle East Respiratory Syndrome 
Coronavirus), que causou casos graves de pneumonia na Arábia 
Saudita e Europa, provocando 33 mortes de setembro de 2012 a 
junho de 2013. A origem viral dessas doenças é provavelmente 
zoonótica, quando o vírus SARS-CoV evoluiu por um longo pe-
ríodo nos morcegos e adquiriu a capacidade de infectar pequenos 
mamíferos e humanos (MADIGAN et al., 2016). 

Os coronavírus formam um grupo de vírus que causam 
doenças respiratórias em humanos e em outros animais, como 
pássaros e pequenos mamíferos (KHALIL; KHALIL, 2020; FER-
REIRA; ANDRICOPULO, 2020). A partícula viral, também 
chamada de vírion, possui um envelope com proteínas impreg-
nadas, fornecendo um aspecto de “coroa”, o que levou ao nome 
“corona”, do latim, coroa (MADIGAN et al., 2016; QUINTELLA 
et al., 2020).

Em 1° de fevereiro de 2020, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) decretou estado de emergência devido à doença 
COVID-19. Causada pelo novo coronavírus da síndrome respi-
ratória aguda grave 2, ou SARS-CoV-2, essa nova doença foi re-
conhecida como pandemia pela OMS em 11 de março de 2020, 
após atingir 118 países (CÂMARA et al., 2020). O primeiro caso 
aconteceu em Wuhan, na China, e logo o vírus se espalhou pelo 
mundo. O vírus que causa a COVID-19, SARS-CoV-2 (Figura 1), 
produz uma síndrome respiratória, que pode variar de um qua-
dro leve a grave. 
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Figura 1: Vírus SARS"CoV"2.
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O SARS-CoV-2 é o causador da doença COVID-19.
Fonte: Lima et al. (2020).

A pessoa infectada pelo SARS-CoV-2 pode não apresentar 
sintomas e mesmo assim possuir a capacidade de transmissão, 
que ocorre principalmente por meio de gotículas de saliva, tosse, 
espirro, catarro, contato pessoal próximo e contato com objetos 
contaminados. Casos mais graves da doença evoluem para falên-
cia dos órgãos e morte (CÂMARA et al., 2020; QUINTELLA et 
al., 2020; FALAVIGNA et al., 2020). As medidas de contenção 
para a COVID-19 resumem-se em manter isolamento social e 
hábitos de higiene. Assim, é recomendado permanecer em locais 
arejados sempre que possível e utilizar máscara facial apropriada, 
além de manter distância social (FERREIRA; ANDRICOPULO, 
2020; PIMENTEL et al., 2020).

É bem observado que várias pessoas desenvolvem uma sín-
drome pós-COVID, pois mesmo após meses de obter a cura da 
doença, permanecem com efeitos de sequelas, que vão desde a 
perda do paladar, fadiga, batimentos cardíacos acelerados, falta 
de ar, dor nas articulações, di"culdade de concentração, até se-
quelas psicológicas, cognitivas e físicas. Ainda, já foi veri"cado 
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que a COVID-19 pode potencializar ou favorecer o aparecimento 
de outras doenças, tais como diabetes, dispneia e "broses, além 
de poder afetar diversos órgãos além do pulmão, como coração, 
cérebro, fígado, rins (ANDRADE, 2020; COMOLI, 2020).

Para diagnóstico da COVID-19, o teste molecular, conhecido 
como “teste do cotonete” é o mais e"caz se realizado na fase aguda 
dos sintomas (entre o 3º e 7º dia após os sintomas aparecerem). 
A técnica consiste em utilizar a reação em cadeia da polimerase 
com transcrição reversa (RT-PCR, do inglês reverse-transcripta-
se polymerase chain reaction), que ampli"ca as cópias de mate-
rial genético do vírus para a sua posterior detecção. Esse tipo de 
diagnóstico requer equipamentos especí"cos e pessoal treinado, 
sendo relativamente demorado quando comparado com os testes 
imunológicos ou sorológicos, considerados “testes rápidos”. Es-
ses, são baseados na produção de anticorpos pelo organismo in-
fectado, sendo possível obter o resultado em menos de uma hora. 
No entanto, a produção de anticorpos pode variar de pessoa para 
pessoa, sendo que, no geral, costuma aparecer após o 7º dia de 
sintomas para o SARS-CoV-2 (PAVÃO et al., 2020; SBPC, 2020).

Recentemente, novas variantes dos vírus têm surgido. Uma 
nova variante é resultante de mutações de um vírus. Mutações 
são comuns e consistem em mudanças no código genético, que 
logo poderão interferir com o aparecimento de novas caracterís-
ticas. Estudos analisam se essas novas variantes possuem maior 
taxa de transmissibilidade, o que pode agravar mais ainda a dis-
seminação do vírus pela população (JONES, 2021; DOURADO; 
VIEIRA; LIMA, 2021).

Com o avanço rápido de casos da COVID-19, até então des-
conhecida, a assustadora quantidade de pessoas doentes, inter-
nadas e mortas levou a muitas especulações sobre tratamentos e 
medicamentos ine"cazes. Logo, se deu a disseminação de falsas 
promessas medicamentosas para tratamento e até mesmo pre-
venção da doença, muitas vezes baseadas em estudos de pequeno 
porte e de observação, testes “in vitro”, ou ainda relatos de experi-
ências pessoais. Somando-se a isso o fato de que a grande maioria 
das pessoas acometidas pela COVID-19 sofre leves sintomas e 
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alcança a cura com base em repouso e hidratação, a falsa ideia 
de que determinado remédio mostrou e"ciência contra o SARS-
-CoV-2 "cou bastante popular (FALAVIGNA et al., 2020).

É recorrente na sociedade o uso inadequado de medicamen-
tos, bem como a automedicação, o que preocupa muito, pois pode 
levar a efeitos indesejáveis e mascaramento de outras patologias 
(ARAÚJO, 2014). Até chegar às farmácias para comercialização, 
um medicamento deve passar por muitas etapas, que exigem alto 
investimento, risco, tempo e aprovação por órgãos reguladores, 
que, no Brasil, é a ANVISA. No caso de uma pandemia, onde se 
vê urgência na busca de um tratamento e"ciente, uma alternativa 
praticada é o reposicionamento de medicamentos, quando ocorre 
uma busca por novas indicações de medicamentos já utilizados. 
Esse mecanismo não é novo e exemplos certeiros são bastante 
usados, como o Viagra, que originalmente foi desenvolvido para 
tratar doenças cardíacas, mas é indicado para disfunção erétil 
e a zidovudina (AZT), que visava o tratamento do câncer, mas 
foi aprovada e é usada até hoje como parte do tratamento para 
a Síndrome de Imunode"ciência Adquirida (AIDS). No entanto, 
apesar de economizar tempo e recursos "nanceiros, esse reposi-
cionamento de medicamentos considera uma questão de tentati-
va e erro e isso pode ser prejudicial quando há pressa. Apesar de 
muitos estudos “in vitro” trazerem resultados positivos e otimis-
tas, os testes clínicos nem sempre estão atrelados aos dados, o que 
pode levar a uma perigosa interpretação sobre a real e"cácia de 
alguns medicamentos. É neste contexto que algumas substâncias 
já usadas para o tratamento de algumas doenças foram erronea-
mente sugeridas como tratamento para a COVID-19, o que levou 
muitas pessoas ao equívoco de se precipitarem na busca por ado-
tar uma conduta de prevenção medicamentosa sem ação efetiva 
contra a doença (FERREIRA; ANDRICOPULO, 2020).

Alguns medicamentos logo surgiram como candidatos a uma 
espécie de “kit COVID para tratamento precoce” contra a doença, 
mesmo sem comprovação cientí"ca. A cloroquina é conhecida-
mente utilizada contra malária desde a década de 1930. Um aná-
logo hidroxilado da cloroquina é a hidroxicloroquina, que tem 
como vantagem sobre àquela ser menos tóxica. Ela é usada, com 
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sucesso, no tratamento de lúpus eritematômico sistêmico e artrite 
reumatoide. No entanto, diversos estudos realizados com ensaios 
“in vitro” e clínicos com pacientes internados com COVID-19 
comprovaram que ambos os medicamentos não apresentam e"-
ciência no tratamento da doença em casos leves, moderados ou 
graves, inclusive o uso de hidroxicloroquina foi associado com o 
aumento da mortalidade de pacientes com COVID-19 (AXFORS 
et al., 2020; MENEZES, SANCHES; CHEQUER, 2020; FERREI-
RA; ANDRICOPULO, 2020).

Outros medicamentos que "caram populares como preven-
ção ou em um possível tratamento dos primeiros sintomas da 
COVID-19 foram azitromicina e ivermectina, inclusive com dis-
tribuição gratuita para a população por prefeituras de diversos mu-
nicípios. Todas as utilizações desses medicamentos não contêm, 
entretanto, comprovação cientí"ca de e"cácia contra a COVID-19. 
Ainda, tais medicamentos estão relacionados com efeitos colaterais 
e danos em alguns órgãos, tal como o fígado. Pior do que a sua 
inutilidade é o fato de que a busca por tais medicamentos em gran-
de quantidade pela população levou ao desabastecimento dessas 
substâncias pelas pessoas que realmente precisam ser medicadas 
por elas. Além disso, a falsa sensação de proteção leva às pessoas a 
relaxarem sobre as medidas de prevenção, como o hábito de higie-
nizar as mãos, usar máscaras ou manter isolamento social, que re-
almente são medidas e"cazes contra a doença (MOLENTO, 2020). 

Em março de 2021, a ANVISA liberou a utilização do antivi-
ral sintético chamado remdesivir para o tratamento da COVID-19. 
Originalmente destinado ao tratamento contra Ebola, em 2016, 
esse é o primeiro medicamento que traz em sua bula a indica-
ção para o tratamento da COVID-19, sendo a forma intravenosa 
a única maneira de administração aprovada até o momento. Esse 
medicamento teve sua e"cácia descrita contra o vírus SARS-CoV 
ainda em 2017. Não é comercializado em farmácias, sendo o seu 
uso exclusivo em hospitais e o custo geral com esse tratamento é 
alto. Ele tem como estrutura química base a molécula denomina-
da adenosina, um nucleotídeo de ácido ribonucleico (RNA) e essa 
característica está relacionada com sua função no organismo (OL-
DACH, 2020). Basicamente, esse medicamento age impedindo a 
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replicação viral por inibir a enzima RNA polimerase, que permite 
ao vírus reproduzir o seu material genético e aumentar a capacida-
de de infectar novas células (FERREIRA; ANDRICOPULO, 2020).

Apesar de todos os esforços e contínuos ensaios para descobrir 
e aprimorar medicamentos, a principal forma de conter a pandemia, 
além dos hábitos de higiene, distanciamento social e uso correto de 
máscaras faciais, é a prevenção através de vacinas. Um fato jamais 
visto na história mundial foi o rápido surgimento de possíveis va-
cinas contra a COVID-19, a partir da iniciativa de diversos labora-
tórios, em diferentes países. Essa rapidez, inclusive, levou parte da 
população descon"ar da ciência e supor que as vacinas teriam ca-
pacidade até mesmo de invadir a privacidade através da inserção de 
chips nas pessoas, o que é um absurdo. No entanto, assim como para 
os medicamentos, o processo de elaboração de uma vacina não é 
simples e exige várias etapas rigorosas, justamente para garantir a se-
gurança do seu uso. Não só neste caso, mas o histórico de epidemias 
e pandemias mostra que as vacinas são a principal ferramenta para 
o controle ou até mesmo eliminação de doenças infecciosas e, por 
esse motivo, todo o processo deve ser realizado respeitando todas as 
normas de biossegurança (KFOURI et al., 2021).

São diferentes os mecanismos das vacinas em estudo ou em 
aplicação até o momento. Existem vacinas elaboradas a partir de 
vírus inteiros inativados, fragmentos virais puri"cados ou ainda 
partículas semelhantes a vírus. Quando entram em contato com 
o organismo, essas vacinas estimulam a produção de anticorpos 
pelo indivíduo, iniciando em alguns dias a resposta imunológica. 
Tais técnicas já são utilizadas na produção de vacinas contra ou-
tras doenças. Ainda, há vacinas elaboradas com partículas virais 
atenuadas, ainda ativas, que possibilitam sucesso no estímulo da 
resposta imunológica. Outros tipos de vacinas utilizam um vírus 
seguro e já estudado para ser vetor de substâncias especí"cas que 
depois irão desencadear a resposta imunológica (CALLAWAY, 
2020). Contra a COVID-19, há estudos que usam o adenovírus 
humano ou de chimpanzé para essa "nalidade. Finalmente, as va-
cinas de RNA utilizam fragmentos do material genético capazes 
de codi"carem uma parte do vírus após serem injetadas no corpo 
do indivíduo. Geralmente, o alvo dessas vacinas contra o SARS-
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-CoV-2 é a codi"cação e multiplicação da proteína Spike (Figura 
1), que depois desencadeia a resposta imunológica no organismo 
(KFOURI et al., 2021).

Uma vacina pode demorar muitos anos para chegar à po-
pulação. No Brasil, a ANVISA determina que sejam seguidas 
normas e requisitos mínimos, passando por fases especí"cas, 
sendo a primeira chamada de fase exploratória ou laboratorial, 
onde são analisadas muitas moléculas para a de"nição da com-
posição da vacina. Após essa etapa inicial, começam os experi-
mentos em animais para comprovação de dados e para avaliar a 
segurança e possíveis respostas que podem surgir em humanos. 
A fase clínica é dividida em quatro, sendo a primeira feita com 
o objetivo de analisar a segurança da vacina, realizada com pou-
cas pessoas. A fase II ocorre para testar a e"cácia e adquirir mais 
informações sobre a segurança da vacina, sendo realizada com 
algumas centenas de pessoas. A fase III tem como objetivo ava-
liar a e"cácia e a segurança do público-alvo, isto é, veri"car se 
realmente a vacina protege as pessoas da doença em estudo, já 
participando milhares de pessoas. A quarta e última fase ocorre 
após a aprovação da vacina pela ANVISA, quando o laboratório 
recebe o registro que o autoriza a produzir e distribuir a vaci-
na no território nacional. Aqui, o laboratório continua acom-
panhando as pessoas para monitorar a ocorrência de possíveis 
efeitos (BALLALAI; BRAVO, 2016).

No entanto, para aplicar a teoria desses assuntos cientí"cos na 
prática, principalmente quando as aulas têm foco no ensino médio, 
nem sempre é necessário estar em um local especial ou manuse-
ar equipamentos caros (ROCHA; MARTINS; COSTA, 2019). De 
acordo com o censo escolar de 2019, no Brasil, 87% das escolas da 
rede pública federal de ensino médio contam com um laboratório 
de ciências, enquanto na rede estadual de ensino médio o número 
cai para apenas 40,9% (BRASIL, 2020). Assim, é visível a diferença 
de oportunidade para a experimentação que estudantes de ensino 
médio têm acesso. Por vezes, estudantes sentem-se desanimados 
pela di"culdade de aprendizado, bem como os docentes buscam 
constantemente formas inovadoras de aproximar os temas aborda-
dos com a realidade da turma. Ainda, a maioria dos pro"ssionais 
de educação não teve formação com ferramentas tecnológicas, o 
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que di"culta a execução de alguns recursos de uso imediato em 
momentos de crise (PIFFERO et al., 2020).

Uma interessante alternativa para o ensino de química tem 
sido o desenvolvimento de jogos, desde os mais simples, com ma-
teriais de baixo custo, até os digitais, mais complexos. Os jogos, 
principalmente os lúdicos, possibilitam aos estudantes instru-
mentos facilitadores da aprendizagem, seja individual ou coleti-
vamente. Assim, é de fundamental importância a busca por dife-
rentes metodologias, a "m de diminuir a simples transmissão de 
conteúdos e buscar uma forma mais colaborativa e criativa para a 
aprendizagem (WANG et al., 2020; NETO et al., 2016). 

Dessa maneira, este capítulo tem como objetivo contribuir 
com ideias de metodologias para o ensino de química relacio-
nadas com o difícil momento de ensino remoto em uma pan-
demia. Foi objetivo deste estudo a elaboração de kits didáticos 
para distribuir a docentes da rede estadual de educação do norte 
pioneiro do Paraná, que poderão ser utilizados nas aulas remo-
tas de química ou mesmo quando se der a normalidade das au-
las presenciais. Pretende-se contribuir para cada vez mais apro-
ximar o ensino básico curricular com a vivência dos estudantes, 
que poderão compartilhar com seus familiares alguns conceitos 
con"áveis sobre ciências, contribuindo para a divulgação cien-
tí"ca em sua comunidade, sempre que possível, e assim minimi-
zar futuras ideias equivocadas sobre assuntos tão importantes, 
tal como é a COVID-19.

Metodologia 

Foi realizado um estudo bibliográ"co em periódicos publicados 
recentemente contendo informações sobre as últimas descobertas e 
evidências a respeito da pandemia da COVID-19. Os artigos foram 
selecionados a "m de reunir informações con"áveis e relevantes que 
pudessem ser transformadas em ideias para a elaboração de um kit 
didático com pequenos experimentos de fácil acesso e jogos, todos 
eles tendo como temática a pandemia atual. Foram consultados arti-
gos a partir das palavras-chave “coronavírus”; “COVID-19”; “experi-
mentos de química”; “jogos didáticos em química”.
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A partir da pesquisa realizada, algumas abordagens foram 
escolhidas para serem aplicadas aos experimentos ou jogos, fa-
cilitando, assim, o estudo por parte dos estudantes (STELLA; 
MASSABNI, 2019). Os assuntos escolhidos foram: a questão dos 
medicamentos e sua relação com química orgânica; os cuidados 
de higiene através de produtos químicos e seu modo de ação e a 
relação bioquímica dos ácidos nucleicos e proteínas com a elabo-
ração de algumas vacinas contra a COVID-19.

Os jogos foram elaborados utilizando materiais simples, de 
baixo custo e passíveis de serem substituídos, caso o professor 
queira produzi-los em maior escala. Foram utilizados EVA, pape-
lão, papel cartão, canetas coloridas. Os experimentos, da mesma 
forma, foram planejados em pequena escala, com a produção de 
reagentes em pouca quantidade, mas levando em consideração 
que o professor possa produzir mais material para futuras turmas 
sem di"culdade de encontrar todos os materiais envolvidos. As-
sim, foram utilizados álcool 70%, água, óleo, soda, sacos e frascos 
plásticos e outros materiais alternativos que podem ser substi-
tuídos facilmente (LOREGIAN, 2012). O cuidado principal com 
essa metodologia é que o docente possa utilizar o kit didático du-
rante as aulas remotas, mas também consiga trabalhar de modo 
presencial, quando for retomada a normalidade do ano letivo. 

Resultados 

A pandemia da COVID-19 provocou uma mudança intensa 
nos sistemas de ensino em todo o mundo. No Brasil, o que já es-
tava em precariedade sofreu impacto massivo com as alternativas 
escassas e imediatas que deveriam surgir, a "m de que os estu-
dantes continuassem o estudo não presencial durante o ano letivo 
corrente. Assim, uma alternativa que surge em meio aos desa"os 
e di"culdades da atualidade para explorar o ensino de química é 
relacionar os aspectos cientí"cos da COVID-19 com o cotidia-
no dos estudantes. A seguir, estão relacionadas algumas possí-
veis abordagens para o ensino de química tendo a pandemia da 
COVID-19 como tema central, bem como a sugestão de alguns 
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recursos didáticos de baixo custo para serem utilizados nas aulas 
remotas, mas também quando o ensino presencial for retomado.

Estudando química orgânica a partir de 
medicamentos 

A química orgânica abrange o estudo da química dos com-
postos de carbono. Compostos orgânicos representam 90% de 
todos os componentes conhecidos e, embora muito usuais no 
cotidiano, o estudo desse assunto traz muita di"culdade aos es-
tudantes. De moléculas simples a outras mais complexas, a quí-
mica orgânica pode fornecer uma abordagem interessante para 
relacionar a química com alimentos, combustíveis, vestuários e 
medicamentos, por exemplo. Esse último assunto é muito perti-
nente para o ensino de química no contexto da COVID-19 e seu 
tratamento (FELTRE, 2004; QUINTELLA et al., 2020).

Medicamento é a formulação farmacêutica de uma substân-
cia utilizada no tratamento de doenças (SALDANHA; NETA; 
WEBER, 2012). O principal componente do medicamento, que 
geralmente é uma molécula pequena, natural ou sintética, cha-
ma-se fármaco ou princípio ativo (FERREIRA; ANDRICOPU-
LO, 2020). Existem diversas classi"cações para os medicamen-
tos, de acordo com a ANVISA; podendo ser medicamentos de 
referência (ou de marca), genéricos, manipulados, "toterápicos, 
homeopáticos, fracionados ou isentos de prescrição médica 
(SALDANHA; NETA; WEBER, 2012). Assim, diante do que já 
foi discutido sobre a falta de e"cácia de alguns medicamentos, 
a abordagem sobre esses conceitos químicos com estudantes de 
ensino médio poderia ser direcionada a partir do estudo das 
fórmulas químicas de tais componentes orgânicos, funções or-
gânicas, nomenclatura de compostos orgânicos, estrutura mo-
lecular, fórmula molecular e outras características das cadeias 
carbônicas que o docente julgar compatíveis com a turma (SAL-
DANHA; NETA; WEBER, 2012). 

Com o objetivo de trabalhar a "xação das funções orgânicas 
e sua relação com medicamentos, foi elaborado um jogo da me-
mória contendo 20 peças (Figura 2). 
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Figura 2: Jogo de memória sobre funções orgânicas.

As peças correspondentes possuem as mesmas cores.
Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

Foram inseridas peças com as estruturas químicas de algu-
mas funções orgânicas. Sugere-se que o jogo seja conduzido por 
duas pessoas ou duas duplas de estudantes, a "m de estimular o 
debate sobre o tema abordado. O mecanismo do jogo consiste em 
um básico jogo de memória, onde um jogador ou dupla revela 
duas peças e, se elas forem correspondentes, um ponto é somado 
em seu favor, além de ganhar o direito de jogar novamente. Caso 
as duas peças não tenham relação, o jogador as insere no jogo, no 
mesmo lugar onde estavam, e passa a vez.
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Ainda, complementando esse tema, pode se explorar me-
dicamentos presentes nas residências dos estudantes, ao lançar 
questões sobre o nome, fórmula, princípio ativo e "nalidade. Essa 
atividade pode ser iniciada pela pesquisa de cada estudante, indi-
vidualmente, e "nalizada em uma discussão coletiva guiada pelo 
docente, tanto presencialmente, como on-line. Uma variação do 
jogo memória pode ser feita usando a mesma ideia para elabora-
ção de um jogo de dominós, conforme é apresentado na "gura 3. 

Figura 3: Dominó sobre funções orgânicas.

Os nomes das funções são correspondentes às estruturas.
Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

É importante ressaltar que, durante as aulas remotas, o docente 
organize os jogos diante da câmera e interaja com os estudantes pelo 
sistema on-line de costume. A ideia é contar com a interação, mesmo 
que virtualmente, de toda a turma, que deverá revezar na sua participa-
ção. Para o dominó, o professor pode distribuir individualmente, antes 
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da aula, “peças virtuais” diferentes para todos os estudantes da turma e, 
então, conduzir o jogo contando com a participação de todos. Adicio-
nalmente, se for de vontade e possibilidade dos discentes, eles podem 
reproduzir as peças dos jogos em casa, utilizando pedaços de papelão e 
caneta, e continuar a brincadeira sozinhos ou com os familiares. É im-
portante salientar que o docente sempre poderá adaptar, incrementar e 
modi"car os jogos conforme a necessidade de sua turma.

Química contra a Covid-19

É de ampla divulgação, desde o começo da discussão sobre 
a pandemia de COVID-19, que a higienização das mãos é uma 
importante arma contra o vírus (OPAS, 2020). No começo de 
2020, foi veri"cado em farmácias, mercearias e mercados uma 
alta procura pelo álcool 70% líquido ou em gel. Houve falta desse 
produto em muitas localidades, bem como o aumento do seu pre-
ço foi evidente. Nesse contexto, uma abordagem interessante para 
o ensino de química com estudantes de ensino médio é sobre a 
importância do álcool 70% para a eliminação do vírus, o conceito 
de concentração das substâncias, o motivo pelo qual usa-se o ál-
cool 70% e não porcentagem maior, técnicas de diluição e ainda a 
comparação com o efeito da água e do sabão contra o vírus.

Como já mencionado, a estrutura do envelope do vírus SAR-
S-CoV-2 é composta por proteínas e lipídios (Figura 1). Sabe-se 
que proteínas são macromoléculas que resultam da união de ami-
noácidos por ligações peptídicas, o que denomina sua estrutura 
primária. Essa cadeia de aminoácidos sofre interações especí"cas, 
"cando mais complexa até adquirir uma estrutura tridimensio-
nal, denominada terciária, que possui função muito bem de"ni-
da. Qualquer alteração na estrutura tridimensional compromete 
a forma e a função da proteína. Quando ocorre perda de função 
da proteína em estrutura terciária, dizemos que houve uma des-
naturação proteica (NELSON; COX, 2014). 

A maioria das proteínas pode ser desnaturada pelo calor, mas 
produtos químicos como o álcool, detergentes e sabões agem des-
truindo ligações e interações entre aminoácidos. Nesse sentido, 
detergentes, sabão e álcool possuem capacidade de desnaturação 
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proteica, conseguindo romper o envelope viral e destruindo os 
vírus (NELSON; COX, 2014). Não somente os vírus, mas tais 
agentes químicos destroem qualquer outro micro-organismo, já 
que eles possuem uma membrana plasmática lipoproteica (TOR-
TORA; FUNKE; CASE, 2017). Ainda, mudanças de pH alternam 
a carga líquida das proteínas, causando repulsão eletrostática e 
rompendo ligações de hidrogênio entre aminoácidos (MARZ-
ZOCO; TORRES, 2015). 

Os sabões e detergentes diminuem a tensão super"cial da 
água, sendo chamados, por isso, de agentes tensoativos. Essa capa-
cidade permite que diminuam as forças de coesão entre moléculas 
de água, o que favorece a penetração do líquido nos materiais, a 
"m de realizar melhor a limpeza. A composição química do sabão 
ou detergente consiste em uma parte apolar (ou hidrofóbica), que 
é atraída por gorduras (lipofílica), e outra parte polar (ou hidro-
fílica), que interage com as moléculas de água, também polares. 
Assim, ao lavar as mãos com água e sabão, essas interações quími-
cas permitem que a parte apolar do sabão interaja com as gorduras 
dos micro-organismos (envelope viral ou membranas celulares de 
bactérias, fungos e protistas), destruindo-os. Ao enxaguar as mãos 
com água, as moléculas de sabão ligadas com os fragmentos de mi-
cro-organismos são levadas, bem como todo o restante das sujeiras 
é arrastado com a água corrente (LIMA et al., 2020).

Uma forma de aplicar o conhecimento sobre limpeza e pre-
venção à COVID-19 é a produção de sabão caseiro utilizando-se 
soda e óleo reciclado. A produção de sabão acontece com base 
na reação química de saponi"cação, onde ocorre uma hidrólise 
alcalina de glicerídeos. O sabão nada mais é do que um sal, for-
mado a partir de um éster de ácido graxo. Como ingrediente, o 
hidróxido de sódio, NaOH, neutraliza o ácido graxo da gordura 
utilizada. Assim, um éster em solução aquosa de base inorgânica 
dá origem a um álcool e um sal de ácidos graxos, que chamamos 
de sabão. Um importante fato na utilização de sabões caseiros 
em vez de detergentes é a sustentabilidade envolvida, já que os 
sabões podem ser degradados por micro-organismos do solo e 
das águas, o que não acontece com os detergentes. Ao reutilizar 
óleos provenientes de frituras para fazer sabão, evita-se que tais 
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substâncias sejam despejadas indevidamente no meio ambiente 
aumentado a poluição das águas, dos solos e dos ecossistemas 
como um todo. Assim, o sabão proposto como atividade para 
os estudantes é considerado biodegradável (MALESCZYK; PO-
LANCZKY, 2017). Essa atividade é mais segura de ser realizada 
sob a forma de demonstração, onde o docente desenvolve as mis-
turas e os estudantes interagem relembrando os processos quími-
cos que acontecem durante toda a realização da prática.

O etanol, de fórmula molecular C2H6O, tem ponto de ebuli-
ção de 79,3°C e ponto de fulgor de 12,8°C. Esse dado indica que a 
partir de 12,8°C, o etanol já é capaz de se vaporizar, entrando em 
combustão, se entrar em contato com alguma fonte de calor. Por 
esse motivo, se dá preferência pelo uso do álcool em gel, que tem 
menor viscosidade, ou seja, menor capacidade de escoamento, 
podendo evitar acidentes (LIMA et al., 2020).

Além das forças intermoleculares, alguns sani"cantes agem 
através de reações químicas de oxidação, um exemplo é o hipoclori-
to, presente na água sanitária. Da mesma maneira, os micro-organis-
mos sofrem oxidações em seus compostos orgânicos de membrana, 
fazendo com que sejam destruídos. Por esse motivo, é aconselhado 
lavar frutas, legumes, verduras e hortaliças antes de consumir com 
uma solução diluída de água sanitária, pois ela terá um efeito micro-
bicida importante para a segurança alimentar (LIMA et al., 2020).

Outra questão envolvendo o álcool que "cou frequente com 
os cuidados de prevenção contra a COVID-19 é a concentração 
necessária de 70% para os efeitos de limpeza serem e"cazes. O 
grau de hidratação é importante para a atividade antimicrobiana 
e diversos estudos mostraram que o efeito microbicida é maior na 
concentração de 70% de etanol quando comparadas com as por-
centagens de 100%, 90%, 80%, 60%, 50% 40% e inferiores (CÂ-
MARA et al., 2020). A melhor faixa germicida ocorre entre 50% 
e 70% de diluição, sendo o melhor resultado obtido nesta última 
concentração. Porcentagens maiores de 70% são mais voláteis, fa-
zendo que o etanol da solução evapore mais rapidamente do que 
o tempo necessário para a ocorrer a morte dos micro-organismos 
(LIMA et al., 2020).



171

Seção 01 – Educação em tempos de pandemia

Uma forma de preparar soluções é diluindo parte de uma 
solução inicial, de concentração conhecida, com a adição do sol-
vente, até obter uma concentração "nal e um volume desejados. 
Sabendo a concentração inicial e a parte retirada dela, é possível 
descobrir a concentração da nova solução produzida. Assim, ou-
tra maneira de contextualizar a assepsia nas aulas de química, é 
trabalhar com diluições de uma solução. A partir de uma solução 
colorida de álcool 70%, o docente pode trabalhar diluições e a 
produção de etanol a 60%, 50% e menores concentrações. Nesta 
prática, sugere-se uma solução colorida de etanol 70% para que 
seja possível veri"car a diminuição da concentração pela conco-
mitante diminuição da intensidade da cor conforme as porcenta-
gens das concentrações diminuírem (Figura 4). 

Figura 4: Experimento sobre diluição de soluções.

A partir da solução de etanol a 70%, o docente pode produzir as demais soluções.
Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

O docente pode guiar os estudantes para que realizem os cál-
culos referentes a uma concentração especí"ca e posteriormente 
proceda a diluição. Presencialmente, o docente guiará os estudan-
tes, em grupos. No entanto, no ensino remoto, essa prática deve 
ser demonstrativa, mas é válido lembrar que os estudantes po-
dem reproduzi-la em casa com alguma solução colorida, como, 
por exemplo, suco. Após a conclusão do experimento, deve haver 
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comparação de todas as soluções "nais e observação das diferentes 
intensidades de cores. Sugere-se a utilização de corante líquido co-
mestível ou suco em pó para colorir a solução estoque de etanol.

A química e o mecanismo das vacinas

Quando a discussão em torno das vacinas contra a CO-
VID-19 toma evidência, são frequentes os termos RNA, prote-
ína spike, anticorpos e resposta imunológica. No entanto, a "m 
de compreender melhor a importância desse tema, bem como o 
funcionamento das vacinas no corpo após sua administração, é 
interessante unir a química com a biologia para trabalhar sobre 
transcrição gênica. As proteínas são macromoléculas abundan-
tes e essenciais à vida. Desempenham funções distintas e diver-
sas, desde formar estruturas, como chifres, unhas, cabelo, até 
transportar o oxigênio pelo sangue, atuarem como hormônios, 
a exemplo da insulina e do glucagon, ou ainda fazerem parte dos 
anticorpos, componentes responsáveis pela defesa imunológica 
dos organismos contra micro-organismos (MARZZOCO; TOR-
RES, 2015).

Como já mencionado, as proteínas são polímeros de ami-
noácidos, que se ligam por ligações peptídicas. O processo de 
produção de uma proteína chama-se tradução ou síntese pro-
teica e envolve diversas enzimas e moléculas, sendo bastante 
complexo e bem de"nido pelo material genético do indivíduo 
(NELSON; COX, 2014). No entanto, anteriormente à tradução, 
ocorre a transcrição gênica. Em células eucarióticas, a transcri-
ção basicamente busca reproduzir "elmente uma mensagem do 
ácido desoxirribonucleico (DNA) para um ácido ribonucleico 
(RNA). Esse RNA mensageiro formado conterá a informação 
precisa para ocorrer a síntese de proteínas, que ocorrerá nos ri-
bossomos das células, de forma muito ordenada com a ajuda 
de muitas enzimas e outras moléculas. Esses ácidos nucleicos 
são macromoléculas muito importantes para a vida. Analisan-
do quimicamente as macromoléculas do DNA e RNA é possível 
explorar o ensino sobre cadeias carbônicas e algumas estruturas 
importantes em bioquímica, como açúcares (pentoses), grupo 
fosfato e bases nitrogenadas. 
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No entanto, os vírus SARS-CoV-2 têm RNA como material 
genético e não DNA. Além disso, eles não possuem a maquinaria 
completa para fazerem o processo de tradução, mas possuem a 
informação genética para a síntese de seus componentes. Assim, 
eles precisam utilizar a energia e algumas moléculas das células 
hospedeiras a "m de conseguirem sintetizar suas proteínas e se re-
produzirem. Ao invadir as células humanas, o vírus SARS-CoV-2 
usa a enzima RNA polimerase, que acompanha a estrutura viral 
na invasão ou é produzida pela célula infectada, para replicar o 
seu material genético (RNA). Esses RNAs multiplicados servirão 
como material genético para as novas cópias dos vírus que serão 
produzidas. Para produzir as proteínas virais, através da síntese 
proteica, o vírus usa os ribossomos ligados aos retículos endo-
plasmáticos rugosos da célula hospedeira. No SARS-CoV-2, a 
proteína do envelope viral, responsável pela ligação do vírus ao 
receptor da membrana celular é a proteína S ou proteína spike, 
bastante divulgada como alvo de algumas vacinas em utilização 
(KFOURI et al., 2021).

As vacinas de RNA (ou DNA) contêm o fragmento de ácido 
nucleico e, quando injetada nas células humanas, desencadeiam 
a produção de alguma proteína do vírus especí"ca correspon-
dente à sequência do material genético. A partir da sequência 
de RNA do SARS-CoV-2, a proteína viral é produzida e induz 
uma resposta imunológica, a partir da produção de anticorpos 
especí"cos contra o antígeno em evidência. Dessa maneira, ve-
ri"cando a função e a importância do RNA e das proteínas para 
a invasão e multiplicação dos vírus no organismo humano, é 
compreensível o procedimento básico na elaboração de vacinas 
de RNA ou de proteínas. 

Como proposta de metodologia alternativa para o estudo dos 
complexos processos de transcrição, tradução e elaboração de va-
cinas, sugere-se um jogo de tabuleiro, onde os estudantes jogarão 
dados e percorrerão um caminho. Cada casa tem um ícone e uma 
cor, que poderá estar relacionada com um tipo de questão: res-
ponder a alguma pergunta, executar uma tarefa, avançar ou vol-
tar uma casa e assim por diante (Figura 5). Assim, o docente po-
derá elaborar questões conforme os assuntos que deseja abordar.
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Figura 5: Jogo de tabuleiro.

Os estudantes percorrerão os ícones e realizarão tarefas elaboradas previamente.
Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

O docente, logicamente, pode alterar as questões conforme a 
turma de trabalho e elaborar perguntas, regras, tarefas de acordo 
com os seus critérios, inclusive com a ajuda dos estudantes, a "m 
de estimular sua participação desde a organização do jogo. Durante 
a pandemia, o professor pode projetar o tabuleiro aos estudantes e 
utilizar dados on-line disponíveis em sites de fácil acesso. Para esta 
atividade é interessante que haja um trabalho em conjunto com o 
docente de biologia da escola, pois usando essa interdisciplinarida-
de os estudantes relacionarão melhor os assuntos em comum para 
ambas as áreas e terão melhor aproveitamento do estudo. 

Considerações !inais

O processo educativo jamais deve estar distante da realidade 
dos estudantes. É por esse motivo que, independentemente do as-
sunto a ser abordado, é interessante que o docente reúna esforços 
para aproximar o que é estudado em sala de aula com a realidade 
de sua turma, considerando a sua diversidade. Essa tarefa não é 
fácil e o ensino de química encontra, há muito tempo, distintos 
desa"os envolvendo a contextualização e interdisciplinaridade. 
Assim, esse CAPÍTULO buscou relacionar a difícil condição em 
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que o mundo se encontra, causada pela pandemia da COVID-19, 
com o ensino de química na rede pública estadual de ensino.

Um kit didático foi elaborado contendo elementos necessários 
para a realização de pequenos experimentos e jogos didáticos. O ma-
terial presente no kit é de fácil acesso e o docente terá a possibilidade 
de repor sem di"culdades todo o material de consumo, conforme 
utilizar. Assim, o kit contém jogos de memória, de tabuleiro, e domi-
nó. Além disso, os experimentos que compreendem o kit possibilita-
rão práticas de diluição de soluções e a produção de sabão caseiro. A 
partir desses recursos, o docente poderá abordar assuntos importan-
tes que envolvem química e a pandemia atual, tais como o processo 
da higienização, medicamentos e"cazes e não e"cazes, bem como o 
longo mecanismo para o desenvolvimento de vacinas.

Com a divulgação cientí"ca inserida no kit didático produ-
zido, espera-se que o docente da rede pública tenha estímulo e 
suporte para continuar fazendo o seu árduo papel de educador 
e contribuir para que seus estudantes sejam cidadãos que respei-
tem e valorizem a pesquisa cientí"ca, compartilhando, por sua 
vez, o conhecimento adquirido com sua comunidade e, assim, 
respeitando propagando e a ciência.
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Introdução

O advento da pandemia do vírus SARSCOV-2 provocou a 
necessidade do isolamento social e, por consequência, a suspen-
são das aulas presenciais em todo o território nacional. A partir 
disso e diante da necessidade de continuidade da educação e do 
processo de ensino-aprendizagem em uma realidade de distan-
ciamento social, com a ausência de aulas presenciais, tornou ne-
cessária a adoção de instrumentos para realização das aulas à dis-
tância. Nesse propósito, em atenção às orientações estabelecidas 
pelo artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996), foi instituído o modo 
de aula remota para a educação nas modalidades da educação 
básica e de jovens e adultos; educação pro"ssional de nível médio; 
educação superior, especialização, mestrado e doutorado.

Em razão do estado de calamidade pública enfrentado, as au-
las remotas foram inclusive destinadas a educação infantil, con-
forme se depreende da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, 
que estabeleceu as normas educacionais excepcionais a serem 

capítulo 
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adotadas durante esse período e reconhecido pelo Decreto Legis-
lativo nº 6, de 20 de março de 2020.

Contudo, a distância entre alunos e professores desencadeou 
dentre várias necessidades a adaptação para novas realidades e 
meios tecnológicos. Dentre tais aspectos tornou-se ainda mais 
real a possibilidade de controle das manifestações dos professo-
res em sala de aula. Referido controle pode signi"car verdadeiro 
cerceamento da liberdade de ensino dentro de sala de aula para 
alguns ou simples condicionamento ao currículo escolar. Assim, 
neste artigo discute-se a liberdade de aprender e ensinar, frente 
aos novos espaços e mecanismos da sala de aula no ensino remo-
to, em consonância com o ordenamento jurídico pátrio ao tratar 
das demandas educacionais em rede de internet.

Para tanto, terá como pauta o ensino remoto em seu sentido 
amplo, ou seja, forma de ensino caracterizada pela ausência de 
contato presencial entre professor e aluno decorrentes da calami-
dade e que envolva atividades em lugares e tempos distintos por 
meio da utilização de meios tecnológicos, como aulas gravadas 
e ao vivo com auxílio de plataformas digitais. Ao mesmo tempo 
defende como fundamental o reconhecimento da legislação bra-
sileira para defesa e guarda do conteúdo ministrado em sala de 
aula, frente a liberdade de ensinar e aprender no sistema remoto.

Aliado a isso e, considerando a liberdade de expressão dos 
professores, bem como a subjetividade de sua expressão nas ações 
e relações pedagógicas, será feito um paralelo entre a liberdade de 
ensinar e se expressar, e a fragilidade da privacidade docente no 
sistema remoto.

Assim, neste estudo – de natureza indutiva – adota-se como 
método de procedimento o bibliográ"co, consistente em estudo 
de normativas, doutrina e jurisprudência para o seu desenvol-
vimento. E inicialmente pretende pautar a liberdade de ensinar, 
seu conceito, previsão legal, sua posição como direito funda-
mental e seus limites. Na sequência busca-se traçar a relação 
entre a nova sala de aula que surge em decorrência do ensino 
remoto e a privacidade fragilizada no ambiente virtual e os ins-
trumentos de proteção.
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Liberdade de ensinar

O ato de lecionar, ao longo do tempo foi marcado pela sim-
ples reprodução de conteúdo de forma mecânica, sem haver 
uma troca de conhecimento entre aluno e professor. Nesse sen-
tido, Rossato, Matos e Paula (2018), asseveram: “o conceito de 
prática pedagógica foi marcado por compreensões diversas e, 
muitas vezes, acabou contribuindo para que, na percepção de 
alguns professores, "casse restrito à prática de reproduzir e dis-
seminar conhecimento”. Entretanto, ao longo do tempo, obser-
vou-se que o processo de ensino não era apenas a reprodução de 
conteúdo, mas, também, de promover a crítica, o pensamento e 
a formação social do indivíduo.

Assim, ao se tratar de um ensino que promova no indivíduo 
o pensamento e a difusão de ideias, a liberdade de ensino, tam-
bém nomeada de liberdade de cátedra, acompanha tais funções. 
Tal liberdade, no ordenamento jurídico brasileiro, decorre ini-
cialmente do artigo 1º da Constituição Federal de 1988 que esti-
pula a democracia como base do Estado brasileiro. Nesse sentido:

Apesar de se tratar de um direito autônomo, a liberdade de cátedra 
(ou de ensino) é decorrente de um complexo normativo presente 
na Constituição de 1988, cuja norma maior é a democracia, consa-
grada no artigo 1º., caput, da Carta Magna, com arrimo nos funda-
mentos da cidadania e do pluralismo, alpendres da concepção de 
Estado Constitucional (MEIRA JUNIOR, 2017, p. 10-11).

Além do artigo 1º, de forma expressa, a CF/1988 consagra a 
liberdade de ensino no artigo 206 nos seguintes termos:

Art. 206. O ensino será ministrado com bases nos seguintes 
princípios:
[...]
II – Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pen-
samento, a arte e o saber;
III – Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coe-
xistência de instituições públicas e privadas de ensino;
[...] (BRASIL, 1988).
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O transcrito acima demonstra que na ordem jurídica brasi-
leira é garantida ao docente a liberdade de ensino como um di-
reito, sendo que além desse aspecto há também o direito de di-
vulgação de pensamento, sem descartar o pluralismo de ideias e 
concepções pedagógicas. 

Com relação a liberdade de ensino, pautada na garantia de 
manifestação do docente, Rossato, Matos e Paula, sustentam que:

O professor precisa reconhecer-se e ser reconhecido em sua 
possibilidade de se expressar como sujeito, por meio de ações e 
relações pedagógicas conscientes, intencionais, críticas e com-
prometidas com o trabalho que desenvolve (2018, p. 4).

Dessa forma, a independência de ensino se atrela a liberdade 
do professor ensinar e do indivíduo receber o ensino de qualida-
de. (COPETTI NETO; VIEIRA, 2018, p. 67).

Nessa seara, a liberdade de ensino signi"ca a possibilidade de 
o docente praticar sua atividade sem que haja instrumentos ou 
formas que cerceie o exercício de tal atividade:

A liberdade de ensinar, compreendida como liberdade de cáte-
dra, consiste na legitimidade conferida ao docente de conduzir o 
processo ensino-aprendizagem na perspectiva crítico-epistemo-
lógica, não podendo sofrer qualquer ingerência estatal no senti-
do de retirar-lhe o direito de expor e debater cienti"camente no 
espaço da sala de aula. Ao Estado cabe o direito de estabelecer 
parâmetros gerais de conteúdos que integrarão a matriz curricu-
lar de cada ciclo escolar, ressaltando-se que o docente não pode 
ignorar tais parâmetros e conduzir a formação de seus alunos do 
modo que bem entender. (COSTA, 2018, p. 384)

Logo, a liberdade de ensino do professor é uma garantia do 
Estado democrático do direito, uma vez que tem por escopo pro-
teger o docente, no desenvolvimento de seu trabalho, de in#uên-
cias externas capazes de afetar a forma de ensino e de manifesta-
ção do professor.
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O ditame constitucional trazido pelo art. 206 é completo ao 
propiciar faces diferentes do conhecer e do processo de transmis-
são do conhecimento, isto porque relaciona não somente o co-
nhecimento, mas também os sujeitos que por ele são envolvidos 
e o direito de receber ou buscá-lo, ainda que condicionada aos 
currículos e aos programas de ensino. 

Hodiernamente, o exercício da docência foi contestado por in-
divíduos sob a alegação de que as aulas estavam sendo utilizadas 
como forma de “doutrinação” de alunos e como campo de discus-
são político-partidária. Tal a"rmação deve ser vista com extrema 
cautela, uma vez que a função da escola não deve ser apenas a de 
transmissão de conhecimento, mas como um espaço de formação 
cívica, pro"ssional e social ao indivíduo. Nesse sentido: 

não se defende no presente trabalho que o ambiente escolar deva 
ser tomado por debates políticos, na medida em que caso assim 
fosse, as matérias componentes da base curricular estariam fada-
das à extinção. No entanto, não se pode impedir, sob pena até mes-
mo de violação constitucional, que discussões políticas insiram-se 
casuisticamente dentro da academia. Ademais, é notória a partici-
pação da escola na formação cívica da população, que deve, inclu-
sive, ir além das matérias componentes da grade básica, ensinando 
valores sociais, conscientizando sobre práticas sexuais saudáveis, e, 
até mesmo, ajudando no processo de formação política da popula-
ção. (GOMES; FERNANDES; CÍCILIO, 2020, p. 333).

Tal cerceamento da liberdade de ensino, signi"ca reduzir 
o direito à educação, uma vez que o pleno desenvolvimento do 
processo de aprendizagem, que vá além da mera reprodução de 
conteúdo, pauta-se pela formação do indivíduo como, ciente de 
sua participação na sociedade e no desenvolvimento de valores.

A CF/1988 prima pela democracia, pelo pluralismo de ideias e 
pela liberdade de manifestação. No âmbito da docência não foi dife-
rente, a proteção à liberdade de ensino é marco para o desenvolvimen-
to do aprendizado sem amarras e com possibilidade manifestações 
diversas e plurais. Dessa forma, a liberdade de ensino, constante no ar-
tigo 206 da CF/88 é um direito, mas para além disso, deve ser analisada 
se tem o condão de ser considerada como um direito fundamental.
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Liberdade de ensino como direito fundamental

Tratando-se da liberdade de ensino como liberdade do docen-
te de manifestação e de pluralidade de ideias para desenvolvimen-
to de pensamentos, a CF/88 prevê tal liberdade como direito, mas 
para além disso em razão de sua importância, deve-se veri"car se a 
liberdade de ensino adentra o rol de direitos fundamentais.

Pois bem, direitos fundamentais podem ser compreendidos 
como direitos institucionalizados em determinada ordem jurídi-
ca interna, amparados objetivamente e que geram garantias aos 
seres humanos decorrentes da própria natureza humana. Tais 
direitos possuem o caráter da inviolabilidade, intemporalidade e 
universalidade (PINTO, 2009).

Assim, os direitos fundamentais são garantias aos cidadãos 
que se inserem em um ordenamento jurídico de determinado país. 
A liberdade é tida como um dos direitos fundamentais de maior re-
levância, pois, no contexto de uma ordem democrática, a liberdade 
(de manifestação, de locomoção, de expressão, de pensamento) é 
essencial para manutenção do regime democrático do Estado.

Dessa forma, a liberdade é um direito fundamental, signi"ca 
a não interferência, a limitação do poder estatal de não interferir, 
bem como o dever do Estado de impedir a violação (como por 
exemplo a violação da privacidade) (FACHIN, 2014).

Logo, considerando a liberdade e seus desdobramentos como va-
lores em um Estado democrático de Direito, é possível considerar a 
liberdade de ensino como, também, um direito fundamental, uma vez 
que se trata de condição para o desenvolvimento da atividade docente.

Nesse sentido, José de Castro Meira Junior defende a liberdade 
de ensino como direito fundamental, uma vez que se encontra no rol 
das liberdades, mormente na liberdade de expressão do indivíduo.

Como decorrência da liberdade de expressão, por conclusão 
lógica, a liberdade de cátedra também merece posição de des-
taque no direito constitucional como um direito fundamental 
prima facie. Apoiar e defender a liberdade de cátedra supõe, 
porém, defender a possiblidade de expressão de ideias e teses 
com as quais não concordamos (2017, p. 66).
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Portanto, a liberdade de ensino é um direito fundamental à 
liberdade de ensinar, pois decorre da liberdade de expressão pro-
tegida pela CF/88 pautada na democracia e pluralismo de ideia.

Entretanto, mesmo sendo um direito fundamental, a liberdade de 
ensino não é direito absoluto, uma vez que se insere no ordenamento 
jurídico em conjunto com outros direitos fundamentais e no contex-
to do Estado Democrático de Direito não há direitos absolutos que 
possam ser opostos contra todos os outros (MEIRA JUNIOR, 2017). 
Dessa forma, comporta análise os limites da liberdade de ensino.

Limitação ao direito fundamental à liberdade de ensino

A liberdade de ensino, como discutido, é a possibilidade de 
o docente exercer o desempenho de suas funções sem que haja 
limitações externas capazes de cercear o ensino e manifestações 
plurais. Entretanto, tal liberdade comporta limites. A norma ju-
rídica está contida em um plexo de direito que forma o ordena-
mento jurídico e impõe limites aos direitos, deveres e liberdades.

Desse modo, no plano dos direitos fundamentais, é possível 
considerar que o direito fundamental à educação (art. 205 CF/88) 
é um limitador do direito fundamental à liberdade de ensino. Isso 
decorre do direito do indivíduo em receber uma educação que 
seja capaz de prover seu desenvolvimento. Dessa forma, quando a 
liberdade de ensino afeta o desenvolvimento do sujeito encontra 
uma de suas fronteiras limitantes (MEIRA JUNIOR, 2017). 

No mesmo sentido, a liberdade de ensino não signi"ca alve-
drio para disseminar ideologias que contradizem a vivência em 
sociedade e a pluralidade de indivíduos e pensamentos.

Em contrapartida, a liberdade de conduzir o processo ensino-
-aprendizagem não assegura ao professor o direito de catequizar 
seus alunos com ideologias que professem discriminações, pre-
conceitos, exclusão, marginalidade e desigualdade. Tal a"rmação é 
essencial nesse contexto para demonstrar que a teoria dos direitos 
fundamentais no Estado Democrático de Direito é o referencial 
jurídico que legitima o exercício da liberdade de cátedra. A sala de 
aula deve ser um espaço de inclusão, igualdade, liberdade de ex-
pressão de pensamento, solidariedade (COSTA, 2018, p. 384-385).
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Em suma, a liberdade de ensino é a garantia para o desenvol-
vimento da atividade docente sem amarras ou vinculações com 
determinada conduta, pensamento ou metodologia. Entretanto, 
não signi"ca a liberalidade de ação conforme o entendimento do 
pro"ssional. O exercício da liberdade de ensino está atrelado a 
ainda garantir a educação e desenvolvimento do indivíduo, bem 
como valores pautados na solidariedade e valores do Estado De-
mocrático de Direito.

A normatividade da educação como se deu CF/88 e em ou-
tras leis, além de ter como pauta o reconhecimento da educação 
como um direito social e fundamental, visam garantir a efetiva-
ção desse direito por meio de políticas públicas e outros mecanis-
mos de consolidação.

Assim, a partir da atual Constituição e das leis que se segui-
ram, a educação passou a ser efetivamente regulamentada, com 
instrumental jurídico necessário para dar ação concreta ao que 
foi estabelecido, pois de nada adiantaria prever regras jurídicas 
com relação à educação (com boas intenções) se não fossem 
previstos meios para a sua efetividade (CURY; FERREIRA, 
2009, p. 33).

No que tange a liberdade de ensinar e aprender do pro"ssio-
nal da educação, ou seja, com relação ao campo de sua exploração 
intelectual e o pluralismo de ideias no exercício de sua função, 
temos a necessidade de evitar práticas balizadoras e genéricas 
de conduta desse pro"ssional. Nesse caso, a mudança de ensino, 
antes reservado às elites, amplia o número de alunos e docentes 
e provoca re#exões sobre o processo de ensino em decorrência 
de problemas qualitativos sobre o trabalho com alunos diversos 
(ESTEVES, 1995).

De outro giro, com o advento de inúmeras leis e entendimen-
tos quanto aos novos recursos tecnológicos desenvolvidos e sua 
utilização em meios eletrônicos, como a Lei nº 12.965, de 23 de 
abril de 2014 (Marco Civil da Internet), passaremos a análise dos 
tópicos anteriores como passiveis, ou não, de serem tutelados por 
mecanismos legais de proteção digital quando do ensino remoto. 



189

Seção 01 – Educação em tempos de pandemia

Dessa forma, as novas adaptações provocadas pelo ensino re-
moto e a exposição em rede do professor deve ser objeto de análise 
para a garantia da liberdade de ensinar, e divulgar o conhecimento.

A nova sala de aula e a privacidade do docente

Ao se tratar do ensino remoto, no caso deste estudo, o termo 
“remoto” não deve ser confundido com o ensino a distância tra-
zido pelo Decreto nº 9.057/2017, que considera a mediação didá-
tico pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem, ainda 
que ambas as terminologias digam respeito a lugares e tempos di-
versos. O termo “remoto” aqui deve ser entendido como exceção 
e devido ao estado de calamidade pública enfrentado, em razão 
de um impedimento legal de comparecimento e atuação presen-
cial nas instituições educacionais. (BEHAR, 2020)

Ao se analisar a ascensão da sociedade da informação, pauta-
da na conectividade e comunicação instantânea, se conclui que a 
privacidade, nesse contexto, se tornou algo #exível, manipulável 
conforme as relações. Hodiernamente, em muito a privacidade 
está reduzida:

A Sociedade da Informação, em especial por intermédio da In-
ternet, propiciou novos e outrora inimagináveis riscos à priva-
cidade do indivíduo. Eventos como rastreamento digital de in-
formações acessadas e envio de mensagens indesejadas, como o 
“spam”, são apenas alguns dos problemas vivenciados por usu-
ários da rede. A privacidade inserida nos meios tecnológicos 
encontra-se em uma linha tênue, com frágeis limites, podendo 
ser facilmente rompida (PEREIRA, 2015, p. 84).

Como se vê, a privacidade na era tecnológica, a cada dia, se 
torna mais importante. O Marco Civil da Internet trouxe em seu 
dispositivo que a privacidade dos usuários garante a inviolabili-
dade da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano ma-
terial ou moral decorrente dessa violação (art. 7º) (BRASIL, 2014)

A partir disso, no contexto do ensino virtual, em que as aulas 
ocorrem por vários meios, podendo ser gravadas, disponibilizadas 
em plataformas ou em videoconferências, pode ser colocada em 
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debate a liberdade de ensino do docente e a necessidade de priva-
cidade ganha espaço. 

A sala de aula em um sistema remoto e a internet como novo 
espaço escolar, os impasses e novidades ainda são incertos para o 
sistema de ensino. Se antes havia previsão legal apenas em rela-
ção ao ensino a distância e até este era recomendado em situação 
excepcional para algumas modalidades da educação, conforme 
composição dada pela Lei de Diretrizes e Bases em seu art. 21:

Art. 21. A educação escolar compõe-se de:
I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino 
fundamental e ensino médio;
II - educação superior (BRASIL, 1996, n.p)

Em consonância com o disposto:

Art. 32:
[...]
§ 4º O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a 
distância utilizado como complementação da aprendizagem ou 
em situações emergenciais (BRASIL, 1996, n.p)

Com o advento da pandemia do coronavírus e a necessidade 
do ensino remoto, tal modalidade deixa de ser algo excepcional 
e passa a ser um fato do cotidiano. Por conseguinte, o Conselho 
Nacional de Educação assevera:

Cabe salientar que a realização das atividades pedagógicas não 
presenciais não se caracteriza pela mera substituição das aulas 
presenciais e sim pelo uso de práticas pedagógicas mediadas ou 
não por tecnologias digitais de informação e comunicação que 
possibilitem o desenvolvimento de objetivos de aprendizagem 
e habilidades previstas na BNCC, currículos e propostas peda-
gógicas passíveis de serem alcançados através destas práticas 
(BRASIL, 2020, p. 8).
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Portanto, as inovações tecnológicas e as novas relações jurí-
dicas decorrentes da mudança do espaço público para uma plata-
forma digital trouxeram discussões nos mais variados campos e 
não somente no sistema de ensino, tornando viável a regulamen-
tação da matéria pelo ordenamento jurídico.

Com a promulgação da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, 
estabeleceram princípios, garantias, direitos e deveres para o uso 
da internet no Brasil, tendo como principal fundamento o respei-
to a liberdade de expressão, e dentre seus princípios:

Art. 3º!A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguin-
tes princípios:
I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifes-
tação de pensamento, nos termos da Constituição Federal;
II - proteção da privacidade;
[...]
Parágrafo único. Os princípios expressos nesta Lei não excluem 
outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados 
à matéria ou nos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte. (BRASIL, 2014, n.p)

No que tange a capacidade de legislar em matéria educacio-
nal, importante frisar que a estrutura sistêmica exige, para seu 
bom funcionamento, um conjunto de regras orientadoras, nor-
matizadoras da vida em sociedade. Isso signi"ca dizer que a base 
de sustentação do supersistema ou macrossistema vem traduzida 
na CF/88 (SILVA. FERNANDES, 2011).

É inegável que o advento do ensino remoto e a possibilidade 
de aulas gravadas podem gerar novas críticas e desa"os a liber-
dade de ensinar e aprender, isto porque algumas restrições a essa 
liberdade podem surgir em desestimulo à tolerância e a diversi-
dade na escola, seja de alunos, pais ou pro"ssionais da educação. 
Nesse sentido Supremo Tribunal Federal entende que:

[...] Os artigos 205 e 206 da Constituição Federal e os Parâme-
tros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, previstos na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e em atos dos demais 
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agentes públicos especializados consubstanciam o arcabouço 
normativo que se alinha harmoniosamente para a formação 
política do estudante, habilitando-o a exercer sua cidadania. A 
renovação de ideias e perspectivas é um elemento caro à de-
mocracia política, consoante consta do Pacto Internacional so-
bre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, promulgado pelo 
Decreto 591, de 6 de julho de 1992, e no Protocolo Adicional 
à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria 
de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São 
Salvador), promulgado pelo Decreto 3.321, de 30 de dezembro 
de 1999, revelando exemplo de educação democrática. O plura-
lismo de ideias, posto integrar o conceito de educação, constitui 
dever também da família, cabendo-lhe zelar pela liberdade de 
aprendizado e divulgação do pensamento, da arte e do saber, ao 
invés de condicionar à sua prévia concordância quanto ao conte-
údo acadêmico, sob pena de esvaziar a capacidade de inovação, a 
oportunidade de o estudante construir um caminho próprio, di-
verso ou coincidente com o de seus pais ou professores. A Cons-
tituição, para além do preparo para o exercício da cidadania, 
estabelece que a educação, direito de todos e dever do Estado e 
da família, visa ao pleno desenvolvimento da pessoa (artigo 205, 
CRFB) (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2020, p. 4).

No tocante a este dispositivo jurídico o legislador levou em 
consideração as características da sociedade contemporânea, mor-
mente tem-se como princípio fundamental da República, o “plura-
lismo político” (art. 1º, V, da CF/88), não sendo diferente quando 
o assunto é a liberdade de expressão e a privacidade do professor.

Assim, merece destaque a questão da privacidade do profes-
sor em um ambiente virtual, principalmente quando sua meto-
dologia ou liberdade de crítica acentuam-se com a divulgação 
de sua imagem e descontextualização de falas ou pensamentos, 
revertidos em ataques ou represálias de pais, alunos e outros co-
legas docentes, além de determinados grupos da sociedade.

No contexto da sala de aula virtual a metodologia emprega-
da pelo professor, seus saberes, opiniões ou críticas no processo 
de ensino-aprendizagem e divulgação do saber não deve ser con-
fundido com o currículo ou proposta pedagógica recomendados. 
A liberdade de ensino tem seus limites, portanto, em ambientes 
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virtuais ou não, é preciso assegurar que esse direito seja exercido 
de forma condizente no exercício do magistério.

E, conquanto, o Marco Civil da Internet disponha acerca da pro-
teção da privacidade no ambiente online, com relação ao meio educa-
cional, não há um instrumento que expressamente garanta, conforme 
as peculiaridades da relação e de princípios constitucionais como da 
liberdade de ensino, a proteção da privacidade do docente e discentes.

Dessa forma, em matéria educacional essa tutela é ainda mui-
to frágil. Contudo, igualmente passível de proteção e responsa-
bilização quando do uso indevido dos meios remotos e dos no-
vos recursos tecnológicos por terceiros para banalizar ou limitar 
a liberdade de ensino e expressão, ações que podem colocar em 
risco os próprios objetivos do Estado Democrático de Direito, a 
pluralidade e o ensino como formador de um cidadão pensante, 
crítico e apto a construção de uma sociedade mais justa.

Considerações !inais

A liberdade de ensino do professor compreende um direito 
fundamental, pautado no ensino que desenvolva o pensamento 
crítico e a transmissão do saber em toda a sua amplitude, permi-
tindo ao docente a disseminação do conhecimento sem vincu-
lações ou subordinações que lesem o direito individual e funda-
mental de expressão, ao pluralismo de ideias e suas concepções 
pedagógicas ao transmitir aos estudantes seus conhecimentos.

Essa liberdade de cátedra, vincula-se e encontra limites não 
objetivos e estáticos, e que variam conforme a realidade. Porém, 
a liberdade de ensino não comporta a transmissão de conheci-
mento que seja contrário aos preceitos do Estado democrático de 
direito e preceitos da pluralidade e convivência em sociedade, tal 
como o ensino plural.

A partir do advento da pandemia do coronavírus, a realidade 
escolar foi alterada de presencial para virtual em todas as fases 
da educação. Dessa forma, o ensino passa a interagir com instru-
mentos e ambientes com menor privacidade e maior possibili-
dade de interferência externa (controle de superiores, gravações, 
manifestações de pais). 
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Nesse contexto, o arcabouço constitucional que garante a 
fundamentabilidade da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar 
e divulgar o pensamento, a arte e o saber mantém no espaço vir-
tual, ainda que seja a privacidade reduzida, fazendo com que tal 
liberdade seja potencializada para garantir as normas estabeleci-
das, também, pela legislação e políticas públicas de desenvolvi-
mento educacional.

O Marco Civil da Internet, Lei nº 12.965/14, trouxe consigo 
a tutela da privacidade e da liberdade de expressão de todos os 
usuários de internet, principal plataforma do ensino remoto. E, 
no contexto educacional, apesar da aplicabilidade da norma, se 
observa que não há um regulamento especí"co a respeito da pri-
vacidade do docente, de suas aulas, ou de sua liberdade de ensino 
e pesquisa no ambiente virtual. 

Assim, observa-se que os desdobramentos da liberdade de en-
sino no contexto da sala de aula virtual, não serão diferentes dos 
debates trazidos no espaço físico e público como ocorre cotidiana-
mente, mas caberá a responsabilização de terceiros ao violarem ou 
inibirem direito constitucional e necessário ao exercício pleno da 
pro"ssão e indispensável para o desenvolvimento da educação bra-
sileira, seu currículo, suas propostas e ações, a"nal, sem liberdade 
de ensino abalam-se as bases sociais de todo um povo.

Referências
BEHAR, Patricia Alejandra.!O Ensino Remoto Emergencial e a Educação a Dis-
tância. 2020. Disponível em: <https://bit.ly/3vuX0i0>. Acesso em: 05 jun. 2021.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF, Disponível em: <ht-
tps://bit.ly/3gBGRDg>. Acesso em: 08 jun. 2021.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Parecer nº 9, Reorganização do Ca-
lendário Escolar e da Possibilidade de Cômputo de Atividades Não Presenciais 
Para Fins de Cumprimento da Carga Horária Mínima Anual, em Razão da Pan-
demia da Covid-19.!Diário O!cial da União. Brasília, 01 jun. 2020. Disponível 
em: <https://bit.ly/3q1jmqa>. Acesso em: 08 jun. 2021.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição Federal, de 05 de setembro de 1988. 
Brasília, DF, Disponível em: <https://bit.ly/3xdRrp8>. Acesso em: 02 jun. 2021.

BRASIL. Lei n. 9394 de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 06 jun 2021.



195

Seção 01 – Educação em tempos de pandemia

BRASIL. Lei nº 12965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, 
direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Brasília, DF, Marco Civil da 
Internet. Disponível em: <https://bit.ly/3zx1lnT.> Acesso em: 10 jun. 2021.

CHRISPINO, Alvaro; CHRISPINO, Raquel S. P.. A judicialização das relacoes 
escolares e a responsabilidade civil dos educadores.!Ensaio: Avaliação e Políticas 
Públicas em Educação, [S.l.], v. 16, n. 58, p. 9-30, jan. 2008. ISSN 1809-4465. 
Disponível em: <https://bit.ly/3pYTbjM>. Acesso em: 16 jun 2021.

COPETTI NETO, Alfredo; VIEIRA, Gustavo Oliveira. Um ensaio sobre a dinâ-
mica da liberdade de ensino: premissas e balizas. Revista da Faculdade de Direito 
da UFMG, Belo Horizonte, n. 73, p. 55-76, 20 dez. 2018. Revista da Faculdade 
de Direito da UFMG. <http://dx.doi.org/10.12818/p.0304-2340.2018v73p55>.

COSTA, Fabricio Veiga. Liberdade de Cátedra do Docente nos Cursos de Bachare-
lado em Direito: um estudo crítico da constitucionalidade do projeto de lei escola 
sem partido. Revista Jurídica, Curitiba, v. 01, n. 50, p. 374-397, jan. 2018.

CURY, Carlos Roberto Jamil; FERREIRA, Luiz Antonio Miguel. A Judicializa-
ção da Educação. Revista CEJ, Brasília, n. 45, p. 32-45, abr/jun. 2009. Disponível 
em: <https://bit.ly/3iNxbXt>. Acesso em: 14 jun. 2021.

ESTEVES, José M. Mudanças sociais e função docente. In: NOVOA, Antonio 
(org.). Pro!ssão Professor. 3. ed. Portugal: Porto Celina 1995. p. 93-124.

FACHIN, Zulmar.!Curso de Direito Constitucional. 6. ed. Rio de Janeiro: Foren-
se, 2013. 672 p.

GOMES, Daniel Machado; FERNANDES, Carlos Marcel Ferrari Lima; CÍCI-
LIO, Tiago da Silva. Liberdade de Cátedra, Escola sem Partido e Vedação à Cen-
sura Prévia. In: RODRIGUES, Alexnaldo Teixeira; FERREIRA, Antonio Carlos 
Gomes; FRANCESCHINI, Bruna; ARAÚJO, Danielle Ferreira Medeiro da Sil-
va de; GIMENES, Flávia; BALESTERO, Gabriela Soares.! Educação e Direitos 
Humanos. Rio de Janeiro: Pembroke Collins, 2020. p. 331-335. Disponível em: 
<https://bit.ly/3g9aZW5> Acesso em: 05 jun. 2021.

LIMA, Wiliam Custódio. A liberdade de expressão como novo direito na socieda-
de em rede: limites em casos envolvendo blogs no poder judiciário brasileiro. Rio 
Grande do Sul, 2017. Disponível em: <https://egov.ufsc.br/portal/sites/default/
"les/a_liberdade_de_expressao_como_novo_direito_na.pdf>. Acesso em: 13 
de junho de 2021.

MEIRA JÚNIOR, José de Castro.!O Direito Fundamental à Liberdade de Cátedra 
no Ordenamento Jurídico Brasileiro: restrições ao direito de ensino. 2017. 161 f. 
Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado em Direito - Constituição e So-
ciedade, Instituto Brasiliense de Direito Público, Brasília, 2017. Disponível em: 
<https://bit.ly/35jA6Q5>. Acesso em: 10 jun. 2021.

PEREIRA, Eduardo Peres. Liberdade de expressão e violação da privacidade na 
sociedade da informação: uma análise a partir do marco civil da internet e dos 
novos paradigmas da responsabilidade civil. Dissertação de Mestrado. 2015. 



196

Ensino, currículo e formação docente: vínculos, conexões e questões da atualidade

Disponível em: <https://repositorio.unisc.br/jspui/handle/11624/1063>. Acesso 
em 11 de junho de 2021.

PINTO, Alexandre Guimarães Gavião. Direitos Fundamentais: legítimas prerro-
gativas de liberdade, igualdade e dignidade.%Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 
12, n. 46, p. 126-140, 2009.

ROSSATO, Maristela; MATOS, Jonas Filippe; PAULA, Ribanna Martins de. A 
Subjetividade do Professor e sua Expressão Nas Ações e Relações Pedagógi-
cas.!Educação em Revista, Belo Horizonte, v. 34, p. 1-20, 18 jan. 2018. FapUNI-
FESP (SciELO). 

SILVA, Wanderlei Sérgio da; FERNANDES, Maria Aparecida Ventura. Estrutu-
ra e funcionamento da educação básica. São Paulo: Editora Sol, 2011.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental, nº 460. Procuradoria Geral da República. Prefeito do Município 
de Cascavel. Brasília. Disponível em: <https://bit.ly/3q2oQkv>. Acesso em: 06 
jun. 2021.



197

Os impactos da pandemia na educação 
infantil: implicações do acesso ao direito 
fundamental pela modalidade de ensino 

remoto

Lariane Aparecida Maxiano Silva
Discente do curso de bacharelado em Direito pela Universidade Cesumar. Estagiária na 
Procuradoria Geral do Município de Ibiporã-PR. Contato: lariane_maxiano@outlook.com

Lorena Assis da Silva
Discente do curso de bacharelado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina. 
Contato: lorena.assis.silvaa@gmail.com

Luiz Henrique Batista de Oliveira Pedrozo
Mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Estadual do Norte do Paraná; Professor 
na Pós-Graduação em “Direito Administrativo Aplicado a Pequenos e Médios Municípios” 
– UENP/Jacarezinho -PR. Procurador do Município de Ibiporã/PR. Contato: 
luizpedrozo@hotmail.com

Introdução

Não é por acaso, que a Educação Infantil é considerada a pri-
meira e mais importante etapa da Educação Básica. 

A existência de creches e pré-escolas públicas, bem estruturadas 
física e pedagogicamente, permite às famílias, em especial as de baixa 
renda e escolaridade, tenham a chance de garantir a seus "lhos um 
estímulo adequado no tempo certo. Inclusive, para alguns especia-
listas, se os estímulos psicoeducacionais começam apenas nas faixas 
dos 3 a 4 anos, podem-se perder oportunidades preciosas de se pro-
mover avanços intelectuais e comportamentais e, os danos causados 
à vida da criança podem ser até mesmo irreversíveis.

Quando a criança alcança a faixa dos 3 anos de idade, a falta 
da escola não pode mais ser ignorada, porque é nessa frase que 
realmente a criança aprende e compreende a importância de se 
socializar, conviver e interagir com outras crianças – o contato 

capítulo 



198

Ensino, currículo e formação docente: vínculos, conexões e questões da atualidade

direto com outros indivíduos promove a troca de experiências, 
gera a empatia, desfaz preconceitos e gera adultos capazes de en-
xergar possibilidades de construir um futuro melhor.

É por meio dessa interação que as crianças de fato aprendem a 
controlar comportamentos e sentimentos, e descobrem, por meio 
das brincadeiras, que existe “outro a ser respeitado em suas parti-
cularidades e vontades” e que, existem certas habilidades que po-
dem ser melhor exploradas, coisas que não aprenderá em livros di-
dáticos, em salas fechadas ou em exercícios para se fazer em casa...

Ocorre que, com o advento da pandemia provocado pelo 
novo coronavírus, o esse setor educacional, em especial, passou 
a sofrer mais fortemente os impactos do agravamento da pro"s-
sionalização da concorrência direta, da di"culdade de aderência 
dos seus produtos (currículo e metodologia) com as novas neces-
sidades do mercado, da oscilação da demanda devido às crises 
econômicas e do menor incentivo do Estado. 

Medidas como distanciamento social, suspensão das ativida-
des coletivas, uso de máscaras em tempo integral, uso de álcool 
em gel, e lockdown, afetaram fortemente as interações coletivas 
almejadas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC)11. De 
igual maneira, a necessidade de suspensão das aulas presenciais 
fez com que muitas outras questões fossem surgindo a respeito 
do ensino remoto para a Educação Infantil, dentre elas, a ne-
cessidade de pais e ou responsáveis terem de, em conjunto com 
os professores e equipe das Instituições de Ensino, desenvolver 
novos métodos e formas de dar continuidade ao processo de 
ensino-aprendizagem.

Neste sentido, pode-se a"rmar que a pandemia do coronaví-
rus trouxe um desa"o hercúleo não só para pais e especialistas, 
mas a toda comunidade escolar, em especial àquela intimamente 
ligada à Educação Infantil. 

Ante a dúvida de como as crianças "cariam sem um acom-
panhamento pedagógico diariamente e, sem um pro"ssional ca-

11 A Base Nacional Comum Curricular (2017) diz que a Educação Infantil deve “ampliar o universo de expe-
riências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversi"cando e consolidando novas aprendizagens, 
atuando de maneira complementar à Educação familiar” (p. 36). A mesma complementa, dizendo que cabe 
ao educador “re#etir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações, 
garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças” (p. 39).



199

Seção 01 – Educação em tempos de pandemia

pacitado que pudesse promover o processo de ensino e apren-
dizagem, sobretudo, em relação ao processo de alfabetização, a 
solução momentânea foi adaptar as aulas ao “ensino remoto” (en-
sino on-line), usando várias plataformas digitais, para que os pais 
ou responsáveis conseguissem acompanhar e ajudar as criança 
nas tarefas escolares em suas casas, com vistas a promover o de-
senvolvimento das habilidades e competências necessárias nessa 
fase da primeira infância.

Diante de tal cenário, pais e/ou responsáveis, viram-se cada 
vez mais obrigados a atuar em conjunto com os professores e a 
equipe das escolas, para poder desenvolver novos métodos e for-
mas de dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem de 
seus "lhos. Mas, independentemente da postura adotada pelas 
escolas, pode-se a"rmar que marcas profundas estão sendo dei-
xadas nessa etapa, uma vez que vem se trazendo cada vez mais à 
tona, uma série de desigualdades sociais e de necessidades por 
parte das instituições públicas de ensino, em sua maioria total-
mente despreparadas para enfrentar tamanho desa"o.

Foi com base nessa problemática que se delinearam os pri-
meiros tópicos deste estudo, cujo objetivo é elucidar não apenas 
o real papel da educação na vida de uma criança com idade entre 
0 e 5 anos, e das especi"cidades que a Educação Infantil têm em 
relação às demais etapas da Educação Básica, a ponto de colo-
cá-la no rol das prioridades estratégicas para o desenvolvimento 
humano do Brasil, mas também discorrer acerca dos principais 
problemas relacionados ao acesso à Educação Infantil nos Muni-
cípios Brasileiros durante esse período pandêmico.

O método adotado é o histórico-indutivo. A técnica empre-
gada foi a revisão bibliográ"ca, tendo como parâmetro a legisla-
ção brasileira, e tendo como marco teórico os seguintes autores: 
Nunes (2011); Oliveira, Neto, Oliveira (2020); Pedrozo (2020); 
Rosemberg (2006), entre outros.

O trabalho foi organizado em três seções. Na primeira seção 
aborda-se sobre a evolução histórica da educação no transcorrer 
da história a partir dos marcos histórico - normativos assentados 
nas Constituições Federais brasileiras. No segundo discorre-se 
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sobre o acesso à Educação Infantil a partir da Constituição de 
1988 enquanto direito fundamental. 

Por "m, a terceira seção versa sobre os desa"os da Educa-
ção Infantil no cenário do ensino remoto, tendo como objetivo 
traçar uma sequência lógica dos fatos relacionados ao ensino e 
os grandes desa"os que foram impostos a com a pandemia do 
coronavírus.

O direito à educação nas constituições brasileiras: 
breves apontamentos

Torna-se fundamental conhecer a história do direito à educa-
ção para acompanhar o seu desenvolvimento e as conquistas que 
a permeiam no campo das normas constitucionais. Neste sentido, 
ressalta-se a primeira Carta Fundamental outorgada pelo Impe-
rador do Brasil Dom Pedro I em 1824, em que pese não continha 
muita informação a respeito da educação, esta prevê direitos polí-
ticos e civis, e a instrução primária para todos os indivíduos com 
a fundação de colégios, mais precisamente versa sobre a educação 
no artigo 179, onde lê-se: 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis e Políticos dos 
Cidadãos Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança 
individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Im-
pério, pela maneira seguinte: [...] XXXII. A instrucção primaria, 
e gratuita a todos os Cidadãos (BRASIL, 1824, n.p.).

Com a promulgação da Primeira Constituição Republicana 
em 1891, em seu texto não fazia menção alguma em relação ao 
direito à educação gratuita, apresentando um grande retrocesso 
(TIROLI; MIRANDA, 2018), pois com a retirada da gratuidade 
e acesso ao ensino, os cidadãos considerados analfabetosnão po-
diam se alistar, “logo eram inelegíveis, tornando-se, por "m, não 
eleitores (art. 70, CF/1891)” (PEDROZO, 2020, p. 32).

Adiante, com Constituição de 1934, questões educacionais 
passaram a ser discutidas, tais como gratuidade e obrigatoriedade 
do ensino primário público, de modo que os mais pobres tives-
sem acesso a bolsa de estudos, que visavam assegurar aos estu-
dantes acesso a escolas públicas levando em conta somente o mé-
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rito, tornando, assim, obrigatório a presença de pro"ssionais nos 
colégios primário e secundário (POLETTI,2018). Precisamente 
observaremos no artigo 149 este avanço:

Art. 149 – A educação é direito de todos e deve ser ministra-
da, pela família e pelos Poderes Públicos, cumprindo a estes 
proporcioná-la a brasileiros e a estrangeiros domiciliados no 
País, de modo que possibilite e"cientes fatores da vida moral 
e econômica da Nação, e desenvolva num espírito brasileiro a 
consciência da solidariedade humana (BRASIL, 1934, n.p).

Com os avanços constitucionais em 1937, a educação passa a 
"car vinculada a valores econômicos e cívicos. Com a escusa de 
combater a ideologia comunista Getúlio Vargas instala o Estado 
Novo, e passa a controlar e a centralizar a administração do Es-
tado Nacional, sem espaço para debates a educação passou a ter 
uma inclinação fascista (PEDROZO,2020).

Art 129 - A infância e à juventude, a que faltarem os recursos 
necessários à educação em instituições particulares, é dever da 
Nação, dos Estados e dos Municípios assegurar, pela fundação 
de instituições públicas de ensino em todos os seus graus, a 
possibilidade de receber uma educação adequada às suas facul-
dades, aptidões e tendências vocacionais (BRASIL, 1937, n.p).

Assim como o texto constitucional de 1934 concedia a União 
a responsabilidade em legislar sobre as diretrizes e bases a respei-
to da educação nacional, a Constituição de 1946 resgatava esta 
ideia da educação como sendo um direito para todos com intui-
to de enfatizar ao governo a importância de uni"car o sistema 
de ensino, criando, assim, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) que 
caminhava para o processo de democratização da educação e da 
destinação de recursos (PEDROZO, 2020). Nesse sentido, tem-se 
o artigo 166 que previu que “a educação é direito de todos e será 
dada no lar e na escola. Deve inspirar-se nos princípios de liber-
dade e nos ideais de solidariedade humana. ” (BRASIL, 1946).
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Através da Constituição de 1967 ocorreu então, o fortaleci-
mento da responsabilidade das empresas em relação os estudos 
dos funcionários e da prole, consolidando o ensino privado com 
base na substituição do ensino o"cial e gratuito por intermédio 
de bolsa de estudo ou salário-educação, mantendo a obrigação do 
Estado em garantir a obrigatoriedade e gratuidade do atendimen-
to da população entre 07 e 14 anos de idade. Sendo assim, o artigo 
168 determinada neste período:

Art 168 - A educação é direito de todos e será dada no lar e na 
escola; assegurada a igualdade de oportunidade, deve inspirar-
-se no princípio da unidade nacional e nos ideais de liberdade e 
de solidariedade humana.
§ 3º - A legislação do ensino adotará os seguintes princípios e 
normas:
III - o ensino o"cial ulterior ao primário será, igualmente, gra-
tuito para quantos, demonstrando efetivo aproveitamento, pro-
varem falta ou insu"ciência de recursos. Sempre que possível, o 
Poder Público substituirá o regime de gratuidade pelo de con-
cessão de bolsas de estudo, exigido o posterior reembolso no 
caso de ensino de grau superior (BRASIL, 1967, n.p.).

Percebe-se a evolução histórico-normativa ao longo das quadras 
históricas, conforme supracitado. Mas, apesar de a Educação ter pas-
sado por uma grande evolução, há de se compreender que ainda tem 
sido constante a luta para mantê-la reconhecida e resguardada en-
quanto direito fundamental. Com a Constituição Federal de 1988, o 
Brasil passa a ter uma seção inteiramente reservada para tratamento 
exclusivo da Educação, reforçando - lhe o status de direito funda-
mental através de princípios necessários à sua real concretização.

O acesso à educação infantil enquanto direito 
fundamental a partir da Constituição de 1988

A sociedade, historicamente, esteve empenhada no desen-
volvimento do adulto, esquecendo-se do grande potencial que 
possui as crianças, que eram vistas como seres em construção, 
mas nunca acabados, adultos em miniatura, sempre deixados de 
lado. Desde a sociedade medieval tradicional, a criança não era 



203

Seção 01 – Educação em tempos de pandemia

vista com bons olhos, pois naquela época não havia a aprecia-
ção do conjunto familiar, e sim a conservação dos bens na esfera 
patrimonial. Sendo assim, o trabalho infantil era uma prática re-
corrente desde cedo, com intuito de ensinar “os trabalhos domés-
ticos e valores humanos, mediante a aquisição de conhecimento e 
experiências práticas” (MENDONÇA, 2012, p. 17).

Ao ser enaltecido o trabalho infantil, as crianças não tinham 
a oportunidade de se expressar por intermédio de brincadeiras, 
o trabalho roubava a oportunidade de experimentar algo novo, 
diferente a ser vislumbrando perante seus olhos, não por maldade 
de seus pais, mas por di"culdade enfrentadas na família. Deste 
modo, o conceito de educação das crianças teve de ser estudado 
e aprimorado para que fosse possível que a sociedade atribuísse 
novos contornos ao tratamento dispensado à infância (PEDRO-
ZO, 2020).

Adentrando especi"camente no campo da Educação Infantil, 
esta passa efetivamente a ter tratamento de direito fundamental 
somente a partir da Constituição de 1988, à medida que ações 
diretas e indiretas visavam conceder de maneira crescente o aces-
so ao direito à Educação e à Cultura, favorecendo o desenvolvi-
mento de indivíduos para maior usufruto de direitos e liberdade 
(TÁCITO, 2018).

Dentro dessa perspectiva, teve início o processo de transfe-
rência de responsabilidade em relação ao atendimento de educar 
e cuidar da primeira infância, inicialmente relativa à assistência 
social, religiosa e familiar para a esfera educacional (NUNES, 
2011), acrescido com a dinâmica do brincar tão negligenciada 
pela sociedade ao longo das quadras históricas, sobretudo no 
contexto do trabalho infantil. Portanto, a educação das crianças 
pequenas foi reivindicada como um dever do Estado, isso ocor-
reu na década de 80, através da pressão da população para a am-
pliação do acesso à escola, a partir disso, a Constituição passa a 
reconhecer a educação em creches e pré-escolas como um direito 
de todos e dever do Estado.

Então a partir de 1980 ospais e responsáveis passam a reque-
rer um espaço de relações interpessoais que pudesse proporcionar 
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experiências para as crianças pequenas, foi a partir desse momen-
to que a visão sobre a Educação Infantil começa a ser alterada.

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é ofe-
recida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como 
espaços institucionais não domésticos que constituem estabele-
cimentos educacionais públicos ou privados que educam e cui-
dam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em 
jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por 
órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle 
social (NUNES, 2011, p. 102).

Portanto, não é exagero a"rmar que até a pouco tempo atrás 
as escolas dedicadas à Educação Infantil não eram tratadas como 
instituições educacionais, muito pelo contrário, era comumente 
concebidas como sendo locais onde os pais e responsáveis deixa-
vam as crianças para serem cuidadas enquanto trabalhavam ou 
realizavam tarefas e afazeres domésticos (PEDROZO, 2020).Ou 
seja, eram muito mais voltadas a uma questão de cuidados, do 
que a educação em si, visto que não se tinha uma preocupação em 
relação ao desenvolvimento intelectual das crianças.

Somente depois de muitas reivindicações por intermédio da 
pressão da população na década de 1980, que o Brasil "nalmente 
passou a ter uma Constituição Federal que efetivamente reconhe-
ce o acesso à escola em creches e pré-escolas enquanto direito 
fundamental. E foi a partir desse momento que a educação e o 
cuidado dedicado à infância passaram a ser tratada em conjunto 
como assunto prioritário, verdadeira questão de política pública. 
Embora ainda faltem políticas públicas em algumas regiões, e seja 
comum as demandas por disponibilidade de vagas nessas insti-
tuições educacionais, sem sombra de dúvidas foi somente após 
muita pressão popular que a criança brasileira com menos de 7 
anos de idade passou a ter condições de ter exigido seu direito de 
acesso a uma educação pública de qualidade.

A CF/88 conseguiu, portanto, a façanha de, pela primeira vez 
na história do Brasil, fazer com que a Educação Infantil se tor-
nasse um direito da criança, uma opção da família e um dever 
do Estado, deixando de estar vinculada somente às políticas de 
assistência social e integrando-se a política educacional. 
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Com a obrigatoriedade de atendimento à criança, prevista no 
artigo 208 inciso IV da Constituição Federa de 1988, a Educação 
Infantil passou a compor legalmente não só o chamado Sistema 
Nacional de Ensino, mas também, o rol das chamadas políticas 
públicas educacionais. Assim, assevera Oliveira (2002, p. 115):

[...] a elaboração de novos programas buscava romper com con-
cepções meramente assistencialistas. [...] propondo-lhes uma 
função pedagógica que enfatiza o desenvolvimento linguístico 
e cognitivo das crianças [...] na Constituição de 1988, do reco-
nhecimento da educação em creches e pré-escolas como um 
direito da criança e um dever do Estado a ser cumprido nos 
sistemas de ensino.

Diante dessa conquista do reconhecimento da Educação In-
fantil pela Constituição Federal e de aclamação da criança en-
quanto sujeito de direitos e deveres, novos avanços começaram a 
ser alcançados e promulgados, com base nesta perspectiva, surge, 
então, a Lei n°. 8.069, de 13 de junho de 1990(Estatuto da Criança 
e do Adolescente – ECA), a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação), o Referencial Curricular 
Nacional da Educação Infantil - RCNEI), mais recentemente a 
Base Nacional Comum Curricular, o Plano Nacional de Educa-
ção (PNE) aprovado em 2014, com formalização de documentos, 
legislação e normatização sobre o desenvolvimento da educação, 
entre outros. 

Porém, ainda há muitas problemáticas no campo legislativo 
e educacional que precisam ser superadas, sobretudo a superação 
da ideia assistencialista da Educação Infantil na consecução de 
ampliar a visão acerca da criança para além dos aspectos dos cui-
dados, uma vez que a mesma deve estar pautada também brincar 
e no educar de maneira integradora.

No Brasil, esta etapa é hoje responsabilidade prioritária dos 
municípios que contam com a cooperação técnica e "nanceira da 
União e do Estado, haja vista que muitos municípios enfrentam 
uma fragilidade quanto ao corpo técnico e aos recursos "nancei-
ros. Uma vez que compete ao município a manutenção das suas 
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instituições de ensino e políticas educacionais, tendo como prio-
ridade a Educação Infantil em creches e pré-escolas e de forma 
prioritária os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, permitindo 
a atuação em outros níveis somente quando as instituições an-
teriores estiverem bem assistidas e plena de suas necessidades, 
sendo amparadas pela Constituição Federal à manutenção e ao 
desenvolvimento do ensino (NUNES, 2011). Sendo assim, as ins-
tituições que prestam atendimento às crianças de 0 a 5 anos (sen-
do obrigatória a partir de 04 anos) desempenha duas funções: 

[...] Educacional, no seu sentido amplo, que responde às ne-
cessidades do desenvolvimento infantil nos primeiros anos 
de vida; Guarda,complementando os cuidados com a criança 
fornecidos pela família, atendendo às necessidades dos pais 
que trabalham fora de casa, entre outras. Acrescidas a essas, 
pode-se também mencionar a função assistencial, em relação 
àquelas faixas mais empobrecidas da população [...] (CAMPOS 
et al, 1992, p. 106).

Como previsto no artigo 206 da Constituição Federal, a ga-
rantia de padrão de qualidade é um dos princípios da educação 
em qualquer etapa e modalidade, mas não se pode garantir a qua-
lidade da Educação Infantil sem ao menos atingir um patamar 
mínimo que respeite a dignidade e os direitos básicos das crian-
ças, a"nal é na Educação Infantil que se deve a"rmar a igualdade, 
ressaltando que as crianças sempre serão protagonistas de suas 
experiências educativas.

Art.! 206.! O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios:I!-!  igualdade de condições para o acesso e perma-
nência na escola;II!-! liberdade de aprender, ensinar, pesquisar 
e divulgar o pensamento, a arte e o saber;III!-!  pluralismo de 
idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de institui-
ções públicas e privadas de ensino;!IV!-!  gratuidade do ensi-
no público em estabelecimentos o"ciais;V! -!  valorização dos 
pro"ssionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de 
carreira para o magistério público, com piso salarial pro"ssio-
nal e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 
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títulos;VI!-! gestão democrática do ensino público, na forma da 
lei;!VII!-! garantia de padrão de qualidade.

Rosemberg (2006) atribui o fato de o interesse público bra-
sileiro focalizar mais as crianças maiores, adolescentes e jovens 
ao pequeno poder de negociação política de crianças pequenas e 
mulheres. A autora chama a atenção para o fato de que a grande 
disparidade nas condições de vida das crianças pequenas brasilei-
ras é resultante não só da desigualdade na distribuição de renda, 
mas também do menor acesso aos benefícios das políticas públi-
cas, propriamente ditos.

Sendo assim, observa-se o cenário desproporcional em rela-
ção as condições sociais e econômicas dos municípios brasileiros:

Tal disparidade coloca-se no tipo de oferta de ensino (creche, 
pré-escola, fundamental e médio), no número de matrículas, 
na categoria administrativa dos estabelecimentos e, também, 
na qualidade da oferta – formação docente, equipamentos físi-
cos e pedagógicos. Buscar a unidade do sistema diante de tal di-
versidade, aceitar e conviver com diferenças, sem tornar o siste-
ma disperso e/ou excludente, compreender e conceber o espaço 
educativo, com o envolvimento, a discussão e a formação dos 
pro"ssionais que nele atuam, implica uma série de ações políti-
co-pedagógicas e administrativas consistentes, objetivas e que 
tenham continuidade.

Por intermédio disso, pode-se observar a urgência de uma 
redistribuição mais justa em relação a políticas públicas, em ter-
mos técnicos e "nanceiros, para atender aos direitos educacionais 
da população, pois é visível que no Brasil não tem-se um conjun-
to de ações integradas, como, por exemplo, nas áreas da saúde, as-
sistência social, emprego e educação, são áreas que não se operam 
juntas, e nem se integram.

 Como ressalta Rosemberg (2006, p.51) “as políticas públicas 
para as crianças pequenas das regiões periféricas, são fragmenta-
das”, anteriormente até a promulgação, a maior parte da oferta de 
vagas na Educação Infantil era realizado pela Assistência Social, 
mas atualmente, quem está responsável por isso é os órgãos liga-
dos à Educação, ou seja, é um processo longo e demorado.
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Mesmo com os direitos sociais garantidos pela Constituição 
Federal (1988), a população brasileira ainda precisa lutar para ter 
acesso a essas políticas. A educação destaca-se como uma política 
pública voltada para a formação humana e, sobretudo, ação que 
promove o desenvolvimento social, político, econômico e cultu-
ral de determinada sociedade. Sobre o assunto Dourado (2007) 
enfatiza que a educação se constitui:

[...] como prática social, portanto, constitutiva e constituinte 
das relações sociais mais amplas, a partir de embates e proces-
sos em disputa que traduzem distintas concepções de homem, 
mundo e sociedade. [...] a educação é entendida como proces-
so amplo de socialização da cultura, historicamente produzida 
pelo homem, e a escola, como lócus privilegiado de produção e 
apropriação do saber, cujas políticas, gestão e processos se or-
ganizam, coletivamente ou não, em prol dos objetivos de for-
mação [...] (DOURADO, 2007, p. 923).

Portanto, mediante os princípios resguardados na Constitui-
ção Federal, outros instrumentos normativos passaram a tratar 
sobre a Educação Infantil tais como: ECA, a LDB, o PNE, a BNN, 
entre outros. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), nº 9.394/96, 
quando trata da Educação Básica, prevê o atendimento de crian-
ças de zero a seis anos de forma incisiva, e as modalidades especí-
"cas para algumas realidades de ensino, atendendo o ensino para 
Jovens e Adultos, a Educação Especial e Inclusiva, Educação do 
Campo, que inclui povos do campo, das águas, das #orestas, os 
povos de quilombolas. Em relação a Educação Infantil, a"rma: 

Art. 29. A Educação Infantil, primeira etapa da educação 
básica, tem como "nalidade o desenvolvimento integral da 
criança de até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psi-
cológico, intelectual e social, complementando a ação da fa-
mília e da comunidade.Art. 30. A educação infantil será ofere-
cida em: Creches, ou entidades equivalentes, para crianças de 
até três anos de idade;Pré-escolas, para as crianças de quatro 
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a seis anos de idade.Art. 31. Na educação infantil a avaliação 
far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu desen-
volvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o aces-
so ao ensino fundamental.

Assim sendo, houve uma mudança paradigmática com o ad-
vento da Constituição Federal de 1988 em relação à Educação In-
fantil, sobretudo por considerar esta etapa enquanto direito fun-
damental, impelindo o ordenamento jurídico infraconstitucional 
a desenvolver outras normas que pudessem privilegiar a temática, 
dada a importância que se atribuiu à infância, desde a superação 
do trabalho infantil até a concepção de criança enquanto sujeito 
de direitos, entre eles, o de ter acesso a um ambiente seguro que 
proporcione não apenas o cuidar, mas especialmente,a prática de 
atividades lúdicas, socializadoras e de cidadania.

Os desa!ios da educação infantil no cenário 
pandêmico: implicações do acesso ao direito 
fundamental pela modalidade de ensino remoto

A educação à distância (EAD) vem sendo aplicada no Brasil 
desde 2005, esta modalidade educacional é utilizada no ensino 
através dos meios de comunicação e tecnológicos formando uma 
intermediação entre o didático-pedagógico e processo de apren-
dizagem por intermédio de pessoas quali"cadas e capacitadas 
que acompanham o desenvolvimento dos alunos por meio de 
avaliações compatíveis. 

Em que pese a modalidade EAD já ser uma realidade existen-
te, está apenas era aplicada ao Ensino Superior e cursos técnicos 
pro"ssionalizantes. O ensino na educação básica, em regra, uti-
lizava esse meio como apoio, forma complementar, além disso, a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no art. 32, § 4° 
de"ne que: “o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino 
a distância utilizada como complementação da aprendizagem ou 
em situações emergenciais.”.

A situação pandêmica nos levou a uma situação emergen-
cial, pois com o afastamento dos alunos das aulas presenciais, a 
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Educação Básica e Ensino Superior tiveram que se reajustar, os 
gestores educacionais "carem perplexos diante dessa situação e 
logo tiveram que se reajustar, necessitando de adequações e adap-
tações ao ensino, contando com o auxílio de pais e/ou responsá-
veis, equipe pedagógica, gestão escolar, docentes e discentes.

A Educação em modelo remoto não é sinônimo de educação 
à distância, mas é apenas um a forma de ensino que depende de 
tecnologia para exercer sua "nalidade, pois essa forma de ensinar 
foi a maneira considerada viável para atender as crianças no pe-
ríodo de isolamento social por conta da pandemia do novo coro-
navírus, e manter o vínculo necessário do aluno e a instituição de 
ensino durante o período em que a escola estivesse fechada para 
atendimento presencial. 

Sendo assim, esta foi uma maneira encontrada pelo Ministério 
da Educação e pelos sistemas de ensino para evitar o rompimento 
do aluno com a escola e mantê-lo em contato permanente com seus 
estudos, até mesmo as crianças de 0 a 5 anos, com intuito de mitigar 
o atraso na aprendizagem durante a crise sanitária (BRASIL, 2020).

Ao veri"car os estudos cientí"cos, observa-se que a relação 
entre escola professor e famílias nos últimos tempos foi crescente, 
mas analisar o impacto da pandemia e do isolamento social ainda 
é muito recente, mas pode-se sustentar algumas dilemas vivencia-
dos, sobretudo em relação aos aspectos psicossociais relativos ao 
desenvolvimento que ocorre mediante o estabelecimento de rela-
ções intersubjetivas, uma vez que as crianças se desenvolvem con-
vivendo com outras crianças, e fase da primeira infância no âmbito 
do ensino é muito importante, mas mesmo com todos os esforços 
necessários pais e/ou responsáveis tentam se adaptar em relação 
aos cuidados dessas crianças pequenas em meio a diferentes di"-
culdades e ainda ensinar, mesmo sem ter a formação didático-pe-
dagógica necessária (OLIVEIRA; NETO; OLIVEIRA, 2020).

Neste atual momento, faz-se necessário repensara educação e 
problematizar os problemas que serão re#etidos partir do ensino re-
moto das crianças na fase da primeira infância. Neste sentido, Can-
clini (2003) discorre sobre a hibridação “processos socioculturais 
nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma se-
parada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas” 
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(CANCLINI, 2003, p. 19), ou seja, devido ao mundo globalizado em 
que se vive e ao isolamento social, as trocas entre diferentes culturas 
estão se tornando cada vez mais intensas e as pessoas tendem a usar 
mais a internet e tecnologia como fonte desenvolvimento.

A educação no Brasil, no período da pandemia vem mostran-
do uma face que há muito tempo sabe-se existente, mas que vem 
sendo maquiada e ignorada. Entretanto, neste momento vem sendo 
denunciada por pesquisadores e estudiosos de movimentos sociais a 
falta de atenção e os poucos investimentos na educação básica prin-
cipalmente na Educação Infantil, torna-se bastante visível neste mo-
mento de pandemia, além da a fragilidade e da di"culdade ao acesso 
e permanência de crianças na escola, em vários entes da federação.

Tais situações mostram diariamente a luta constante dos pais 
com uma carga horária de trabalho excessiva, alguns tendo que 
lidar com o desemprego e com acesso restrito ao auxílio emer-
gencial ou muitas vezes a falta de acesso a esse auxílio e princi-
palmente a difícil adaptação das crianças à uma nova rotina em 
casa. Tendo em vista consequências inegáveis nesse período, cria-
-se uma lacuna do estímulo proporcionado pelo ambiente escolar 
que as famílias nesse momento estão tentando suprir.

Na Educação Infantil há um agravante maior em relação ao 
ensino remoto, não só em comparação aos desempenhos dos pe-
quenos, mas também, em relação ao tempo de disponibilidade 
dos pais ou responsáveis para estarem ensinando e se dedicando 
às crianças, pois a maioria das crianças na Educação Infantil ain-
da são muito pequenas para lidar sozinhas com as tecnologias, 
dessa forma, as crianças dependem totalmente da ajuda de seus 
pais ou responsáveis. 

Sendo assim, Campos (1992), em sua obra aborda funções de 
guarda e educacional que são fundamentais na Educação Infantil, 
e que de maneira alguma podem ser negligenciadas em um mo-
mento tão delicado como o período de isolamento social decor-
rente da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com o levantamento do Unicef, o Fundo de Emer-
gência Internacional das Nações Unidas para a Infância, em no-
vembro de 2020, quase 1,5 milhão de crianças e adolescentes não 
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frequentavam a escola (remota ou presencialmente) no Brasil, 
outros 3,7 milhões de estudantes matriculados não tiveram aces-
so a atividades escolares e não conseguiram estudar em casa, no 
total, apenas 5,1 milhões de crianças tiveram acesso à educação.

 A pandemia escancara a desigualdade e a fragilidade sociais 
nas regiões periféricas, por meio do levantamento de dados, é 
possível a"rmar que haverá um enorme prejuízo às crianças que 
estão em casa, sem acesso às atividades escolares e sem um am-
biente adequado para o desenvolvimento delas, e para que isso 
possa ser revertido é necessário políticas e acompanhamentos 
muito bem estruturados, não só na área da Educação Infantil mas 
em todas as áreas, como saúde e assistência social.

Segundo Dourado (2007), de modo geral, a criação de con-
dições, dimensões e fatores para a oferta de um ensino de qua-
lidade social também esbarra em uma realidade marcada pela 
desigualdade socioeconômico cultural das regiões, localidades, 
segmentos sociais e dos sujeitos envolvidos, sobretudo dos atuais 
sujeitos-usuários da escola pública, o que exige o reconhecimento 
de que a qualidade da escola seja uma qualidade social, uma qua-
lidade capaz de promover uma atualização histórico-cultural em 
termos de uma formação sólida, crítica, ética e solidária, articula-
da com políticas públicas de inclusão e de resgate social.

[...] Por outro lado, faz-se necessário implementar políti-
cas públicas e, entre essas, políticas sociais ou programas 
compensatórios que possam colaborar efetivamente no en-
frentamento dos problemas socioeconômicos culturais que 
adentram a escola pública. Nessa perspectiva, a melhoria da 
qualidade do processo ensino-aprendizagem deve envolver os 
diferentes setores a partir de uma concepção ampla de educa-
ção envolvendo cultura, esporte e lazer, ciência e tecnologia 
(DOURADO, 2007, p. 15).

As políticas públicas na área da educação é um eixo funda-
mental para a qualidade da Educação Infantil, principalmente 
neste período de ensino remoto, essas políticas são uma forma 
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de nortear o sistema educacional a uma educação de qualidade, 
sabe-se que atualmente a única forma de acesso à educação é por 
meios virtuais, visto isso, o direito ao acesso à educação ele pas-
sa diretamente pelo direito ao acesso às tecnologias necessárias, 
mas esse ensino remoto tem trazido diversos desa"os, segregan-
do uma parcela de alunos, desfavorecidos.

Considerações !inais

O reconhecimento da Educação Infantil como um direito 
fundamental expresso no texto da CF/88 é consequência direta 
do longo processo de desenvolvimento dos direitos humanos na 
história do Brasil. 

Portanto, resta testado e comprovado que a Educação In-
fantil é a etapa educativa que deve ser oferecida por excelência 
a todo ser humano, mas, essa educação por excelência só será 
possível quando for acessível igualitária e qualitativamente a to-
das as crianças. 

Dito isso, há de se compreender que o modelo remoto ou 
digital, tem se mostrado válido em tempos de pandemia porque 
auxilia na pratica pedagógica de um educador, de modo que ele 
passa a ter que focar na dinâmica da aprendizagem e a atuar de 
forma transdisciplinar, mas, não substitui a importância do mo-
delo presencial, uma vez que, como já dito, a criança de 0 a 5 
ano está na fase de desenvolvimento de competências, cognitivas, 
motoras, sociais e afetivas e, precisa de acompanhamento mais 
próximo e individualizado. A experiência de estudar online em 
tempos de quarentena e afastamento social é, portanto, extrema-
mente atípica e, não deve ser entendida como uma base para o 
que pode ser o futuro da educação no nosso país.

Estudos recentes indicam que crises pandêmicas como essa 
geram múltiplos efeitos adversos tanto nas crianças quanto nos 
pro"ssionais da educação, tais como transtornos emocionais, 
físicos e cognitivos que, inclusive, costumam se prolongar por 
um longo período de tempo. Tais situações de estresse tendem 
a ser ainda mais danosas e duradouras para as crianças e os 
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adolescentes, uma vez que podem prejudicar diretamente seu de-
senvolvimento cerebral.

Por outro lado, a pandemia tem nos ensinado a duras penas 
que, é urgente pararmos para pensar na qualidade da educação 
que vem sendo ofertada às nossas crianças e que é preciso re-
conhecer que a valorização do pro"ssional da Educação, é um 
ponto importante para se eliminar a ainda presente mentalidade 
política retrograda que retroalimenta práticas meramente assis-
tencialistas por parte do Estado.

Tem-se assim, que toda a sociedade ganha com maiores e 
melhores investimentos em Educação Infantil e que, a busca e 
o exercício desse direito dão amplitude ao processo de emanci-
pação do cidadão e seu desenvolvimento na sociedade, que por 
consequência promove a extensão da Dignidade Humana.

A experiência da quarentena demonstrou de"nitivamente 
que o Direito à Educação não se resume a ter direito à matricula 
na escola, ou um lugar na sala de aula. Pressupõe sim, um lugar 
na sociedade e não pode ser simbolizado pelo número de cadei-
ras e carteiras existentes nas creches e escolas públicas. É um di-
reito que precisa ser vivenciado, percebido, sentido...

Observar e conhecer o passado da Educação ajuda a com-
preender as falhas institucionais e, isso ajuda a estabelecer algo 
próximo daquilo que se entende como uma relação de con"ança 
entre sociedade e Estado, à medida que se garante ao cidadão, 
desde muito cedo, o direito de se apropriar da cultura de seu povo 
e a ter a real noção de pertencimento social.

Conclui-se assim que, se é por meio da interação social que 
o ser humano aprende a se desenvolve para enfrentar os desa"os 
da vida, nada mais justo e coerente, que se invista cada vez mais 
numa educação voltada para a vida coletiva, de modo que todo 
e qualquer ser humano, desde criança, possa compreender a im-
portância do sociabilizar, do compartilhar e do respeitar diferen-
ças agregando valores até sua vida adulta.
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Introdução

 O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência do 
estágio em docência enquanto atividade do curso de mestrado em 
Psicologia. Trata-se de uma prática importante que compõe a forma-
ção em nível de pós-graduação stricto sensu visto que a atuação en-
quanto docente encontra-se atrelada à atividade de pesquisa que, no 
Brasil, compõe o rol de ações do docente universitário (em especial, 
nas instituições públicas). A partir disso, serão relatadas de maneira 
re#exiva, as vivências das alunas durante esse período de estágio, re-
alizado no ano de 2020, na modalidade remota, em decorrência do 
período pandêmico devido ao vírus Covid-19. Entendemos que ex-
perienciar o trabalho docente nessa condição excepcional contribuiu 
para várias re#exões e desa"os em relação ao exercício da docência. 

capítulo 



218

Ensino, currículo e formação docente: vínculos, conexões e questões da atualidade

 Estudos voltados ao estágio curricular e formação docente 
são recorrentes no campo de formação de professores. Por exem-
plo, Rosa, Weigert e Souza (2012) compreendem que os saberes 
da formação docente são construídos através da articulação e re-
lação entre teoria e prática, sendo que, é a partir da prática que 
os alunos "carão frente ao novo, possibilitando, portanto, outros 
sentidos aos aprendidos na teoria, e construindo, a formação do-
cente. Os autores pontuam sobre a importância do estágio curri-
cular para a formação dos futuros pro"ssionais e alertam quanto 
a necessidade de uma permanente re#exão sobre seu desenvolvi-
mento, objetivando melhorias contínuas na qualidade do ensino.

O estágio visa à ação prática de aproximar o estagiário de seu 
campo de trabalho e proporcionar re#exões sobre suas ações ain-
da em formação, bem como, sobre as organizações e sobre os gru-
pos que se estabelecem no seu campo pro"ssional, possibilitando 
experiências pro"ssionais e a aplicação de conhecimentos teóri-
cos a partir das vivências práticas (SOUZA, 2019). Dentro desse 
contexto relativo à formação de professores, o que se espera “[...] 
é a ampliação de oportunidade para que os futuros professores, 
desde o início da formação, entrem em contato com a realidade 
educacional para uma compreensão sobre seu funcionamento e 
sobre o trabalho docente” (BRITO, 2015, p. 568). 

Nesse mesmo sentido, Joaquim, Vilas Boas e Carrieri (2013, 
p. 362) explicam que “o estágio docente constitui uma possibili-
dade de aliar pesquisa e ensino, tornando-se uma estratégia bas-
tante interessante no processo de formação de novos docentes”. 
Vê aqui uma vinculação entre a formação em nível de Pós-Gra-
duação stricto sensu e os processos formativos de professores 
universitários. 

Dessa forma, compreende-se que a construção do professor 
se trata de um algo que alia diferentes elementos, sendo o está-
gio docente uma possibilidade de experimentar de forma prá-
tica e, principalmente, supervisionada (ou mediada) no campo 
de trabalho em questão. A prática com supervisão possibilita a 
troca de experiências, o aprendizado e o desenvolvimento de no-
vas habilidades e competências, de modo que a presença de um 
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pro"ssional gera segurança e maior tranquilidade aos sujeitos em 
formação (COLOMBO; BALLÃO, 2014). 

Sobre a formação docente, esta pode ocorrer em dois ce-
nários: a partir da formação inicial ou de modo continuada. O 
primeiro é descrito de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional - LDB (Lei 9394/96, que teve alterações 
conforme a Lei 11.741/2008) a partir dos cursos de graduação 
(bacharelado e licenciatura) que se caracterizam como base para 
a inserção na vida pro"ssional e de trabalho do estudante, habili-
tando o acadêmico para atuar em determinada área de conheci-
mento enquanto docente, contemplando saberes teóricos e práti-
cos (por meio de estágios). 

A formação continuada, por sua vez, se refere às estratégias 
de formação permanente. Ou seja, após (ou mesmo paralelo) à 
formação inicial, o professor passa por constante aperfeiçoamen-
to e quali"cação pro"ssional, “por meio de atividades diversas, 
com possibilidade de contribuir para o desenvolvimento pro"s-
sional, por meio de cursos de pós-graduação, congressos, semi-
nários e outros meios, oferecidos por instituições presenciais ou à 
distância” (GATTI, 2009).

A formação do professor universitário implica no reco-
nhecimento e compreensão da complexidade da docência, o 
que para algumas áreas (em especial, as formações em nível de 
bacharelado), comumente são relegadas a um segundo plano. 
Segundo Conte e Pimenta (2015, p. 5493), formar professores 
universitários implica em “um aprofundamento cientí"co peda-
gógico que ofereça ao futuro docente, condições para enfrentar 
questões da universidade, cuja práxis permita propor ideias de 
formação, re#exão, crítica e mantenha a relação entre ensino, 
pesquisa e extensão”.

Aliado a isso, autores como Correa e Ribeiro (2013) a"rmam 
que a falta de uma formação voltada para os processos de ensino 
e aprendizagem no ensino superior pode di"cultar o desenvol-
vimento de elementos essenciais a própria ação docente que in-
cluem planejamento, organização da aula, metodologias e estra-
tégias didáticas, avaliação e capacidade de análise e intervenção 
em face às particularidades de interação entre estudantes e pro-
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fessores. Desse modo, o estágio em docência se torna fundamen-
tal, visto que proporciona ao professor em formação o exercício 
da pro"ssão alicerçado em supervisões constantes. 

Frente ao contexto de pandemia que se instalou no Brasil 
desde março de 2020, Souza e Ferreira (2020), relatam que ocor-
reram diversos impactos para todos os setores da sociedade, den-
tre eles a educação, que suspendeu as aulas presenciais devido ao 
isolamento social e adotou a modalidade remota. Dessa forma, o 
cenário convocou alunos e pro"ssionais a pensarem em alterna-
tivas para a realização do estágio docente, bem como estratégias 
para realizar as atividades formativas por meio do ensino remoto.

Assim, a formação de professores universitários (em especial, 
o estágio docente) passou por modi"cações em termos de sua 
oferta e realização. Conforme apontam Ribeiro, Cavalcanti e Fer-
reira (2021), na principal delas, os professores e alunos tiveram 
que se adaptar à utilização de ferramentas e recursos tecnológicos 
de ensino. Tais mudanças reverberam na necessidade de adapta-
ção e aperfeiçoamento pro"ssional (dos docentes e estágios de 
docência). Nas palavras dos autores:

Não podíamos imaginar que seríamos tão violentamente atin-
gidos pelo Coronavírus. [...] Enquanto pro"ssionais e estudan-
tes, a vida nas escolas teve que se recon"gurar perante um uma 
tela de computador ou outro equipamento. Como professores 
e estudantes somos incumbidos de remodelar as práticas para 
a continuidade da oferta escolar por meio do ensino remoto. 
As universidades enfrentaram os problemas decorrentes da 
desigualdade de acesso e condições para a inclusão digital, a 
ausência de formação para o domínio das diferentes práticas 
digitais, além de aspectos estruturais e de gestão do conheci-
mento (SOUZA; FERREIRA, 2020, p. 10).

 A partir desse cenário de mudança, da aula presencial para a 
aula remota, ocorreram diversos desa"os frente à formação con-
tinuada de professores universitários para o uso pedagógico das 
tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) pois precisa-
ram incentivar a adesão voluntária a essa formação e levá-los a 
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deslocarem o foco de suas ações pedagógicas da tecnologia em 
si mesma para os objetivos de aprendizagem que estruturam seu 
fazer docente (LINHARES; ENUDO, 2020).

A capacidade de operação de ferramentas de tecnologias de 
ensino de modo remoto – composta de atividade com comu-
nicação síncrona (ocorre entre docente e discente de modo ao 
vivo, por videoconferência, verbalmente ou em chat, visando 
discussão e re#exão de modo simultâneo entre pares), quanto 
assíncrona (ocorre nos meios de comunicação à distância, como 
e-mail, fórum, plataformas de ensino online, de modo que cada 
um realize suas interações separadamente, sem contato direto 
e simultâneo) - se faz relevante e necessária por permitir a in-
dicação de caminhos possíveis para práticas mais colaborativas 
e relações mais horizontais entre formação docente e discente 
no contexto do ensino superior (FREITAS; BERTRAND, 2006; 
SOUZA, 2019).

Entendemos que a prática de docência no ensino superior 
deve aproximar o pós-graduando da realidade na qual atuará, de 
modo que ele possa propor e re#etir sobre as diversas situações 
desse campo de trabalho. Presencial ou remoto, utilizando ou 
não as ferramentas tecnológicas de ensino, suas potencialidades 
se alinham a uma prática mais condizente com a realidade que se 
apresenta diante da pro"ssão (INÁCIO; MARIANO; FRANCO; 
OLIVEIRA, 2019).

Em face às conjunturas mencionadas e os desa"os enfrenta-
dos no contexto atual, pode-se considerar que o estágio em do-
cência é um lugar importante para fomentar a formação docente 
e reestruturar conceitos de ensino e de aprendizagem como pré-
-requisitos para futuras mudanças nas salas de aula de graduação. 
Consiste em um espaço de realização da prática pedagógica, em 
que, por meio da experiência real é possível elevar a qualidade 
de formação dos futuros docentes, promovendo a construção da 
identidade, dos saberes e das posturas necessárias para supera-
ção dos desa"os frente aos processos de ensino-aprendizagem 
(CUNHA, 2010; CONTE; PIMENTA, 2015).
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O contexto do estágio

 O estágio analisado ocorreu na disciplina de Psicologia Or-
ganizacional que compõe o corpo de disciplinas obrigatórias do 
segundo ano do curso de graduação em Ciências Contábeis da 
Universidade Estadual de Londrina (UEL), instituição de ensino 
público localizada no interior do estado do Paraná. 

A disciplina havia sido iniciada em formato presencial no mês 
de março de 2020, porém, em decorrência da pandemia as aulas 
foram suspensas após 3 semanas letivas. Somente no início do mês 
de julho as aulas foram retomadas na universidade, com a execu-
ção de um plano excepcional de atividades na modalidade remota. 

Quanto às ações de preparação para o retorno às aulas, foi 
ofertada uma ampla formação para a comunidade universitária 
visando a instrumentalização para atuação com diferentes fer-
ramentas a serem utilizadas nas atividades remotas (incluindo o 
uso da suíte Google, plataforma Moodle, entre outros) além de 
debates sobre os impactos do trabalho remoto. Especi"camente 
no curso de Ciências Contábeis, foi montado pelo colegiado um 
grupo de trabalho que "cou responsável pela oferta e manuten-
ção de uma sala do Google Classroom na qual foi disponibilizado 
aos docentes que ministravam aula no curso uma série de mate-
riais (vídeos, tutoriais, fóruns), além de um grupo no aplicativo 
Whatsapp (para compartilhamento de dúvidas e experiências) 
que serviram de suporte e auxílio no retorno às aulas. 

No início do estágio docente, as aulas já estavam acontecen-
do integralmente em formato síncrono e assíncrono, por meio 
das TIC’s. Devido a isso, as estagiárias não tiveram contato pre-
sencial umas com as outras, com supervisores e com os próprios 
alunos, sendo os vínculos estabelecidos e mantidos apenas remo-
tamente entre os meses de julho e dezembro de 2020, período este 
que contemplou a disciplina até sua "nalização.

Quanto à proposta de organização dos conteúdos, inicial-
mente, foram programados 3 módulos. O primeiro dizia respeito 
às bases teóricas a partir de conceitos como trabalho, instituições 
e saúde mental. Os demais módulos tinham uma proposição 
mais prática, sendo que no segundo fez-se alusão a situações-pro-
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blemas que seriam debatidas em sala de aula e, no terceiro, foi 
feita a proposição de que os próprios estudantes trouxessem te-
mas atuais referentes ao mundo do trabalho e ao próprio contexto 
do pro"ssional contábil para discussão. Essa mesma estrutura foi 
deslocada para o planejamento do trabalho remoto. 

A disciplina contou com a presença de dois docentes respon-
sáveis, sendo um para a turma do período matutino e outro para as 
duas turmas do noturno. Considerando a mudança no formato da 
disciplina, enquanto premissa para o trabalho, partiu-se da ideia de 
proporcionar aos estudantes acesso a diferentes materiais, a "m de 
que pudessem proporcionar uma aproximação ao tema central da 
disciplina, no caso, o mundo do trabalho. Desse modo, em um pri-
meiro momento, foi dada a orientação de que as estagiárias deve-
riam selecionar materiais em mídias diversi"cadas, como charges, 
Podcasts, entrevistas, animações, "lmes e reportagens. 

Assim, foram selecionados pelas estagiárias, conteúdos de di-
ferentes mídias sociais digitais, caracterizados por serem de curta 
duração, com linguagem mais informal, além de serem atuais ali-
nhados aos conteúdos das aulas. Tal estratégia, na qual o educa-
dor fornece elementos ou informações diversi"cadas sobre um 
conjunto de temas, tem como objetivo despertar ou aguçar o inte-
resse do aluno através de materiais não convencionais ou rígidos. 
Conforme relatam Lopes, Sommer e Schmidt, (2014, p.62-63):

Eis aqui um elemento fundamental que revela a importância de 
se pensar a curadoria no contexto da educação on-line, pois pode 
vir a se constituir numa metodologia de ensino e de aprendiza-
gem que se baseia na premissa do estabelecimento de redes de 
leitores/ observadores/seguidores/visitantes para quem se deseja 
comunicar ou informar. Nesse sentido, para a prática da curado-
ria é imprescindível o reconhecimento da aprendizagem como 
função da socialização, uma prática social em essência. 

Ainda com objetivo de compor uma gama de materiais dis-
poníveis para os alunos acessarem de maneira assíncrona através 
da plataforma Google Classroom, foram gravadas cinco rodas de 
conversa com pro"ssionais e pesquisadores da Psicologia, a partir 
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das quais foram realizados debates sobre temas a serem discuti-
dos ao longo da disciplina (como conceito de trabalho, interven-
ções organizacionais, gestão organizacional, lideranças e equipes, 
home o&ce, precarização do trabalho, entre outros). 

Tendo em vista as características do trabalho pedagógico re-
alizado de modo remoto, foi necessário levar em consideração a 
implicação dos estudantes no processo, ou seja, o acesso assín-
crono dos materiais disponibilizados de acordo com a própria or-
ganização pessoal, disponibilidade e possibilidades tecnológicas. 
Tal ponto alinha-se com o que é preconizado por Rothen, Nobre-
ga e Oliveira (2020, p.97) ao explicar que “o ensino não presencial 
[...] exige uma maior autonomia do estudante, quanto à organiza-
ção do seu ritmo de aprendizagem e do tempo de estudos, além 
da necessidade de construir e assumir responsabilidades com a 
produção dos resultados de aprendizagem’.

Durante as aulas síncronas, houve explanação de conteúdos 
teóricos, discussões de casos, tensionadas re#exões e explicações 
de possíveis dúvidas, estimulando o diálogo e participação dos 
alunos, seja por meio da comunicação via câmera e microfone 
ou por mensagens no chat. A plataforma, além de transmitir em 
tempo real, também permite apresentação de trabalhos, possibili-
tando compartilhamento de slides, tabelas, imagens e vídeos. 

Ainda que houvesse presença da maior parte dos estudantes 
nas atividades síncronas, foi observado que poucos participaram 
ativamente das discussões, realizando intervenções durante as 
atividades, sendo característica hegemônica, a câmera e o áudio 
fechados, além de pouca interação no chat. Dessa forma, foi pos-
sível perceber uma di"culdade em se aproximar ou criar vínculos 
com quem estava atrás das telas, representado por alguma foto ou 
apenas pela letra inicial do nome. Como explica Souza, Carvalho 
e Reis (2021), lidar com as câmeras desligadas é um não saber 
sobre se há alguém do outro lado e, se positivo, sob qual condi-
ção se encontram (por exemplo, entediados, satisfeitos, se rindo 
ou chorando, etc.). Assim, instalam-se várias dúvidas referentes a 
esse outro que não aparece, o que incide sobre a posição do pro-
fessor e condução da aula.
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Lidar com a pouca interação dos alunos foi uma di"culdade 
percebida pelas estagiárias em todas as salas de aula em que ocor-
reu o estágio docente, mas entende-se que esse comportamento 
pode ocorrer por várias razões. Conforme explicam Costa, Car-
valho, Silva, Ferreira, Souza, Hernandes e Pinheiro (2021, p. 4): 

[...] continuam surgindo desa"os para os docentes relacio-
nados ao aprendizado do manuseio das tecnologias da in-
formação e comunicação na modalidade do ensino remoto, 
a escassez e precariedade da internet, e das ferramentas e das 
tecnologias acabam gerando um distanciamento entre o pro-
fessor e o aluno, até mesmo as câmeras desligadas durante as 
aulas online geram sentimento de solidão, porém por trás de 
um não ligar as câmeras existem outros elementos, deve-se 
levar em conta a falta de infraestrutura, de internet e de equi-
pamentos. Ainda assim as di"culdades dos pro"ssionais con-
tinuam, com o baixo desempenho, apatia dos alunos e a falta 
de dinâmica [...]

Paralelamente a esse trabalho, de modo síncrono, foram 
realizados encontros entre os professores supervisores, as es-
tagiárias e os estudantes, via plataforma Google Meet, acessa-
da através de diferentes meios (desktop, notebooks e celulares). 
Além disso, os encontros foram gravados e disponibilizados na 
plataforma de sala de aula. Tal estratégia foi importante, visto os 
inúmeros relatos de estudantes impossibilitados da participação 
em atividades síncronas, em especial, devido à di"culdade de 
acesso à internet e a mudanças na rotina de trabalho em decor-
rência da pandemia. 

Quanto às atividades avaliativas, durante o período do está-
gio docente foram planejadas e executadas duas ações pelas es-
tagiárias. Na primeira delas, foram criadas situações-problema 
enfrentadas dentro de uma organização, sendo que os alunos 
deveriam buscar soluções e alternativas possíveis, construindo 
assim uma proposta de diagnóstico organizacional e um plano 
de intervenção, de modo a problematizar o contexto descrito e 
traçar modos de trabalhar com as demandas encontradas. Na se-
gunda atividade avaliativa, foi solicitado que os alunos gravassem 
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um vídeo em grupo discutindo sobre um objeto escolhido (cena 
de "lme, vídeo, música, etc.) em que pudessem re#etir e debater 
sobre este objeto e relacioná-lo aos assuntos abordados nas aulas 
teóricas, ao longo da disciplina.

A utilização de atividades práticas, além de cumprir o pa-
pel de aproximação dos conceitos teóricos com o mundo vivido 
dos estudantes e proporcionar o desenvolvimento de como tais 
elementos podem ser operados na prática, na condição de traba-
lho remoto também gera mudança na forma como se organiza o 
trabalho pedagógico. Alguns estudantes se queixaram da grande 
quantidade de horas que passavam em frente ao computador, o 
que não "cava restrito apenas à rotina universitária, como tam-
bém ao deslocamento das atividades de trabalho para esta moda-
lidade em face das restrições impostas pela pandemia.

Ainda sobre a avaliação dos estudantes, as estagiárias tiveram 
a experiência de correção das atividades avaliativas, sendo que 
esta ocorreu inicialmente por uma reunião realizada junto aos 
supervisores, para estabelecer os critérios que comporiam a nota. 
Em seguida, foi feita uma divisão de tarefas quanto a responsabi-
lidade pela correção das avaliações (com um total de aproxima-
damente 15 alunos para cada estagiária). Por "m, foi realizado 
novamente um encontro com os supervisores para discussão e 
de"nição das notas de cada aluno. Neste mesmo dia, sob orienta-
ção, as estagiárias tiveram acesso a plataforma institucional para 
publicação das notas na plataforma da universidade.

Quanto ao acompanhamento do estágio docente, durante 
todas as etapas foram realizadas reuniões e encontros virtuais 
entre professores supervisores e as estagiárias e, também, apenas 
entre as estagiárias, de forma a problematizar o andamento da 
disciplina, realizar planejamento de ações, atividades, avaliações, 
discussões, bem como, a confecção de materiais para o desenvol-
vimento de conteúdos e aprendizagem. 

Importante destacar que também houveram di"culdades re-
lacionadas à conexão da rede, administração do uso tecnológi-
co e também limitação de conhecimentos sobre ferramentas de 
uso por meio remoto, por parte das estagiárias. Entretanto, isso 
trouxe a possibilidade de re#exões sobre a importância do estágio 
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docente, não somente de experiência teórico-prática, mas espe-
cialmente para a compreensão sobre a importância e valorização 
do aprender enquanto se ensina, o que pode ser visto na passa-
gem de Freire (2001, p.259):

É que não existe ensinar sem aprender e com isto eu quero di-
zer mais do que diria se dissesse que o ato de ensinar exige a 
existência de quem ensina e de quem aprende. Quero dizer que 
ensinar e aprender se vão dando de tal maneira que quem en-
sina aprende, de um lado, porque reconhece um conhecimen-
to antes aprendido e, de outro, porque, observado a maneira 
como a curiosidade do aluno aprendiz trabalha para apreender 
o ensinando-se, sem o que não o aprende, o ensinante se ajuda 
a descobrir incertezas, acertos, equívocos.

Resultados e discussões

 Primeiramente, a experiência de estágio docente ofereceu 
para as estudantes de Pós-Graduação em Psicologia a possibili-
dade do encontro com uma comunidade na qual comumente se 
encontram distantes, no caso, o curso de Ciências Contábeis. 

Não podemos tratar essa questão como algo menor. É muito 
comum a ideia de que o professor de Psicologia irá atuar necessa-
riamente apenas no curso de Psicologia, o que se trata de um en-
gano, visto a forte demanda de trabalho nos cursos de licenciatura 
e ciências sociais aplicadas, por exemplo. Isso não signi"ca, porém, 
que a formação do docente em Psicologia abarque essa pluralidade. 
Considerando o contexto no qual ela acontece (no caso, os cursos de 
Pós-Graduação), tal atividade pode ser tomada como algo de menor 
importância, muitas vezes não obrigatória para a conclusão do cur-
so. Além disso, o estudante também pode permanecer dentro do es-
paço de sua linha de pesquisa ou mesmo ser incluído em atividades 
em que possa realizar o relato da pesquisa em andamento.

Assim sendo, a possibilidade de sair dessa zona de conforto, 
tanto para os estagiários, quando para os discentes torna-se uma 
das principais contribuições do estágio docente, o que engloba, 
ainda, o contato com temas que remetem aos fundamentos da 
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Psicologia e com questões inerentes ao universo aplicado, a saber, 
conceito de subjetividade, concepção de homem, saúde mental, 
motivação no trabalho, comunicação social, entre outros.

No sentido de contribuições para os discentes, segundo Belo 
(2012), além do estudante de Ciências Contábeis aprender sobre 
as técnicas necessárias para a sua atuação, é importante que ele 
esteja preparado para se relacionar com seus clientes, colegas de 
trabalho e consigo mesmo. Isso nos leva às demandas especí"cas 
da disciplina em que o estágio foi realizado. 

Nesse contexto, a Psicologia é apresentada como uma ciên-
cia que estuda o comportamento humano no trabalho, espaço no 
qual nos relacionamos com vários tipos de pessoas, em que mui-
tas vezes há a necessidade de compreender as atitudes das pessoas 
que nos cercam, assim como a necessidade do próprio trabalha-
dor se reconhecer neste processo de estar colaborando ou não 
para o bom andamento do trabalho e bom relacionamento entre 
trabalhadores. Segundo Freitas (2011 apud Belo, 2012, p. 2):

O per"l de um Pro"ssional Contábil exige que ele desenvolva 
habilidades e conhecimentos abrangentes, atuais e especí"cos. 
Portanto, para uma boa gestão dentro de uma organização é 
importante que o contador também domine os aspectos que 
abrangem a área de Psicologia. Ela auxiliará nos processos 
organizacionais através da compreensão dos modos de agir 
das pessoas sem julgamento precipitado, e, principalmente, 
incentivando a motivação e satisfação em ambiente de traba-
lho, entre outros fatores.

Quanto à formação para o trabalho pedagógico propriamen-
te dito, foram identi"cados como resultados desta experiência de 
estágio docente, a possibilidade de acesso aos diferentes elemen-
tos que compõem a prática didática desenvolvidas no processo de 
ensino-aprendizagem no contexto do ensino superior. Segundo 
Andrade (2020, p.126): 
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O estágio vai além de uma encenação, de uma situação de mera 
avaliação no processo de formação, pois pode possibilitar aos 
estudantes/estagiários a realização de uma atividade teórico-
-prática, crítica - re#exiva sobre a docência, respaldada pelo 
referencial teórico e pelo conhecimento de uma realidade de 
atuação, devendo articular ensino, pesquisa e extensão.

Pensando especi"camente na disciplina de “Psicologia Or-
ganizacional” e no curso de Ciências Contábeis, foi possível 
vivenciar o desa"o de apresentar um debate que remete a di-
mensão subjetiva do homem a um curso que forma para uma 
pro"ssão que atua com elementos pautados hegemonicamente 
com dados objetivos. Assim, consideramos que a inserção da 
Psicologia, com um olhar para as relações sociais que permeiam 
o mundo do trabalho e, sobretudo, para a multideterminação 
do indivíduo (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2001), fornece 
um novo e amplo campo de conhecimento, análise e vivência 
aos alunos do curso.

Essa imersão é interessante visto que, pelo seu per"l, dife-
rentemente da formação em Psicologia, muitos dos participan-
tes (em especial, das turmas no período noturno) já se encon-
tram inseridos no mercado de trabalho, o que faz com que a 
dimensão prática ganhe contornos concretos nos debates pro-
postos e realizados.

A experiência e vivência da relação professor-aluno na mo-
dalidade de ensino remoto possibilitou às estagiárias conhecer 
a realidade docente nesse contexto, a"nal a experiência do co-
tidiano em sala de aula, especi"camente nesse caso, ocorre em 
uma sala de aula criada através de um link, em que as relações são 
construídas mediante a tela do computador.

Houve participação e aprendizado referente aos aspectos 
teóricos dos conteúdos e também às metodologias possíveis de 
serem utilizadas, preparando-as para a inserção posterior no 
mercado de trabalho de maneira efetiva e com uma bagagem que 
contribui para uma menor possibilidade de erros (COLOMBO; 
BALLÃO, 2014).
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Como forma de alternativas ao contexto de isolamento, mes-
mo com as di"culdades inerentes ao ensino remoto, seguiu-se 
com a proposta das avaliações serem realizadas em grupo para 
proporcionar re#exões entre os alunos a respeito do tema, de for-
ma aberta e dinâmica. 

Por "m, a participação na elaboração das avaliações possibi-
litou às estagiárias, desenvolver junto com os docentes superviso-
res, formas e critérios de avaliar o aluno em seu desempenho, a 
partir de metodologias de avaliação, aprendidas durante as aulas 
do mestrado, englobando outras esferas não restritas ao campo 
teórico, algo comum no contexto universitário. Com isso, tive-
ram a oportunidade de estar do lado de quem avalia e de ver as 
di"culdades desse processo na prática.

Conforme salientado por Inácio, Mariano, Franco e Oliveira 
(2019), muitas vezes o estágio em docência é o único momento 
em que o pós-graduando experiencia diretamente o exercício da 
pro"ssão docente. Desse modo, o estágio deve ser compreendido 
como uma atividade formativa tão importante quanto às demais 
práticas inseridas na Pós-Graduação. 

Ainda nesse contexto, as di"culdades encontradas em re-
lação ao ensino remoto merecem ser expostas. Na modalidade 
síncrona, dentre as di"culdades enfrentadas pelas estagiárias des-
tacam-se, por exemplo, a câmera não funcionar durante as aulas; 
o computador travar; ter que optar entre ver o professor/aluno ou 
os slides compartilhados, além de oscilações na internet, trazen-
do como consequência a di"culdade da transmissão do conheci-
mento em tempo real. 

Além disso, conforme já apontado anteriormente também "-
cou evidente a falta de interação dos alunos durante as atividades 
propostas. A esse respeito, conforme evidenciado por Costa et al. 
(2021) e Rothen, Nobrega e Oliveira (2020), as impossibilidades 
tecnológicas devem ser levadas em consideração, visto que cada in-
divíduo se encontra permeado por uma realidade distinta e, dessa 
forma, a própria falta de interação pode estar associada a proble-
mas de outras ordens que são desconhecidas pelo professor. 
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Considerações !inais

O fato de o estágio docente ter sido realizado durante o ce-
nário pandêmico e, como consequência, ter que lidar com essa 
transmissão mútua de conhecimento de forma remota, trouxe 
além das contribuições e desa"os citados, certa frustração para 
as alunas de Pós-Graduação ao longo de seu estágio docente. Isso 
porque, para além dos problemas e di"culdade tecnológicas pon-
tuadas na seção anterior, não foi possível experienciar a presença 
em sala de aula dentro da universidade. 

Cabe ressaltar também que a disciplina preparatória (obriga-
tória para todos os estudantes regulares do Programa de Pós-Gra-
duação em Psicologia na qual fazem parte) também foi realizada, 
pela primeira vez, integralmente de modo remoto. Desse modo, 
todo o processo educativo formal relativo a preparação docente 
(disciplina e estágio) foi marcado e caracterizado como um expe-
rimento de construção de métodos e estratégias de ensino para 
todos os envolvidos.

Ao mesmo tempo, a imersão em uma atividade marcada pela 
virtualidade, oferece um campo formativo importante para a for-
mação do professor universitário visto que atualmente, vê-se a 
demanda no mercado de trabalho pela utilização de ferramentas 
digitais, o que é um traço presente, em especial nas instituições 
de ensino superior privadas, espaço no qual muitos dos mestres e 
doutores irão inicial ou desenvolver a carreira docente.

No entanto, tendo em vista o cenário apresentado e as ativi-
dades que puderam ser desenvolvidas, mesmo que remotamen-
te, pode-se a"rmar que o estágio cumpriu o objetivo ao qual se 
destina, ao ofertar alinhamento entre os conceitos teóricos com 
a prática da docência, possibilitando conhecimento e desenvol-
vimento do fazer pedagógico do professor universitário, com a 
transmissão e construção dos conhecimentos frente aos discentes 
e aprendizado incluindo planejamento, execução e avaliação das 
atividades propostas.

Vale ressaltar que o campo temático no qual o estágio foi rea-
lizado não fazia parte dos referenciais de pesquisa das estagiárias, 
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o que conferiu para além da dimensão técnica, a necessidade de 
aproximação com aportes teóricos que muitas vezes são deixados 
à margem no cotidiano da pesquisa realizada em sua própria for-
mação (incluindo o interesse ou mesmo o trabalho realizado em 
instância formais, como no caso, a pós-graduação).

Por "m, vale mencionar que a liberdade ofertada pelos pro-
fessores da disciplina, conduzindo e incentivando as estagiárias 
a conhecer todo o percurso inerente à pro"ssão docente, expe-
rienciadas por meio do estágio docente, contribuiu sobremaneira 
para a produção e validação do conhecimento relativo ao proces-
so de ensinar ao outro.
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Primeiras palavras

Cuide-se da criança, no Brasil, e tudo mais virá naturalmente 
(Oscar Clark).

As re#exões sobre a infância e os direitos da criança a uma 
educação de qualidade é histórica e está articulada às mudanças 
sociais, culturais e formativas de cada época. Embora tal reconhe-
cimento esteja garantido em acordos nacionais e internacionais, 
tem-se percebido historicamente o distanciamento entre o legis-
lado e o efetivado, visto que uma educação qualitativa, igualitária 
e democrática não chega à grande maioria das crianças principal-
mente, por consequência de suas condições de vida. 

Isso porque para a grande maioria das crianças o tempo 
de infância tem sido encurtado, em virtude das circunstâncias 
econômicas em que vivem. Tanto a instituição família quanto a 
instituição escola deixam a desejar, pois desconsideram seu pa-
pel na educação da criança, principalmente quando há ausência 
de uma proposta de respeito e compromisso com sua especi"-
cidade e o seu tempo de ser criança. Ambas, cobram atitudes e 
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comportamentos para as quais ela ainda não está preparada para 
assumir (PASCHOAL; MACHADO, 2007).

Na luta por uma educação da infância atrelada a uma edu-
cação de direitos e de qualidade, há os múltiplos desa"os que se 
impõe constantemente e, que na maioria dos casos, são advin-
dos de um processo de avanços e retrocessos em relação a este 
nível de ensino. Na trilha da defesa deste campo educativo, se 
faz notar várias situações que são apresentadas como inovado-
ras, mas que não passam de repetições do passado. Isso remete 
às contribuições de Adorno (1995, p.33) quando enfatiza sobre 
o preço que a civilização paga pela ausência de memória his-
tórica dos acontecimentos, ou seja: “quando a humanidade se 
aliena da memória, esgotando-se sem fôlego na adaptação do 
existente, nisto re#ete-se uma lei objetivo de desenvolvimento”. 
O autor quer enfatizar que quando há ausência desse proces-
so de elaboração crítica do passado, há a perpetuação de uma 
concepção e prática do progresso, do novo, do que é inovador, 
quando que na verdade, sempre existiu.

Diante disso, este texto tem como objetivo principal re-
#etir sobre os direitos de aprendizagem na Educação Infantil 
apresentados pelo documento normativo denominado de Base 
Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2018). O texto 
está metodologicamente organizado a partir de estudos biblio-
grá"cos e documentais acerca da temática em questão em con-
sonância com os fundamentos críticos "losó"cos e pedagógicos 
da educação voltada às crianças. Os autores utilizados são de 
bases críticas como Adorno (1995), Kramer (2002), Oliveira 
(2000, 2002) entre outros. 

É importante esclarecer que embora aprovada em sua última 
versão no ano de 2017, A Base Nacional Comum Curricular já 
estava prevista na legislação, pois a Constituição Federal (1988) 
no artigo 210, determinou a proposição de “conteúdos mínimos 
para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação bá-
sica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacio-
nais e regionais” (BRASIL, 1988). Já a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (1996) que foi atualizada em 2013, destacou 
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no artigo 26, que “os currículos da educação infantil, do ensino 
fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, 
a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada es-
tabelecimento escolar, por uma parte diversi"cada” (BRASIL, 
1996), respeitando as regionalidades do país. 

Outro documento importante aprovado em 2014, foi o 
Plano Nacional de Educação- Lei nº 13.005/14, que estabele-
ceu na meta 7, a implantação de “diretrizes pedagógicas para a 
educação básica e a base nacional comum dos currículos, com 
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos 
alunos para cada ano do ensino fundamental e médio” (BRA-
SIL, 2014), sinalizando para o respeito a diversidade regional, 
estadual e local. O objetivo do PNE (2014-2024) é estabelecer 
a construção de uma base comum para os currículos e “fomen-
tar a qualidade da educação básica em todas as etapas e mo-
dalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem 
de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb” 
(BRASIL, 2014).

Desse modo, a profusão de discursos exultantes sobre a Base 
e seu caráter normativo no processo da educação básica, eleva 
uma compreensão teórica e prática de que não há outro caminho 
a não ser pelas trilhas da BNCC. Há, certamente, naturalizada a 
ideia de que a Educação Infantil só é possível por essas normati-
vas. Tal centralidade formativa provoca-nos um estranhamento 
no que se refere ao trabalho com as crianças pequenas, visto que 
há algo que ainda inquieta: A base é base de (o) que?

Diante disso, há a necessidade da interlocução entre os aspec-
tos históricos e políticos com os processos educativos no sentido 
de compreender o que se tem constituído no contexto atual pela 
BNCC em relação à Educação Infantil no sentido de manifestar 
nossa luta pela garantia dos direitos das crianças a uma educação 
que realmente contemple a sua integralidade humana não só nos 
espaços sociais, mas também nos educacionais.
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A infância de direitos: o que a história nos conta?

Democracia? É dar a todos o mesmo ponto de partida (Mário 
Quintana).

Embora a Constituição Federal (1988) seja um marco histó-
rico no reconhecimento da criança cidadã e sujeito de direitos, 
inclusive o da educação desde o nascimento, o movimento de 
luta pela população infantil ganha força já nas duas primeiras 
décadas do século XX com a Declaração de Genebra em 1924. 
Esse documento foi a primeira normativa internacional que 
garantia a proteção a crianças e aos adolescentes no panorama 
mundial e trouxe importantes contribuições ao considerar que, 
todas devem receber os meios necessários para o seu desenvol-
vimento pleno.

Na realidade, tal declaração originou-se do texto: “União Inter-
nacional de Proteção à Infância”, elaborado pela historiadora ingle-
sa Eglantyne Jebb, no ano de 1923 que continha, em sua essência, 
a preocupação com o bem-estar das crianças em relação à saúde, 
à proteção, à educação e à cidadania. Do ponto de vista histórico, 
esse movimento se iniciou devido à situação de extrema pobreza, 
fome e sofrimento das crianças durante a primeira guerra mundial 
(1914- 1918), em função do bloqueio econômico sofrido pela Ale-
manha pelos países vencedores (EUA, Inglaterra e França). 

Em 1959 a ONU aprovou a Declaração dos direitos da crian-
ça como documento complementar à Declaração Universal dos 
Direitos do Homem de 1948. A partir de dez princípios, essa nova 
Declaração muda o paradigma ao reconhecer a criança sujeito 
de direitos, visto que já no Princípio 2, declara que ela gozará de 
proteção especial para que possa se desenvolver física, intelectual, 
moral, espiritual e socialmente de forma saudável e em condições 
de liberdade e dignidade. Esse documento também declara no 
Princípio 7 que toda criança tem direito à educação, que deve ser 
gratuita e obrigatória nos primeiros anos de vida, além da promo-
ção de sua cultura e de condições de igualdade de oportunidades. 
Todos os princípios ditados no referido documento têm como 
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foco principal, a proteção e a garantia de direitos referentes à vida 
e à sobrevivência das crianças.

Quase três décadas depois, a Convenção Internacional so-
bre os Direitos da Criança publicada no ano de 1989 avançou de 
maneira signi"cativa, pois enquanto a Declaração anterior não 
obrigava o Estado a cumprir legalmente o texto dele decorrente, a 
partir dessa Convenção os países passaram a adequar-se às novas 
regras relativas aos direitos das crianças. 

Rosemberg e Mariano (2010, p.711) explicam que o caráter 
mandatório do documento, possibilitou a ampliação do número 
de artigos em relação à Declaração de 1959, pois “contemplam, na 
linguagem dos direitos humanos: direitos civis e políticos; econô-
micos, sociais e culturais; direitos especiais (proteção)”. Além disso, 
os direitos civis segundo as autoras são aqueles necessários para 
garantir a liberdade individual no que tange à expressão, opinião e 
ao direito ao respeito à vida privada, conforme síntese do quadro 1.

Quadro 1: Síntese dos direitos da criança estabelecidos na Convenção 
Internacional sobre os direitos da criança (1989).

Direitos civis 
e políticos

Direitos econômicos, 
sociais e culturais

Direitos especiais 
(proteção)

Registro, nome, 
nacionalidade, 
conhecer os pais. 
Expressão e acesso 
à informação.
Liberdade de pen-
samento, consciên-
cia e crença.
Liberdade de asso-
ciação. Proteção da 
privacidade.

Vida, sobrevivência e 
desenvolvimento. 
Saúde.
Previdência social.
Educação fundamental 
(ensino primário obriga-
tório e gratuito).
Nível de vida adequado 
ao desenvolvimento 
integral.
Lazer, recreação e ativi-
dades culturais.
Crianças de comunida-
des minoritárias: direito 
de viver conforme a 
própria cultura

Proteção contra abuso e negli-
gência.
Proteção especial e assistência 
para a criança refugiada.
Educação e treinamento espe-
ciais para crianças portadoras 
de de!iciência.
Proteção contra utilização pelo 
trá!ico de drogas, explora-
ção sexual, venda, trá!ico e 
sequestro.
Proteção em situação de con-
!lito armado e reabilitação de 
vítimas desses con!litos.
Proteção contra trabalho preju-
dicial à saúde e ao desenvolvi-
mento integral.
Proteção contra uso de drogas. 
Garantias ao direito ao devido 
processo legal, no caso de co-
metimento de ato infracional.

Fonte: Frota (2004) apud Rosemberg e Mariano (2010, p. 712).
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Dentro da sua jurisdição, a Convenção de 1989 atribuiu aos 
estados assegurarem todos os direitos das crianças sem nenhum 
tipo de discriminação, independentemente de raça, cor, sexo, 
idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem 
nacional, étnica ou social, posição econômica, de"ciência física, 
nascimento ou qualquer outra condição da criança, de seus pais 
ou de seus representantes legais. 

Vale esclarecer que apesar das inovações apresentadas, foi ne-
cessário a aprovação de protocolos facultativos que complemen-
taram o documento no ano de 2004, que tratou do problema da 
venda/trá"co de crianças para prostituição e da pornogra"a in-
fantil; não incorporação de criança em con#itos armados e apli-
cação deste sistema de controle sobre os países signatários com 
relação a suas crianças e adolescentes. 

Lo)er e Delgado (2020) reconhecem o avanço da Convenção 
como referência para todos os países na compreensão da criança 
enquanto sujeito de direitos, e para a implementação de programas 
voltados à infância. Porém, chamam a atenção para a di"culdade 
de sua concretização, já que a realidade das camadas populares so-
bretudo da América Latina, mostram que “as crianças pobres con-
tinuam pobres, sem acesso aos serviços de saúde, de educação e de 
saneamento básico” (LOFFLER E DELGADO, 2020, p. 91). 

A realidade adversa da população infantil pobre indica que a 
garantia de direitos, não têm contribuído para a redução das desi-
gualdades sociais, o que demonstra a incoerência das normativas 
legais em relação à sua efetivação. Para as autoras supracitadas:

Os direitos são efetivados nas e através das práticas sociais, em 
contextos particulares e em determinados marcos temporais. 
Assim, nem sempre têm o mesmo signi"cado. Logo, existe a 
necessidade de olhar para as nossas infâncias e para as nossas 
realidades sociais, com o propósito de problematizar as práticas 
educativas (LOFFLER E DELGADO, 2020, p. 92).

As principais razões que justi"cam problematizar as formas 
de atendimento às crianças, em espaços escolares, dizem respeito 
à falta de acesso a espaços educativos públicos, gratuitos e de qua-
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lidade, e também pelo fato de que a entrada na escola não garantir 
a qualidade dos serviços prestados, seja das estruturas físicas ou 
humanas, segundo Lo)er e Delgado (2020).

Apesar do Brasil ser signatário das normativas internacionais 
sobre os direitos da criança, pode-se a"rmar que o Código dos 
Menores de 1927, reformulado anos depois, prevaleceu como 
prescrição legal até meados da década de oitenta. No documen-
to original as crianças e jovens pertenciam a dois grupos, sendo 
o primeiro, menores que viviam com as famílias, também cha-
mados de crianças; o segundo, menores que viviam em situações 
irregulares, ou seja, àqueles que moravam nas ruas em situações 
de vulnerabilidade social que deveriam ser combatidos, por re-
presentar uma ameaça social (LOFFLER E DELGADO, 2020).

Com a aproximação da abertura política no Brasil, diferentes 
segmentos organizados da!sociedade!civil!foram!ocupando!espa-
ços!na!esfera pública, o que possibilitou entre outros, três impor-
tantes movimentos sociais: Movimento Nacional de meninas e 
meninos de rua, Frente nacional de defesa dos direitos da criança 
e o Fórum-DCA (Fórum permanente de entidades não governa-
mentais de defesa dos direitos da criança e do adolescente). 

Assim, pode-se a"rmar que diferentes fatores contribuíram 
para o reconhecimento, por parte da sociedade e do poder pú-
blico, do direito da criança à educação desde o nascimento, tais 
como: o avanço da ciência e das pesquisas em todas as áreas do 
conhecimento nas últimas décadas; o aprimoramento da legis-
lação; a própria mudança na estrutura familiar; e a reivindica-
ção da população civil em relação à necessidade de expansão 
das instituições de cuidados e educação da criança pequena 
(OLIVEIRA, 2002).

Do ponto de vista histórico, foi preciso quase um século para 
que a criança tivesse garantido seu direito à educação na legis-
lação, pois, somente com a Carta Constitucional de 1988, esse 
direito foi, efetivamente, reconhecido, pois de acordo com Bittar 
(2003, p. 30) o esforço coletivo dos diversos segmentos visava a 
assegurar na Constituição, “os princípios e as obrigações do Esta-
do com as crianças” e o seu direito à educação. 
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A pressão desses movimentos na Assembléia constituin-
te possibilitou a inclusão da creche e da pré-escola no sistema 
educativo, pois a Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu 
em seu artigo 208, inciso IV que “o dever do Estado para com a 
educação será efetivado mediante a garantia de oferta de creches 
e pré-escolas às crianças de zero a cinco anos de idade” (BRASIL, 
1988). A partir dessa lei, as creches, anteriormente vinculadas à 
área de assistência social, passaram a ser de responsabilidade da 
educação, pois foi tomado como orientação o princípio de que 
essas instituições não apenas cuidam das crianças, mas devem, 
prioritariamente, desenvolver um trabalho educacional. 

Dois anos após a aprovação da Constituinte, foi sancionado 
o Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8.069/90, que, ao 
regulamentar o art. 227 da Constituição Federal, inseriu as crian-
ças no mundo dos direitos humanos. De acordo com esse do-
cumento, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, já que cabe à sociedade 
possibilitar-lhes o acesso às oportunidades e facilidades, a "m de 
lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual 
e social, em condições de liberdade e dignidade (BRASIL, 1990). 

Portanto, é dever da família, da comunidade e da sociedade 
em geral assegurar a efetivação desses direitos referentes à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à pro"s-
sionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária (BRASIL, 1990). Sobre o di-
reito à educação, o ECA destaca, no CAPÍTULO IV, a igualdade 
de condições para o acesso e a permanência na escola, tanto para 
a criança como para o adolescente. No artigo 54, a lei determina 
o atendimento, em creche e pré-escola, a crianças de zero a seis 
anos de idade (BRASIL, 1990). 

Além da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança 
e do Adolescente de 1990, destaca-se a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional de 1996, que, ao tratar da composição dos ní-
veis escolares, reconhece a educação infantil como primeira etapa 
da educação básica, ao destacar que “a educação escolar compõe-se 
de: I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fun-
damental e ensino médio; II - educação superior” (BRASIL,1996). 
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Embora apresente somente três artigos, de forma sucinta e 
genérica, no que tange a esse nível de ensino, avança signi"cati-
vamente, pois de"ne que a "nalidade dessa etapa educacional é 
“promover o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de 
idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, com-
plementando a ação da família e da sociedade” (BRASIL, 1996).

Na análise de Oliveira e Rubiano (2000) apesar do inegável 
ganho para a educação infantil reconhecida e determinada no 
âmbito legal, as normativas legais traduzem, em certos momen-
tos, uma visão de sistema educacional muito comprometida com 
a noção de escola e de ensino, com possíveis implicações sobre 
os custos do atendimento. A excessiva escolarização da criança 
de quatro a cinco anos, por exemplo, com organização dos es-
paços, atividades e equipamentos pouco adequados à faixa etá-
ria, incluindo o uso de carteiras próprias para crianças maiores, 
en"leiradas como no ensino regular; também compromete uma 
educação de mais qualidade, segundo as autoras. 

Por outro lado, a permanência de crianças maiores de seis 
anos nas classes de pré-escola, vista assim como preparatória para 
os anos seguintes e responsáveis pela alfabetização, traz segundo 
Barreto (2003) para a Educação Infantil o maior incômodo do 
ensino fundamental que é a repetência. A compreensão do pro-
fessor sobre o que é ser criança, também in#uencia a sua forma 
de trabalhar com ela, pois “os discursos dominantes, à medida 
que são incorporados, in#uenciam todo o panorama da infância; 
as relações entre as crianças e os pedagogos, entre elas e os pais, 
entre elas mesmas e a organização das instituições dedicadas a 
primeira infância” (DAHLBERG, MOSS; PENCE, 2004, p. 63). 

De acordo com Dahlberg, Moss e Pence (2004, p.72) a crian-
ça tem uma capacidade diferente dos adultos, pois “é entendida e 
reconhecida como sendo parte da sociedade; ela não existe ape-
nas no lar da família, mas também no mundo mais amplo”. Daí a 
importância de um trabalho educacional que tenha como ponto 
de partida o reconhecimento daquilo “que é especí"co da infân-
cia; o seu poder de imaginação, fantasia, criação; e entende as 
crianças como cidadãs, pessoas que produzem cultura e são nelas 
produzidas” (KRAMER, 2002, p. 81).
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Por isso, a escola deve dar oportunidade para que elas trabalhem 
juntas na exploração e na interpretação do mundo que as cerca, pois 
será dessa maneira que elas assumiram a responsabilidade da pró-
pria aprendizagem na perspectiva de Dahlberg, Moss e Pence (2004). 
Desta maneira, criar condições para um ambiente rico em oportuni-
dades de desenvolvimento da criança e de seus pro"ssionais é condi-
ção necessária para uma educação emancipatória e não alienadora. 

O que se propõe é que as escolas busquem aproximar cultura, 
linguagem, cognição e afetividade como elementos constituintes 
do desenvolvimento humano e voltados para a construção da 
imaginação, da fantasia e da criatividade de todos os envolvidos 
(DAHLBERG, MOSS E PENCE, 2004). Assim, a Educação infan-
til, além de ser considerada a primeira etapa da educação básica, é 
um direito da criança e tem o objetivo de proporcionar condições 
adequadas para o desenvolvimento de seu bem-estar e a amplia-
ção de suas experiências. 

BNCC e os direitos de 
aprendizagem: o que há de novo?

As opiniões, para o aparelho gigante da vida social, são o que é o 
óleo para as máquinas; ninguém se posta diante de uma turbina 
e a irriga com óleo de máquina. Borrifa-se um pouco em rebites e 
juntas ocultos, que é preciso conhecer (Walter Benjamin).

Ao tratar os direitos de aprendizagem das crianças até cin-
co anos de idade do ponto de vista histórico, constatamos que 
a partir da década de 90 há a visibilidade dos marcos legais que 
garantem uma educação de qualidade. Mediante as prescrições 
legais, é fecunda a luta incessante em relação a Educação Infan-
til e a busca pela defesa da criança e dos seus direitos via docu-
mentos o"ciais. Os marcos acabam por evidenciar a insistência 
pelo reconhecimento das crianças como atores sociais, sujeitos 
de direitos, portanto, produtores de cultura e participantes ativos 
nas relações sociais. Ora, é convidativa a ideia, nos documentos 
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o"ciais, de uma proposta pedagógica humanizadora da Educação 
Infantil e, de valorização à diversidade cultural. 

Sobre isso, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Edu-
cação Infantil (BRASIL, 2009) preconizou por um trabalho vol-
tado aos princípios fundamentais como solidariedade, respeito às 
diferenças culturais, valorização das identidades e singularidades 
das crianças, ou seja:

Desde muito pequenas, as crianças devem ser mediadas na 
construção de uma visão de mundo e de conhecimento como 
elementos plurais, formar atitudes de solidariedade e aprender 
a identi"car e combater preconceitos que incidem sobre as dife-
rentes formas dos seres humanos se constituírem como pessoas 
(BRASIL, 2009, p.89).

Nesse documento a criança é concebida como rica em poten-
cial, com saberes e experiências, que precisam ser considerados 
na ação dos professores. Há, desse modo, uma crescente sensi-
bilidade no campo discursivo no que se refere ao trabalho com 
as crianças e a garantia dos seus direitos em aprender e se desen-
volver integralmente, visto que é na infância que se assentam os 
princípios de ética e justiça. 

Diante disso, há um acúmulo re#exivo evidente desde a 
Constituição Federal de 1988 em rati"car concepções de currí-
culo pautadas nos direitos de aprendizagem em articulação com 
os campos de experiência em prol do fomento de um conjunto de 
objetivos para orientar a construção curricular e pedagógica das 
instituições de Educação Infantil. É, portanto, neste amontoado 
re#exivo, teórico e normativo que se tem constituído o processo 
de fragilização e esfacelamento do que se entende por especi"ci-
dades da Educação Infantil. 

Se antes mesmo da década de 90 já se preconizava sobre os 
direitos e, atualmente no século XXI se fez necessário ter um do-
cumento de caráter normativo – base - para revelar a obviedade 
dos direitos no que concerne ao trabalho com as crianças?. Ora, 
foi preciso anunciar como forma de obrigatoriedade a necessi-
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dade de garantir os seis direitos de aprendizagem na educação 
das crianças, tais como: “conviver, brincar, participar, explorar, 
expressar e conhecer-se” a "m de que seja dada a elas o direito 
de aprender com dignidade e respeito sendo, desse modo, pro-
tagonista do processo de aprender (BRASIL, 2018). A"nal, o que 
se perdeu nessa história de luta e resistência ao ponto de termos 
um documento que elucida direitos que jamais deveriam ter sido 
negados às nossas crianças?

Se a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é, segundo 
no próprio documento, uma normativa de garantia da aprendiza-
gem de qualidade do país brasileiro, então, o que ela tem de novo 
para a educação das crianças até cinco anos de idade? A BNCC 
(2018), assim se de"ne:

é um documento de caráter normativo que define o conjun-
to orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que 
todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 
modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham as-
segurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, 
em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de 
Educação (PNE). Este documento normativo aplica-se ex-
clusivamente à educação escolar [...], e está orientado pelos 
princípios éticos, políticos e estéticos que visam à formação 
humana integral e à construção de uma sociedade justa, de-
mocrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN) (BRA-
SIL, 2018, p. 7). [grifo nosso]

Foi notório o desconforto no lançamento do respectivo do-
cumento de referência gerando ampliadas discussões, debates e, 
de certa forma, con"gurou um momento de evidentes desa"os 
para a educação básica nacional e, em particular, para a Educação 
Infantil em seus aspectos legais, teórico-metodológicos e ideoló-
gicos. A base procurou rati"car a concepção de currículo esta-
belecida no art. 3º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil (DCNEI) ao a"rmar que:
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O currículo da Educação Infantil é concebido como um con-
junto de práticas que buscam articular as experiências e os sa-
beres das crianças com os conhecimentos que fazem parte do 
patrimônio cultural, artístico, ambiental, cientí"co e tecnológi-
co, de modo a promover o desenvolvimento integral de crian-
ças de 0 a 5 anos de idade. (BRASIL, 2009, p. 19)

Nessa nova e peculiar concepção de currículo abrange o olhar 
sobre o processo de aprendizagem e de desenvolvimento das crian-
ças em contextos educacionais e, que aparentemente revolucioná-
ria, apresenta simultaneamente os fantasmas de um passado mal 
elaborado acerca do trabalho pedagógico com as crianças, ou seja, 
na tentativa de superar a fragmentação das políticas educacionais, 
a base acabou por fortalecer uma educação pautada nos concei-
tos uni"cadores e numa concepção pedagógica técnica e instrutiva 
do trabalho com os pequenos a partir da listagem de objetivos de 
aprendizagem que são mais de cunho de direcionamento de ativi-
dades do que de compreensão crítica sobre a criança e sua maneira 
subjetiva de aprender e se desenvolver.

Se partimos do pressuposto que as creches e pré-escolas vi-
sam responder ao direito da criança à educação, eis o grande de-
sa"o que consiste na democratização do acesso aos bens culturais 
e educacionais, ao pluralismo de ideias, o respeito à liberdade e 
o apreço à tolerância. Se considerarmos que um dos fatores que 
tornam a instituição de Educação Infantil no contexto das trans-
formações um espaço privilegiado de desenvolvimento da crian-
ça e da possibilidade de interações com outras crianças e adultos, 
é, desse modo, inoportuno um documento de tal importância 
normatizar o que é de excelência no trabalho pedagógico com 
os pequenos. A questão é: Em que contexto da história nos dei-
xamos perder na docência com as crianças a ponto de um docu-
mento como a base ter que normatizar o que é legítimo de um 
trabalho pedagógico na Educação Infantil?

Em referência ao que se compreende atualmente sobre o currí-
culo nesse nível de ensino e nas práticas cotidianas intencionalmen-
te organizadas como lanchar com os colegas, descansar ou dormir, 
conversar, explorar materiais, brincar entre outras experiências, é 
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de se estranhar que um documento de caráter notável tenha que 
rati"car os direitos de aprendizagem reduzidos em seis ações. Ao 
focar nos direitos de aprendizagens das crianças evidencia-se o 
descompasso que se tem em relação a história da Educação Infantil 
e do trabalho com os pequenos, principalmente em decorrência da 
grande questão que se coloca que é saber em que medida as crian-
ças são bene"ciadas e, se isso não ocorre como um efeito colateral 
dos ganhos para outros que não sejam elas?

Em relação as aprendizagens essenciais, segundo o documen-
to, devem assegurar às crianças o desenvolvimento das dez compe-
tências gerais para a educação básica que se consolidam, no âmbito 
pedagógico, nos direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Para 
tanto, é crucial desenvolver a compreensão explicitada na BNCC 
sobre o conceito de competência que “é de"nida como a mobili-
zação de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades 
(práticas cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para re-
solver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício 
da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2018, p. 8).

A partir disso, a base explicita que os direitos de aprendizagem 
são possibilidades para que a Educação Infantil possa a"rmar os 
valores e estimular ações que contribuem para uma relação huma-
nizadora do ensino e do construto social da aprendizagem pelas 
crianças. Ao concentrar-se em um receituário pedagógico envolvi-
do por seis direitos, desconsidera as infâncias em muitas infâncias, 
considerando um processo instrumental da vida e das relações que 
precisam ser colocadas como obrigatoriedade para garantir o que 
é essencial da educação das crianças, sejam elas bebês, muito pe-
quenas e pequenas. As marcas dos direitos transbordam a simpli-
"cação das experiências e pela distorção de perspectiva, limita a 
compreensão das relações sociais em categorias estruturais de inte-
ligibilidade cultural e social (MACEDO et al, 2019, p. 95).

Sobre isso Gobbi (2016, p.123) a"rma sobre a expressão “di-
reitos” na base:

A expressão “direitos” vem utilizada em todo o corpo do texto. 
Num primeiro momento, pode apaziguar nossos ânimos, a"nal, 
aponta para uma justa preocupação e tão necessária – quem ou-
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saria negar sua importância nas históricas conquistas de alguns 
direitos? Contudo, numa breve olhada ao redor, percebe-se a 
raridade de se apresentar a ainda mais justa discussão, seguida 
de propostas, que de fato problematizem e materializem tais di-
reitos propagados. Como consta no documento usado para as 
re#exões nesse artigo, é imprescindível inegavelmente o direito 
a conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se 
que adquirem aspecto genérico e neutro como se “direitos” fos-
sem despossuídos de história e contextos sociais, como se os 
mesmos magicamente acontecessem a partir da postulação de 
um currículo. 

A partir das contribuições de Gobbi (2016) é possível ques-
tionar em quais contextos foram determinados como direitos? 
A"nal, temos lutado historicamente para que nossas crianças 
tenham seus direitos legitimados e, diante disso, reduzir toda 
essa luta em seis ações práticas no cotidiano da Educação In-
fantil é, basicamente, negar as mudanças e as conquistas desse 
nível de ensino. 

Desse modo faz se necessário um olhar mais atento a cada di-
reito explicitado na BNCC, visto que para o documento a criança 
precisa “conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e 
grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o 
conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e 
às diferenças entre as pessoas” (BRASIL, 2018, p.38) (grifo nos-
so). Esse processo de convivência envolve questões muito mais 
amplas, do que realizar atividades com outras crianças, visto que 
em uma terra social em que se propaga a integração distante da 
inclusão, pensar e agir desta forma que propõe a base é agir com 
imaturidade pedagógica na educação das crianças.

Em relação ao brincar, a base rati"ca:

Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes es-
paços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), 
ampliando e diversi"cando seu acesso a produções culturais, 
seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas ex-
periências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cog-
nitivas, sociais e relacionais (BRASIL, 2018, p.38) [grifo nosso]
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Sobre o brincar, é clara a ideia de que há tempo temos luta-
do por essa garantia na educação infantil enquanto expressão de 
ludicidade que, no caso, a própria base traz como eixo norteador 
da prática pedagógica as interações e as brincadeiras, ou seja, se 
já consta o brincar como direito, haveria ainda a necessidade de 
explicitar em forma de eixo norteador? Há aqui uma repetição 
de normas que chega a se fragilizar diante do que é gritante na 
educação dos pequenos. 

Ao se referir sobre a importância de a criança participar ati-
vamente das atividades diversas coloca em cheque onde estavam 
as crianças e o que elas estavam fazendo nesses espaços? Na luta 
pela educação e cuidado a reinvindicação se "rmou, principal-
mente, no sentido de garantir as crianças a oportunidade e parti-
cipação como sujeitos ativos no processo de ensino e aprendiza-
gem e, mesmo assim, a base traz o seguinte preceito:

participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do 
planejamento da gestão da escola e das atividades propostas 
pelo educador quanto da realização das atividades da vida coti-
diana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos 
ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando 
conhecimentos, decidindo e se posicionando (BRASIL, 2018, 
p.32) [grifo nosso].

A partir desta constatação, há um misto de encanto e de-
sencanto ao perceber que esse respeito de participação ativa da 
criança não foi validado na prática educativa e, agora é preciso 
trazer a tona algo tão peculiar. Não é diferente com os direitos 
concernentes ao ato de explorar e expressar, visto que, para quem 
tem uma formação solidi"cada docente tem clara o encaminha-
mento pedagógico de permitir à criança uma ampla experiência 
por meio da exploração, criatividade, expressividade entre outras 
vivências. Novamente há a evidente destruição da memória acer-
ca da especi"cidade do trabalho docente com crianças. 

Assim, a BNCC explicita a necessidade de:
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 • Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, pa-
lavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, obje-
tos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus 
saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a 
escrita, a ciência e a tecnologia. • Expressar, como sujeito dialógico, 
criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvi-
das, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio 
de diferentes linguagens (BRASIL, 2018, p.38) [grifo nosso].

E, diante todo esse contexto de direito, há o direcionamento 
para que a criança possa: “conhecer-se e construir sua identidade 
pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de 
si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências 
de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas 
na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário” 
(BRASIL, 2018, p.38) (grifo nosso).

Por conseguinte, em relação aos direitos apresentados é radio-
so que já estão na especi"cidade do trabalho pedagógico que, de 
certa forma fora envolvido por vastas lutas e buscas em relação às 
mudanças no que se refere as concepções de criança, infância, edu-
cação infantil, formação de professores, etc. Isso nos faz remeter a 
clássica obra de Madalena Freire (1983, p.53) intitulada “A paixão 
de conhecer o mundo” em que a professora revela as vivências e ex-
periências com as crianças entre os anos de 1978 e 1981 e, relatar 
as atividades desenvolvidas com as crianças pré-escolares, a"rma: 

Gostaria de escrever este relatório sem dividi-lo em áreas, sem 
falar exclusivamente das atividades e de seus objetivos em si, mas 
tentar passar para vocês o ‘pulsar’ vivo de nossas descobertas diá-
rias, de nossas dúvidas, o descobrir o mundo... Gostaria de poder 
passar o vivo de nosso envolvimento, esta constatação óbvia, mas 
intensamente forte, de que nós estamos vivendo juntos. Nós esta-
mos habitando, construindo esse espaço da sala. Ele é um pedaço 
de cada um de nós, ele é nosso (Freire, 1983, p.53).

Com base nesse relato de Freire (1983) podemos contem-
plar praticamente todos os direitos explicitados pela base que se 
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consolidam como especi"cidade do trabalho com esse grupo in-
fantil, ou seja, por meio do pequeno relato de Madalena Freire, é 
notável: a) a convivência afetiva e social entre as crianças e estas 
com a professora; b) o brincar enquanto expressão de uma lingua-
gem lúdica e de construção da aprendizagem; c) a participação 
no processo “vivo” de envolvimento nas descobertas do saber; d) 
o processo de exploração enquanto linguagem de busca, desejo, 
gosto pelo desconhecido e, depois conhecido pelo processo de 
“descobertas diárias”; e) a ação de expressar por meio de diversas 
formas como as “dúvidas” e o processo de “descobrir o mundo” 
e, por "m, f) conhecer-se por meio da capacidade autônoma e 
viva da criança protagonista do seu processo de aprendizagem. 
Mediante a essa relação com o contexto de trabalho de Madalena 
Freire na década de 80 o que há de novo acerca do que se propõe 
para o trabalho pedagógico na Educação Infantil? 

Sobre isso, Adorno (1995) re#ete no texto “Como elaborar o 
passado” a importância da lembrança, de retomar historicamente 
o contexto que se passou a "m de compreender o de agora. En-
tretanto, revela o princípio mais profundo desde processo que é 
a destruição da memória. Em uma de suas a"rmativas, elucida “ 
haveria que subtrair aos assassinados a única coisa que nossa im-
potência pode lhes oferecer, a lembrança. Mas esta mentalidade 
obstinada dos que nada querem ouvir a respeito desde assunto 
encontra-se em conformidade com uma vigorosa tendência his-
tórica” (ADORNO, 1995, p.32).

À vista disso, há a necessidade de analisar este documento à 
partir dos fundamentos críticos acerca do que é efetivamente o tra-
balho com a Educação Infantil, a "m de distanciarmos dos traços 
de um pensar impotente, paralisado e incapaz de reagir, de promo-
ver a busca por uma educação mais digna e humanizadora. Nesse 
sentido, consideramos que muitos são os desa"os a partir das de-
terminações prescritas na BNCC (2018) para a concretização dos 
direitos de todas as crianças ao acesso, permanência e qualidade 
dos serviços prestados. Daí a importância da formação inicial e 
continuada dos professores, pois o desenvolvimento pro"ssional é 
condição primordial para garantir o direito da criança a uma edu-
cação que promova as condições adequadas à sua aprendizagem e 
desenvolvimento, além da ampliação de suas experiências. 
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Considerações !inais

Nossa sorte de povo injustiçado é vencida por nós ao som da luta, 
e, no meio do palco, o que se escuta é o sol da justiça do sonhado 
(Ariano Suassuna)

A partir das discussões tecidas neste texto, é possível vislum-
brar novos horizontes do pensar crítico em relação aos direitos 
das crianças na Educação Infantil por meio da lembrança do vivi-
do e do construído historicamente enquanto movimento de luta 
e resistência de que este quintal da infância precisava ser legiti-
mado enquanto lugar de garantida dos direitos à uma educação 
digna e de mais qualidade. 

É incontestável que, historicamente, a sociedade brasileira 
avançou no que diz respeito a assegurar, pelo menos no papel, 
os direitos das crianças, bem como o processo de cidadania por 
meio das políticas públicas. Em contrapartida é fato também que 
mesmo com todo esse movimento, temos vivido um tempo incer-
to quando em meio ao século XXI, há a apresentação de um do-
cumento de caráter uni"cador da educação – BNCC (2018)– que 
apresenta como meta normatizar concepções e práticas que já fo-
ram legitimadas por meio da luta e defesa pela educação infantil 
pública e democrática e, que neste mesmo documento poderia 
ter sido avançada mais no sentido de promover aos professores 
da infância condições mais dignas e sólidas para um trabalho hu-
manizador do ensino. 

Ora, se observarmos no documento normativo, pouco se dá 
atenção no que se refere às intencionalidades pedagógicas, visto 
que mesmo citando esse termo, é evasiva a orientação e normatiza-
ção de como deve ser o trabalho pedagógico efetivo com as crian-
ças desde o berçário até a fase pré-escolar. Sobre isso, queremos 
a"rmar que garantir os direitos das crianças não efetiva tais precei-
tos, visto que há a necessidade de melhor orientar os professores 
para que essa realidade seja efetiva nos espaços educacionais da 
infância e, é essa a nossa reinvindicação de que haja a implantação 
de subsídios mais coerente e condizentes com as infâncias e com as 
realidades de cada espaço educativo que atende crianças. 
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Introdução

Em um cenário escolar de discussões sobre educação liber-
tadora e escola sem partido, é homologada a Base Nacional Co-
mum Curricular (BNCC, 2018) com objetivo de garantir um cur-
rículo comum, ou básico as escolas brasileiras. A educação, sendo 
um espaço de lutas políticas e um aparelho do Estado materializa 
no cotidiano da escola a intencionalidade formativa dos cidadãos 
brasileiros, a BNCC passa a ser um documento normativo que 
direciona quais sujeitos devem ser intencionalmente formados 
no cotidiano das escolas1.

O ato educativo realizado na escola querer fazer alguém 
aceder a um grau ou forma de desenvolvimento intelectual que 
se considera desejável. Esse processo, não pode ser feito sem se 
apoiar em conteúdo, sem escolhas políticas, sem extrair da cul-
tura os elementos necessários a serem trabalhados dentro do 
currículo. Neste sentido, propomos uma análise da concepção de 
sujeito e do contexto educacional presentes na base Nacional Co-
mum Curricular (2018).

1 Este artigo é parte da dissertação de mestrado do autor sob o título “ANÁLISE DA BASE NACIONAL CO-
MUM CURRICULAR E OS DESAFIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS 
HUMANOS” no Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas (Mestrado) da 
Pontifícia Universidade Católica do Parara, em dezembro de 2018.

capítulo 
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Segundo o professor Jamil Cury (2018), falando da centrali-
dade de BNCC (2018), pontua que a Base não é o centro da pro-
posta educativa Brasileira: 

A previsão de uma BNCC, não é, obviamente, o centro do pro-
jeto educacional brasileiro entorno do qual orbitam os princípios 
educacionais, inclusive constitucionalizados. Não é nem mesmo o 
centro de valores e princípios que a escola deve abraçar. [...] Diante 
dessa premissa, é possível a"rmar que o processo normativo que 
impulsiona para a construção de uma Base Nacional Comum 
Curricular é fruto de um processo que se arrasta por quase trinta 
anos, haja vista que sua previsão se encontra na Constituição da 
República Federativa de 1988 (CURY, 2018, p. 56).

Entretanto, em um cenário nacional de controle e determi-
nação do que as escolas devem ou não ensinar, podemos decair 
facilmente na centralidade da Base dentro de todo o campo edu-
cacional. Outro pondo importante que o autor faz referência na 
citação acima é ao artigo 210 da Constituição “Art. 210. Serão 
"xados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de ma-
neira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores 
culturais e artísticos, nacionais e regionais” (BRASIL, 1988, s/p).

Desta forma, com um projeto de formação básica nacional 
comum homologado, para o autor Jamil Cury (2018), e que dire-
cionará os currículos escolares e a formação nacional, tanto nas 
escolas públicas, quando nas privadas, emerge a necessidade de 
análise e problematização dos conceitos e da formação dos sujei-
tos proposta na BNCC (2018).

A BNCC (2018) "xa a compreensão de prescrições “"xistas” 
(CURY, 2018) e descritores de conteúdos, competências e habili-
dades que, segundo a crítica do autor já citado, são contraditórios 
com o pluralismo de ideias e um projeto de educação integral, 
parecendo estar muito mais preocupada com um projeto univer-
salizante de conhecimentos comprometidos com a homogenei-
zação dos alunos, do que com a formação integral. Desta forma, 
o estudo que se segue busca discutir a concepção de sujeito em 
formação na BNCC (2018).
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Entre competências e habilidades: os desa!ios 
da escola em ir além dos determinismos de mercado

Alguns teóricos da educação como Miguel Arroyo (2013) e Jur-
jo Santomé (2013) vem criticando a lógica das competências e habili-
dades presentes na Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018) 
e apontando suas principais lacunas e implicações para os sistemas 
educacionais. Tratando das questões relacionadas a alfabetização e 
aos letramentos necessários dentro do processo de ensino aprendiza-
gem, emergem “novos estudos e apelos para os processos pedagógi-
cos da escola que possam ir além de ensinar às crianças e adolescen-
tes aspectos “técnicos” das funções da linguagem” (STREET, 2014).

O desenvolvimento de competências e habilidades apontados 
na BNCC (2018) parece-nos não ser um processo neutro de escola-
rização, ou desvinculado de um contexto social, mas uma opção de 
formação que cumpre uma função política dentro dos sistemas de 
ensino, assim como a escola é um espaço contextualizado e forma-
dor de consciência crítica, sobretudo, no que se refere a uma apren-
dizagem contextualizada e que busca a diminuição das desigualda-
des sociais e não acirrar ainda mais o isolamento dos sujeitos.

Obviamente dentre suas grandes metas, a educação tem de con-
templar a melhoria da produtividade e o crescimento econômi-
co do país, mas sem que tais objetivos obriguem a relegar a um 
segundo plano a contribuição para um ótimo desenvolvimento 
integral da pessoa, o avanço da solidariedade, de uma integra-
ção social cada vez maior e de um maior compromisso com 
a sustentabilidade do planeta; consequentemente, um projeto 
educativo a serviço de uma sociedade democrática que deve ter 
como marco de referência a vigilância aos direitos humanos. É 
um erro enorme e gerador de injustiças sociais muito signi"ca-
tivas transformar a educação em uma mercadoria (SANTOMÉ, 
2013, p. 97, apud TORRES, 2007).

O sistema econômico neoliberal tem exigido pessoas um 
tanto apátridas, seres humanos que estão sendo formados para 
se preocuparem exclusivamente com seus interesses individu-
ais, uma vez que já não se compartilham outros diagnósticos 
diferentes e outras perspectivas não hegemônicas dentro da esco-
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la, isso pode re#etir na perda da noção do bem comum, na espe-
rança diante dos problemas de modo individual fortalecendo-se 
no individualismo e na competição (SANTOMÉ, 2013).

Segundo Arroyo (2013), quando o processo de ensino aprendi-
zagem se orienta pelo desenvolvimento ou treino de competências 
e habilidades a escola está por violar os Direitos Humanos, eviden-
ciando a violação do direito a aprendizagem plural e contextualizada:

[...] a fragilidade do cienti"cismo progressista e futurista que 
predomina nos currículos e a superioridade das noções ele-
mentares que recebem [...] mostram que seu direito ao conhe-
cimento vai muito além do domínio de habilidades de letra-
mento e numeramento (ARROYO, 2013, p. 254).

O sistema escolar, quando organizado apenas para respon-
der as necessidades impostas, desumaniza os “sujeitos da edu-
cação” pois incorporam de maneira seletiva os fatos, memórias, 
a formação social, política e econômica apenas dentro de uma 
perspectiva hegemônica dominante que possa responder as ne-
cessidades da política de competências e habilidades, ocultando 
memórias e conhecimentos tidos como menos importantes, ne-
gativos e ou não legítimos, como os conhecimentos dos diversos 
grupos sociais na luta por a"rmação de identidades (ARROYO, 
2013, p. 271).

O direito ao conhecimento não pode ser reduzido a aprender 
competências e habilidades, capacidades técnicas aplicadas dentro 
das empresas, universidades e/ou situações sociais, por que estas 
tendem a balizar uma visão pragmatista da educação e do aprender. 

Para o professor Miguel Arroyo, o “direito ao conhecimento 
implica partir das indagações mais desestabilizadoras do viver com 
as crianças e adolescentes que já se defrontam e explicitam seus 
signi"cados” (ARROYO, 2013, p. 123). Será necessário ir além do 
cienti"cismo neoliberal e conhecer e reconhecer o real vivido, sua 
pluralidade de experiências e as formas de viver em sociedade que 
devem ser a preocupação central do percurso escolar.
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A criança que chega a escola dominará habilidades de letra-
mento, noções elementares de matemática e de ciências, o que 
é um direito, porém ignorará os signi"cados de suas formas de 
viver, de morar, de ter ou não alimentação, proteção, de expe-
rimentar espaços e relacionamentos humanos ou inumanos 
(ARROYO, 2013, p. 123).

No caso da BNCC (2018), orientada pelo desenvolvimento 
de competências, é imprescindível salientar que tal princípio irá 
determinar a formação dos sujeitos no país. Por isso, é necessário 
a ampliação do conceito de aprendizagem, para além do desen-
volvimento de competências, e o acompanhamento do processo 
de implementação da aprendizagem por competências, do con-
trário, as desigualdades sociais aumentarão e os sujeitos da apren-
dizagem tenderão ser formados a partir de valores e práticas que 
aceitam a passividade, a culpabilização e a lógica meritocrática, 
sobretudo, os das classes menos favorecidas.

Estamos em um momento crucial no país, que testemunha a 
crise de valores, a perca das conquistas democráticas e a legitimi-
dade das reações tradicionais de poder. O fundamentalismo do 
mercado invade amplos domínios e tende a converter o cotidiano 
da vida pessoal e coletiva como apêndice das relações frias e cal-
culistas oriundas do mercado. 

Há um desprezo do conhecimento como direito, o direito ao 
pensar e o conhecimento acumulado produzido, e nos obrigam a 
ensinar habilidades úteis, pragmáticas para as demandas do mer-
cado, rede"nindo assim, nossas identidades pro"ssionais (#exí-
veis e híbridos). Quando o conhecimento é secularizado, desvalo-
rizado a consequência é que invés de libertos pelo conhecimento 
viramos escravos das demandas do mercado e a valorização não 
é mais o pensar, mas o fazer e"ciente e lucrativo para o mercado. 
Quanto ao trabalhador, que a escola irá formar, quanto menos ele 
souber e mais e"ciente for, mais controlável e mais desvalorizado 
será (ARROYO, 2013).

Nessa perspectiva a política de competências deixa uma 
abertura, que nos parece intencional, para a seleção de conteúdos 
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que respondam as necessidades do mercado e das classes mais 
favorecidas pelo sistema capitalista. Vale destacar que a seleção de 
conteúdos escolares não é neutra, mesmo quando realizada a par-
tir de concepções que tenham como intenção impor à ação peda-
gógica como uma unidade neutra, ou com neutralidade política. 

Para Saviani, autor da pedagogia histórico-crítica do esvazia-
mento dos conteúdos escolares e do abandono da cultura letrada, 
não há neutralidade na educação e se faz necessário um sistema 
público de ensino que assegure, mais que o desenvolvimento de 
habilidades, mas a socialização do saber sistematizado atrelado as 
práticas sociais. Para ele o conhecimento por si só não liberta o 
ser humano, o que o liberta é a prática social deste conhecimento 
(SAVIANI, 2008).

O trabalho educativo “é o ato de produzir, direta e indireta-
mente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzi-
da histórica e coletivamente pelo conjunto de homens” (SAVIA-
NI, 2013, p.13), algo muito além de um treinamento técnico em 
uma perspectiva meritocrática. 

Uma das centralidades do processo educativo, na perspectiva 
da pedagogia de Saviani, é que a educação é um dos caminhos 
para que o homem se torne homem, e isso implica em reconhe-
cer que os diversos tipos de saberes proporcionados na educação 
importam enquanto elementos que os indivíduos da espécie hu-
mana assimilam para que se tornem humanizados:

Isto por que o homem não se faz homem naturalmente; ele não 
nasce sabendo ser homem, vale dizer, ele não nasce sabendo 
sentir, pensar, avaliar e agir. Para saber pensar e sentir, para sa-
ber querer, agir ou avaliar, é preciso aprender, o que implica o 
trabalho educativo (SAVIANI, 2016, p. 63).

A escola, se insere em uma ótica não naturalizada do proces-
so de formação humana, e também não na lógica de treinamento, 
como na perspectiva neoliberal, mas como equipamento huma-
nizador dos alunos, e para isso precisa ter como papel principal a 
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retomada dos saberes produzidos historicamente em uma forma-
ção integral dos sujeitos, como sujeitos sociais e políticos.

Para Saviani a educação deveria ser avaliada como algo mui-
to além da medição de competências, mas uma medição do im-
pacto social dessa educação:

Na consideração dos saberes envolvidos na educação cum-
pre levar em conta que eles implicam igualmente educadores e 
educandos os quais se põem numa relação prática determinada 
socialmente como momento da prática social global tendo nesta, 
portanto, o seu ponto de partida e seu ponto de chegada. Como 
tal, a prática educativa assume o caráter de mediação no seio da 
prática social não se justi"cando, pois, por si mesma, mas pe-
los efeitos que produz no âmbito da prática social global por ela 
mediada. Sua e"cácia é aferida, portanto, pelas mudanças quali-
tativas que provoca na prática social. Os agentes educativos são, 
então, antes como depois, mas também durante o ato educativo, 
agentes sociais cuja qualidade se modi"ca por efeito do trabalho 
pedagógico (SAVIANI, 2016, p. 69).

Se mede a educação pelo seu impacto social e transformador 
dos sujeitos educativos e não pela destreza em se adaptar e res-
ponder as necessidades técnicas do mercado capitalista. Exige a 
articulação dos saberes produzidos historicamente, com a inter-
venção social. Vale lembrar aqui, por exemplo, o papel ativo dos 
movimentos sociais na elaboração da construção da 11ª Confe-
rência Nacional de Direitos Humanos (2008), que culminou na 
elaboração do III Plano Nacional de Direitos Humanos (PNDH3) 
simbolizou exemplo histórico do encontro “entre democracia, 
direitos humanos e participação social”. O PNDH3 pode servir 
como orientação pedagógica e processo educativo uma vez que 
demandou cerca de “137 conferências municipais e regionais que 
antecederam as etapas estaduais”2. Ou seja, contou com intensa 
mobilização, interlocução e, principalmente, “deliberação sobre 
política de direitos humanos em sua transversalidade”. (Escrivão 
Filho; Souza Junior, 2016, p.111). Segundo os autores:

2 O PNDH3 foi o resultado da 11ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos que contou com a presen-
ça de 14 mil participantes, algo parecido com a mobilização social da constituinte de 1987. 
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A presença dos movimentos sociais como potência de “soli-
dariedade ético-política na luta contra-hegemônica pelos direi-
tos humanos” cujo (PNDH3), apesar de apresentar alta densida-
de política e baixa densidade normativa, simboliza a agenda e a 
construção de direitos humanos abertos à “participação direta da 
sociedade” (Escrivão Filho; Souza Junior, 2016, p.103 e 115).

Por "m, dentre as metas da educação, não podemos descon-
siderar o universo do trabalho, ou negá-lo, entretanto, como não 
promover um saber utilitarista?

O trabalho como princípio 
educativo no contexto educacional

A educação como princípio educativo discutida por Grams-
ci, e retomada por Demerval Saviani (2016), parece-nos um ca-
minho possível. Considerando:

[...] à medida que determina a educação como modalidade especí-
"ca e o trabalho é um princípio educativo na medida em que deter-
mina, pelo grau de desenvolvimento social atingido historicamen-
te, o modo de ser da educação em seu conjunto. Assim entendido, 
aos modos de produção correspondem modos distintos de educar 
com uma correspondente forma dominante de educação. Em um 
segundo sentido, o trabalho é princípio educativo na medida em 
que coloca exigências especí"cas que o processo educativo deve 
preencher em vista da participação direta dos membros da socie-
dade no trabalho socialmente produtivo. Finalmente o trabalho é 
princípio educativo, num terceiro sentido, diferenciada de traba-
lho: o trabalho pedagógico (SAVIANI, 2016, p. 76). 

Para Saviani (2016), o nível de desenvolvimento atingido 
pela sociedade contemporânea coloca a exigência de um reper-
tório mínimo de conhecimentos e destrezas, sem os quais os 
cidadãos não poderiam participar ativamente da vida em socie-
dade, neste sentido, o desenvolvimento de competências e habi-
lidades estariam para além de desenvolvimento tecnicista e se-
letivo que estão nos fundamentos do neoliberalismo, este seria 
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um caminho possível para a implementação de uma educação 
que discuta o modo como a sociedade atual é referência para a 
organização dos sistemas escolares adotando o trabalho como 
princípio educativo em uma perspectiva integral da formação 
humana. (SAVIANI, 2016)

A aprendizagem estaria centrada no princípio do trabalho 
incluindo as linguagens escritas e a matemática já incorporadas 
na vida da sociedade atual; as ciências da natureza, cujos elemen-
tos básicos são primordiais para a preservação do planeta e para 
uma ação responsável do homem no mundo, buscando a preser-
vação da própria espécie humana, de modo a permitir ao homem 
(aluno), compreender as transformações operadas por suas ações 
sobre o meio ambiente, na realização do trabalho que extrai as 
riquezas do planeta de forma desenfreada.

A BNCC (2018), assenta sua estrutura sobre os conceitos de 
competências e habilidades, mas estes devem ser provocados e 
ressigni"cados em vias de incorporar as exigências no apenas do 
mercado, mas da vida em sociedade como propõe Gramsci:

O conceito e o fato do trabalho (atividade teórico-prática) é o 
princípio educativo imanente à escola elementar, já que a or-
dem social e estatal (direitos e deveres) é introduzida e identi"-
cada na ordem natural pelo trabalho. O conceito do equilíbrio 
entre ordem social e ordem natural sobre o fundamento do 
trabalho, da atividade teórico-prática do homem, cria os pri-
meiros elementos de uma intuição do mundo liberta de toda 
magia ou bruxaria, e fornece o ponto de partida para o pos-
terior desenvolvimento de uma concepção histórico-dialética 
do mundo [...] (SAVIANI, 2016, p. 78. Apud. GRAMSCI, 1975, 
vol. III, p. 1541; na edição brasileira, 1968, p. 130).

Aprender a ler, escrever, contar e dominar as ferramentas 
das ciências e as tecnologias modernas, bem como as ciên-
cias naturais e as ciências sociais constituem um pré-requi-
sito para compreender o mundo em que se vive e incorporar 
a própria ação do trabalho e as implicações deste na socieda-
de e na leitura que se faz das formas de produção em que os 
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homens estão inseridos. Essa leitura permite aos estudantes 
um posicionamento social e político crítico, que caracteriza o 
viver bem, incluindo o seu modo de produção e trabalho num 
dado contexto histórico.

Saviani olhando para o aluno da educação básica a"rma que:

[...] já não basta dominar os elementos básicos e gerais do co-
nhecimento que resultam e ao mesmo tempo contribuem para 
o processo de trabalho na sociedade. Trata-se, agora, de expli-
citar como o conhecimento (objeto especí"co do processo de 
ensino), isto é, como a ciência, potência espiritual, se converte 
em potência material no processo de produção. Tal explicita-
ção deve envolver o domínio não apenas teórico, mas também 
prático sobre o modo como o saber se articula com o processo 
produtivo. (SAVIANI, 2016, p. 79)

 O papel da escola, é articular o conhecimento teórico produ-
zido historicamente com a prática potencializando novas formas 
do homem atuar sobre o mundo. Entender como a ciência é apli-
cada no processo produtivo e conceber como as leis da natureza 
da física ou da química, por exemplo, podem contribuir com no-
vas formas de produção mais sustentáveis ao planeta.

Para Saviani (2016) “não se trata de reproduzir na escola a 
especialização que ocorre no processo produtivo” – nem mesmo 
atender as exigências de um sistema capitalista desumanizado – “ 
O horizonte que deve nortear a organização escolar é o de pro-
piciar aos alunos o domínio dos fundamentos das técnicas diver-
si"cadas utilizadas na produção, e não o mero adestramento em 
técnicas produtivas”. (SAVIANI, 2016, p. 80)

Deste modo, a concepção de educação pautada no princípio 
do trabalho, não vem como um adestramento ao sistema capita-
lista, mas se faz necessário recuperar os fundamentos do trabalho, 
os fundamentos das habilidades e competências a serem desen-
volvidas, difundindo e problematizando as exigências impostas 
pela lógica neoliberal que afetam o homem contemporâneo.
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A concepção de “sujeito” potencialmente desejável 
nas normativas da BNCC

A BNCC (2018),

[...] ao adotar o enfoque do desenvolvimento de competências 
e habilidades indica que as decisões pedagógicas devem estar 
orientadas para o “saber” (considerando a constituição de co-
nhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo, para 
o “saber fazer” (considerando a mobilização desses conheci-
mentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas 
complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e 
do mundo do trabalho) (BNCC, 2018, p. 13).

Explicitando assim, o desenvolvimento de competências para 
assegurar as aprendizagens pretendidas. Este enunciado orienta-
dor, do “saber” e “saber fazer” na BNCC (2018), é seguido de um 
compromisso no desenvolvimento de uma educação integral dos 
sujeitos a serem formados, a"rmando o compromisso com o de-
senvolvimento integral, independente do período que os alunos 
passarem no espaço escolar:

No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto his-
tórico e cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, 
participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produti-
vo e responsável requer muito mais do que o acúmulo de in-
formações. Requer o desenvolvimento de competências para 
aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez 
mais disponível, atuar com discernimento e responsabilidade 
nos contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos para 
resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser 
proativo para identi"car os dados de uma situação e buscar so-
luções, conviver e aprender com as diferenças e as diversidades. 
[...] Neste contexto a BNCC, “a"rma de maneira explícita seu 
compromisso com a educação integral” (BNCC, 2018, p. 14).

Segundo Duarte (2011), “o estudo detalhado dos funda-
mentos "losó"cos do pensamento neoliberal, pode revelar 
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aproximações signi"cativas entre esse pensamento e as concep-
ções pedagógicas centradas no ‘aprender a aprender’” (DUAR-
TE, 2011, p. 87), como citado no trecho da BNCC acima, uma 
das características dessa centralidade do pensamento neoliberal 
seria a ausência do pensamento relacionado com o cotidiano 
dos sujeitos de aprendizagem. Em especial, no campo das Ciên-
cias Sociais, que Segundo Lander (2005)3, enfrentam “notórias 
as di"culdades para formular alternativas teóricas e políticas à 
primazia total do mercado, cuja defesa mais coerente foi for-
mulada pelo neoliberalismo”. Segundo o autor, o neoliberalismo 
não é apenas uma teoria econômica, “mas um discurso hege-
mônico” e um modelo civilizatório calcado em “pressupostos 
e valores básicos da sociedade liberal” como os de ser humano, 
riqueza, natureza, história, progresso, conhecimento, vida boa. 
Em relação à ideologia de e"cácia do pensamento cientí"co 
moderno, expressão tecnocrática e neoliberal, busca-se tornar 
a política desnecessária é impotente para apresentar alternativa 
ao modo de vida em curso (Lander, 2005, p.8).

Não pretendemos aqui, aprofundar nossa análise deste 
tema, apenas deixamos registrado essa hipótese de que estudos 
detalhados dos fundamentos do neoliberalismo podem revelar 
aproximações signi"cativas com o lema vigotskiano “aprender 
a aprender”.

Desta forma emergem duas questões que serão discutidas a 
seguir: como formar sujeitos integrais em uma perspectiva do 
aprender pragmático das competências e habilidades? E qual é 
o sujeito de direitos que emerge desta perspectiva de educação?

Estas perguntas, pretendem orientar o caminho a desvenci-
lhar as intencionalidades a que se refere à prática educativa pro-
posta na BNCC (2017), fazendo emergir pistas que possam reve-
lar que tipo de formação se pretende.

3 Edgardo Lander. Ciências Sociais: saberes coloniais e eurocêntricos. In: LANDER, Edgardo 
(org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais Perspectivas latino america-
nas. Colección Sur Sur, CLACSO, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. setembro 
2005. Disponível em:http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/. 
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A educação e a formação do sujeito em uma 
perspectiva funcionalista (pragmática)

Para uma adequada compreensão da perspectiva formativa 
dos sujeitos presente na BNCC, achamos por bem partir da a"r-
mação do professor Newton Duarte, que estabelece uma relação 
entre pós-modernidade e neoliberalismo. Para o professor,

Há uma indissolúvel relação entre as mais diversas (e elas pare-
cem ser in"nitas) formas de manifestação do pensamento pós-
-moderno e a realidade social do capitalismo contemporâneo, 
do qual o pensamento neoliberal apresenta-se como explícito 
defensor. Os pensadores neoliberais não estão sozinhos nessa 
tarefa de reprodução no plano ideológico, da ordem capitalista 
contemporânea. A eles juntam-se, mesmo sem saber, os pensa-
dores pós-modernos (DUARTE, 2011, p. 88).

Saviani (1991) em uma palestra ministrada em 1988, sobre o 
tema “educação e pós-modernidade”, também estabelece uma ínti-
ma relação entre o neoliberalismo e a pós-modernidade. Sua discus-
são parte da análise das relações entre a economia neoliberal e as 
questões culturais, apontando que a ênfase do capitalismo contem-
porâneo gera uma crise cultural na sociedade burguesa e que esse 
pós-modernismo neoliberal possui características de fragmentação:

Se a cultura foi impulsionada e teve grandes avanços nas origens 
da época moderna, no início da sociedade moderna, da sociedade 
capitalista, isso devia-se ao fato d e ter a burguesia se constituí-
do como uma classe revolucionária, e nesse sentido, portadora de 
uma nova fase da humanidade que envolvia também um avanço 
cultural. Mas à medida que vai se consolidando no poder ela se 
esteriliza do ponto de vista cultural. Surge um período em que a 
cultura se padroniza, perde a sua criatividade, perde também seu 
vigor, a sua sistematicidade e se torna fragmentada. É uma das ca-
racterísticas da chamada pós modernidade esta fragmentação, esta 
super"cialidade. Bem, então me parece importante a gente pensar 
um pouco nesta questão da estagnação cultural, da fragmentação, 
da super"cialidade, que caracterizam esse período e as relações 
disso com o pós-modernismo (SAVIANI, 1991, p. 23).
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Importa-nos justamente os apontamentos de Saviani a res-
peito da fragmentação, como elemento característico da pós-mo-
dernidade, que a nosso ver são marcas distintivas das concepções 
pós-modernas e que impactam signi"cativamente na educação e 
na formação pretendida aos sujeitos de conhecimento na BNCC.

Celso Frederico (1997), em um artigo intitulado “Razão e 
desrazão: a lógica das coisas e a pós-modernidade” de 1997, anali-
sa a fragmentação social decorrente do novo padrão de produção 
capitalista, o qual o autor chama de “produção #exível”. Segundo 
esse autor a fragmentação ocorreria em vários níveis:

• Fragmentação no interior da indústria para se atingir a 
produção #exível;

• Fragmentação do mercado através da passagem de produ-
ção em massa para a produção de artigos “diferenciados”, 
objetivando atender as expectativas de um mercado consu-
midor segmentado;

• Fragmentação da classe operária pelo mercado de trabalho 
dual e suas consequências nefastas (crise dos sindicalismos 
e das demais formas de associativismo);

• Fragmentação do sujeito político, com a substituição da 
ação classista, que se quer portadora da vontade geral, pela 
ação molecular das “minorias”: estas, em seu interminável 
movimento de diferenciação tendem a pulverizar-se em in-
"nitas subcorrentes, gerando permanente “novos sujeitos” 
[...] a luta original pela igualdade, caminhou desta forma, 
para o labirinto dos particularismos irredutíveis, nos quais o 
universalismo de reinvindicações igualitárias, perdeu-se na 
Babel dos dialetos grupais, hostis entre si, di"cultando ao 
máximo o reconhecimento da identidade coletiva;

Fragmentação do discurso político: a luta contra a exploração 
econômica transfere-se para a denúncia das “injustiças” e a rein-
vindicação jurídica dos “direitos da cidadania” realiza a façanha 
de pulverizar o mundo do trabalho num amontoado de cidadãos 
ou de “reivindicantes” consumidores. Paralelamente, o vocabu-
lário politicista reforça o diversionismo daqueles que contestam 
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as in"nitas formas de “micropoder”, descentrado, em sua prática 
plural que tudo equaliza, a necessária e insubstituível luta pela 
tomada de poder do Estado.

Finalmente pode-se assistir a fragmentação da própria ativi-
dade política, com a substituição dos partidos pela ação particu-
larista dos lobbies, grupos de interesses e corporações pro"ssio-
nais (FREDERICO, 1997, p. 182-183).

Essa fragmentação da realidade social apontada pelo autor é 
comandada pelo processo de mundialização do capital, e em sua 
análise tem sua correspondência no pensamento pós-moderno e 
neoliberal, que rejeita qualquer possibilidade de captação do sen-
tido da totalidade do real e da história. 

Partindo dessa re#exão, o processo educativo sofre re#exos 
dessa fragmentação, vestindo-se muitas vezes, segundo nossa 
análise, do discurso do “aprender a fazer” que coloca o foco da 
aprendizagem no pragmático e funcionalista.

No texto já citado acima da BNCC (2018), um dos objetivos 
da educação nacional é o “saber fazer” considerando as habilida-
des para resolver as demandas complexas do mundo do trabalho. 
Este marco economicista na educação demanda uma aprendiza-
gem a partir do prisma da produção e geração do capital. 

Os princípios neoliberais da qualidade total da educação, ope-
ram fortemente nos países em desenvolvimento, como já tratados, 
a partir da lógica imposta pela OCDE4 e do PISA5, e norteiam as 
diversas instâncias da operacionalização da educação nos países. 

Sob uma aparência pragmática, a perspectiva educacional 
do desenvolvimento de competências e habilidades legitima uma 
guerra econômica e uma obsessão pela produtividade fragmen-
tada. A lógica competitiva instalada pelo domínio de habilida-
des desencadeia uma corrida pela produtividade, esgotamento 

4 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) representa uma estrutura-
ção formada por países e parceiros estratégicos dedicados ao desenvolvimento econômico. Os membros 
pretendem! discutir políticas públicas e econômicas que os orientem, que coordena o Programa In-
ternacional de Avaliação de Alunos (PISA) e que "xa como meta o desenvolvimento de competências e 
habilidades a partir da avaliação aplicada pelo PISA.
5 Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa, na sigla em inglês). Programa de avaliação de 
alunos que ranqueia os países a partir das avaliações aplicadas. O programa gera os relatórios e envia 
recomendações aos países com o intuito de contribuir com quali"cação dos sistemas de ensino a partir da 
lógica das competências e habilidades.
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pro"ssional, estresse e sofrimento no trabalho. Ou seja, vivemos 
em uma sociedade de mercado no qual transborda na educação a 
lógica da gestão empresarial como “doença social” pobre e frag-
mentada. (GAULEJAC, 2007)

O discurso do “saber fazer” como algo e"ciente vem dos pro-
cessos de gestão como instrumento fundamental para melhoria 
da qualidade do ensino, mas que no fundo tem suas raízes na ne-
cessidade de transformação da economia, condicionando a edu-
cação a lógica das corporações e suas necessidades estratégicas de 
mão de obra (MARINHO, 2012).

Segundo Freitas (2011), a de"nição dos objetivos educacio-
nais a partir das teses do mercado que são tomadas por equipes 
de assessorias junto ao poder público não levam em consideração 
as especi"cidades históricas, culturais, locais dos sujeitos da edu-
cação, emergindo assim, com propostas educacionais baseadas 
na aferição de resultados educacionais. (FREITAS, 2011)

Neste sentido, a educação de forma ampla, levando em con-
sideração que sujeitos estão inseridos nas diferentes realidades 
sociais brasileiras, não é levada em consideração, conduzindo as 
escolas a se preocuparem apenas com os conteúdos que serão afe-
ridos nas avaliações de"nidoras dos índices, deixando os sujeitos 
em segundo plano.

Ao privilegiar a aprendizagem de conteúdos impostos e despre-
zar o fato de que ensino/aprendizagem constitua uma relação 
dialética, eliminaria o entravem autonomia intelectual no pro-
cesso de imposição de sua proposta neoliberal (MARINHO, 
2012, p.80). 

Se o que será medido será o desempenho e apropriação de 
habilidades impostas, e são estas que serão valorizadas como re-
sultados dos índices, podemos concluir que o que será prioritário 
na escola será o corpo das habilidades básicas para atender aos 
interesses do capitalismo contemporâneo e limitado a algumas 
áreas do conhecimento ou linguagens especí"cas, em detrimento 
de outras como a grande importância dada as áreas do conheci-
mento como língua portuguesa e matemática.
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A vista do que foi exposto, parece-nos que a educação a par-
tir de uma padronização curricular proposta na BNCC (2018), 
por mais que fale de educação integral, elege o desempenho de 
habilidades como cumprimento de metas a serem medidas pelas 
avaliações externas como elemento central, imprimindo na edu-
cação os rumos tecnicistas do mercado neoliberal.

Como podemos perceber, a concepção pragmática da edu-
cação dos sujeitos parece negar a perspectiva humanizadora da 
aprendizagem, por não serem tão necessárias para o “pragmatis-
mo triunfante”, deste modo, fortalecendo uma proposta de edu-
cação utilitarista centrada na ótica da formação do sujeito para 
atender ao imperativo de uma sociedade de mercado e sujeitos 
consumidores, negando assim, a emancipação humana e fortale-
cendo uma gestão empresarial da “e"ciência”, ou da meritocracia, 
na escola (MARINHO, 2012).

 Parece-nos que o sujeito aparente na BNCC, ou desejado por 
seu processo formativo, é o sujeito em uma condição de “inexis-
tência” (ARROYO, 2013) ou ainda, que sua formação política, 
social, ética e estética está em segundo plano em detrimento de 
saberes elegidos como elementares pelas organizações "nanceiras 
mundiais. 

A valorização não está na consolidação de um sujeito pen-
sante, mas em um sujeito e"ciente e lucrativo para o mercado, de 
modo que as relações sociais são colocadas em segundo plano, 
isso por que, em seu cerne, encontra-se uma concepção se sujeito 
não como produto da história, mas tendo como ponto inicial um 
indivíduo natural a adquirir saberes elegidos como hegemônicos 
e elementares para sua formação, o desejo de formar sujeito com-
petente e habilidoso.

A aprendizagem do “saber fazer” parece-nos, antes de mais 
nada, uma pedagogia que retira da escola a tarefa de transmis-
são do conhecimento objetivo, a tarefa de possibilitar aos alunos 
o acesso a distintas concepções de verdade e modos de relações 
sociais, centrando suas ações pedagógicas no desenvolvimento de 
forças produtivas, ou sujeitos produtivos.
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Desta forma, caberia a escola preparar os sujeitos para apren-
der aquilo que deles for exigido, pelo processo de adaptação a 
lógica neoliberal que alienam as relações sociais e presidem o ca-
pitalismo contemporâneo.

O esvaziamento do “saber pensar” 
no processo de formação do sujeito

Como aparece-nos evidenciado no decorrer do capítulo as 
orientações curriculares propostas na BNCC (2017), motivadas 
pelas exigências do mercado empresarial, impõe para os sujeitos 
da educação as demandas necessárias para o mercado do empre-
go, reduzindo o sujeito a sua dimensão de empregabilidade.

Segundo o professor Miguel Arroyo (2013),

Todos os educandos da educação infantil até a EJA são vistos ou 
reduzidos a empregáveis nas hierarquias mais elementares do 
mercado segmentado do emprego. Esta visão tão mercadológi-
ca e reducionista do trabalho tem marcado o reducionismo ao 
que é relegado o direito ao conhecimento, sobretudo para os "-
lhos dos trabalhadores que sobrevivem em trabalhos informais 
e para onde os seus "lhos parecem predestinados (ARROYO, 
2013, p. 104).

A pedagogia histórico-crítica, considera como prioritário 
que na escola sejam trabalhados os conteúdos num processo 
educativo intencional, emancipador, e que favoreça uma educa-
ção que contribua para a diminuição das desigualdades sociais. 
Isso representa um trabalho com os conhecimentos objetivos e 
universais, portanto, compreende-se que o conhecimento tem 
um caráter histórico que não pode ser esvaziado (CURY, 2018).

Deste modo é o conhecimento cientí"co, bem como o artís-
tico e o "losó"co, que devem ser considerados na organização 
dos currículos, juntamente com a sua vinculação às exigências 
teóricas e práticas da formação do homem. Negar uma destes co-
nhecimentos no currículo, seria fragmentar a formação e realizar 
uma aprendizagem parcial e um sujeito não integral.
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Neste sentido, optamos pela concepção pedagógica de De-
merval Saviani em suas aproximações pedagógicas e análise de 
como a lógica burguesa neoliberal passa a determinar os proces-
sos educativos e pedagógicos.

Para Saviani (1997b), se no período de luta contra a socieda-
de feudal, a burguesia se constituía como classe revolucionária e 
guardiã dos saberes produzidos e necessários para a emancipação 
e lutas sociais, a partir do momento em que essa classe se con-
solida no poder, ela passa a agir como classe reacionária, isto é, 
lutando contra as forças favoráveis aos avanços do processo his-
tórico de desenvolvimento do gênero humano. (DUARTE, 2011).

A burguesia então, se torna conservadora e passa a ter di"cul-
dades ao lidar com o problema da escola, pois a verdade é sem-
pre revolucionária. Enquanto a burguesia era revolucionária ela 
tinha interesse na verdade. Quando passa a ser conservadora, a 
verdade então a incomoda, choca-se com seus interesses. Isso 
ocorre por que a verdade histórica evidencia a necessidade de 
transformação, as quais, para a classe dominante – uma vez 
consolidada no poder -, não são interessantes. A ambiguidade 
que atravessa a questão escolar hoje é marcada por essa situa-
ção social (SAVIANI, 1997b, p. 119-120).

Saviani, pretende evidenciar a contradição entre o desenvol-
vimento e a necessidade de escolarização da população a serviço 
da lógica do capital, e o medo de oferecer as classes menos favo-
recidas os saberes que lhes serão elementares para romper com a 
adaptação passiva do lugar em que foram colocados ao longo da 
história das desigualdades sociais.

Há uma contradição na atualidade, se por um lado a produ-
ção e reprodução das condições materiais da existência social do 
sistema capitalista, exige a participação do conhecimento e de-
senvolvimento intelectual daqueles que atuam no processo pro-
dutivo fortalecendo o papel da educação, por outro, as tecnologias 
presentes no setor produtivo diminui o número de trabalhadores 
assalariados, isso gera cada vez mais o crescimento de uma massa 
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de excluídos, possibilitando cada vez mais a exploração dos pos-
tos de trabalhos sob a permanente ameaça do desemprego. 

Em outras palavras, ao mesmo tempo em que o processo 
produtivo exige a elevação do nível intelectual dos trabalhado-
res para que esses possam acompanhar as mudanças tecnológi-
cas, essa elevação do nível intelectual, precisa, sob a ótica das 
classes dominantes, ser limitada aos aspectos mais imediatos, 
atrelados ao processo de reprodução da força de trabalho que 
responda as necessidades mercadológicas do sistema neoliberal 
(DUARTE, 2011).

Nesta lógica parece evitar-se a todo custo que o domínio do 
conhecimento, e portanto, de aprendizagens que possam abrir-
-se a outras narrativas sociais e críticas inerentes a formação 
das sociedades contemporâneas, permitam uma leitura social e 
crítica do processo histórico da humanidade. Portanto, a classe 
dominante, a luz da perspectiva marxista, precisa exercer uma 
ininterrupta atividade de controle sobre as aprendizagens para 
não perder sua hegemonia sobre o conjunto da sociedade, neste 
sentido, segundo Duarte (2011), “ela utiliza-se de estratégias de 
obtenção da adesão da população ao projeto político neoliberal”. 
(DUARTE, 2011, p. 6)

Este modelo de disseminação hegemônica das necessidades 
do sistema capitalista neoliberal, para se manter, precisa que a 
população se prenda a ideia que não existe outro caminho pos-
sível para a humanidade a não ser o de total adaptação às regras 
impostas pelo mercado mundializado, e se responsabilize pela 
hegemonia do modelo. Neste sentido, desloca-se a aprendiza-
gem dos saberes produzidos historicamente pela humanidade e 
a formação do sujeito crítico, para o desenvolvimento de sujei-
tos competentes e hábeis a partir da abordagem das competên-
cias e habilidades. 

Para que essa lógica possa ser difundida, e questionada o 
mínimo possível, é necessário que grande parcela da população 
mundial saia da condição de absoluto analfabetismo, e torne-
-se capaz de assimilar informações imediatas e aplicáveis sem 
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necessidade de alterações sociais no modo de vida das diferen-
tes classes sociais.

Note-se que estamos fazendo referência a um complexo pro-
cesso que envolve a questão do controle, pelas classes domi-
nantes, de quanto do conhecimento possa e deva ser difundido, 
para quem e sob quais formas, de maneira a manter a popula-
ção em níveis de consciência que permitam sua manipulação 
ideológica e, ao mesmo tempo, que essa população disponha de 
ferramentas intelectuais mínimas, indispensável ao processo de 
sua adaptação a vida social (DUARTE, 2011, p. 7)

Os níveis intelectuais da população, precisam assim ser man-
tidos no escopo das competências e habilidades, permitindo o 
controle de suas inspirações, e por outro lado garantir que para 
a população das classes dominantes o nível intelectual seja mais 
elevado e complexo. 

Decorre desta lógica a retirada das disciplinas de "loso"a e 
sociologia da BNCC como obrigatórias nas escolas públicas e a 
grande adesão a lógica das competências e habilidades. 

Parece, pois, que estamos atingindo o limiar da consumação do 
processo de constituição da escola como forma principal, domi-
nante e generalizada de educação. Se assim, a generalização de 
uma escola unitária, preconizada pela "loso"a da práxis, que de-
senvolva ao máximo as potencialidades dos indivíduos (forma-
ção omnilateral), conduzindo-os ao desabrochar pleno de suas 
faculdades espirituais-intelectuais, estaria deixando o terreno da 
utopia e da mera aspiração ideológica, moral ou romântica para 
se converter numa exigência posta pelo próprio desenvolvimen-
to do processo produtivo (SAVIANI, 2016, p. 182).

Neste sentido, parece-nos que a lógica da formação dos sujei-
tos presentes na BNCC (2017), reside na desvalorização da trans-
missão do saber objetivo e produzidos ao longo da história da 
humanidade e dilui o papel da escola e da educação em transmitir 
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esse saber, descaracterizando consequentemente, o papel do pro-
fessor como alguém que detém um saber a ser transmitido aos 
alunos e lhe é negado, atribuindo-lhe a obrigação técnica de de-
senvolver competências e habilidades. Segundo Arroyo (2013),

[...] a visão mercantilizada do trabalho humano, dos trabalhado-
res e dos saberes e competências para a empregabilidade. Mostra 
que essa relação escolarização/empregabilidade oculta os reais 
determinantes sociais e políticos da pobreza e do desemprego 
estruturais; oculta mecanismos de apropriação/expropriação do 
trabalho e da riqueza; também oculta relações de classes marca-
das pela exploração histórica (ARROYO, 2013, p. 106).

Desta forma, a formação dos sujeitos, ao contrário de ter 
como intenção uma formação integral e emancipadora em uma 
perspectiva histórica e analítica das relações sociais, não pode 
transformar-se em um instrumento ideológico das classes domi-
nantes, no sentido de se esvaziar o potencial crítico e emancipa-
dor da educação escolar destinada à maioria da população. 

O saber dos sujeitos é então reduzido a um processo com o mí-
nimo de conteúdos sociais possíveis, não permitindo uma análise 
crítica da cultura e da sociedade atual, sob hegemonia do paradigma 
neoliberal, por exemplo, que preconiza uma concepção restrita de 
cidadania6. Segundo Dagnino (2004), a ideologia neoliberal restrin-
ge o entendimento de cidadania à responsabilidade moral privada, 
convocando “a sociedade a se engajar no trabalho voluntário e "lan-
trópico, que se torna cada vez mais o hobby favorito da classe média 
brasileira”. No campo das práticas pedagógicas emancipadoras, seria 
importante não apenas questionar a concepção neoliberal de cida-
dania restrita ao mercado, mas destacar uma concepção ampliada 
de cidadania que diz respeito à participação e às “lutas organizadas 
por demanda de direitos iguais e pela extensão da cidadania e para 
onde se dirigiu a participação da sociedade no esforço de assegurar 
direitos universais a todos os cidadãos” (Dagnino, 2004, p.107).

6 Dagnino, Evelina (2004) “¿Sociedade civil, participação e cidadania: de que estamos falando?” En Daniel 
Mato (coord.), Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización. Caracas: FACES, 
Universidad Central de Venezuela, pp. 95-110.
Disponível em: http://biblioteca.clacso.edu.ar/Venezuela/faces-ucv/20120723055520/Dagnino.pdf. Aces-
so em 11/05/2020
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Desta forma, emerge a necessidade de práticas pedagógicas 
que lutem contra uma educação voltada para a satisfação das 
necessidades imediatas e pragmáticas impostas pelo cotidiano, 
devemos lutar por uma educação que produza nos alunos neces-
sidades de nível superior, necessidades que apontem para um efe-
tivo desenvolvimento da individualidade como um todo; contra 
uma educação apoiada em concepções do conhecimento huma-
no como algo particularizado, fragmentado, objetivo e meramen-
te empregatícia (DUARTE, 2011).

Uma educação que transmita aqueles conhecimentos que, ten-
do sido produzidos por seres humanos concretos em momentos 
históricos especí"cos, alcançaram validade universal, e desta for-
ma, tornam-se mediadores indispensáveis na compreensão da rea-
lidade social e natural, rompendo com a visão utilitarista do saber, 
mas privilegiando a formação de sujeitos que reconheçam em seu 
processo de ensino aprendizagem as experiências sociais produzi-
das ao longo da história da humanidade (DUARTE, 2011).

No atual cenário, marcado por políticas educacionais neoli-
berais, emerge a necessidade de uma análise crítica da força que 
os grupos ideológicos dominantes, como o Banco Mundial atra-
vés da OCDE e PISA, empregam para implementar suas políticas 
utilizando-se de jargões discursivos como o da qualidade da edu-
cação, mas que revelam em suas raízes estruturas educacionais 
mercantilistas e apenas competitivas.

A BNCC (2018), a nosso ver, traz uma concepção de currícu-
lo disfarçada de diretos de aprendizagens, que sob a ótica tecni-
cista, neoliberal das competências e em uma perspectiva merito-
crática, constituem-se em deveres de aprendizagens

Parece-nos um problema a implementação da Base Nacional 
Comum Curricular (2018), com o objetivo de materializar polí-
ticas de formação de professores, políticas de produção de mate-
rial didático e a reformulação curricular das escolas, em vias de 
conferir apenas competências e habilidades aos alunos para que 
estes realizem tarefas de maneira mecânicas, em postos de traba-
lhos #exíveis e reféns do sistema e da lógica capitalista de produção, 
pois coloca o sistema educativo, segundo nossa análise, em uma 
perspectiva que pode deformar e deslocar o foco principal da edu-
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cação em uma formação que não favoreça a formação ética e o de-
senvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, 
conforme previstos na LDBEM no Artigo 35, inciso III, o que im-
possibilitaria a efetivação de uma educação em Direitos Humanos.

Se faz necessário, uma retomada dos princípios motivadores 
da educação, e da própria BNCC, como instrumento para qua-
li"car a educação através de uma identidade de conhecimentos 
que seja proporcionada a todos os estudantes da educação básica 
brasileira. Uma Base Comum deve servir para superar as desi-
gualdades evidentes no sistema educacional brasileiro.

O sistema educacional, deverá retomar os conceitos e in-
tencionalidades postos mundialmente pelas políticas de compe-
tências e habilidades, advindos pela OCDE/PISA de forma he-
gemônica, e tomar como referência a forma de organização da 
sociedade atual, assegurando uma implementação consciente dos 
princípios educativos não reduzindo a formação integral e cida-
dã dos sujeitos ao domínio de competências e habilidades como 
propostos na BNCC (2018).

 A perspectiva formativa do trabalho não deve ser reduzida 
a empregabilidade, mas deve-se ampliar a crítica a este modelo 
formativo, não reproduzindo a lógica neoliberal em um processo 
educativo que tenha como elemento fundante o desenvolvimento 
integral dos sujeitos de direitos, articulando assim, os aspectos 
históricos do mundo do trabalho e dos direitos adquiridos ao 
longo da história da humanidade.

A educação, não deve ser submetida ao julgo da agenda ne-
oliberal, ou ainda a um dado modo de produção e visão política 
do capital e das empresas, e nem mesmo se tornar refém da lógica 
do mercado ou da formação cidadã para a empregabilidade ape-
nas, mas deve ser um caminho de emancipação e libertação dos 
sujeitos, uma educação que retome os conhecimentos produzidos 
historicamente, quali"que os sujeitos para atuarem na sociedade 
atual, re#ita sobre as responsabilidades sociais dos homens em 
vias de diminuir as desigualdades e não as legitimar. 

A implementação da BNCC, deve perpassar por discussões 
que permitam (re) produzir nos sujeitos da educação aquilo que 
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foi produzido pela história dos homens, de modo que a BNCC, seja 
o ponto de partida para o conhecimento e não o ponto de chegada, 
favorecendo a apropriação dos conhecimentos e não os esvaziando. 

Na perspectiva da pedagogia crítica, uma formação de base 
cientí"ca que articule de forma uni"cada, num complexo com-
preensivo, as ciências humano-naturais que estão modi"cando 
profundamente as formas de vida com re#exões "losó"cas, so-
ciológicas, políticas, éticas e estéticas. Só assim, não formaremos 
apenas para o trabalho, mas em dimensões integrais da formação 
dos sujeitos, desenvolvendo de forma plena a pessoa humana, em 
vista de favorecer a superação das desigualdades sociais propi-
ciando uma educação Humanizada que gere apropriação cultural 
e desenvolvimento integral dos sujeitos.

O desa"o está posto, cabe as escolas e ao sistema de educação, 
além de quali"car para o trabalho, promover a igualdade social e 
o pleno, e integral, desenvolvimento dos sujeitos para o exercício 
de sua cidadania de forma consciente implementando uma edu-
cação que possibilite a consolidação dos Direitos Humanos

Considerações !inais

O modelo de educação proposto na BNCC (2018) tende a des-
locar o foco principal da educação, que deveria ser projetado numa 
perspectiva de educação integral, acesso à cultura produzida ao 
longo da história da humanidade e a formação cidadã para o mun-
do do trabalho, na direção de percursos educativos subordinados 
à lógica do adestramento funcional, polarizadores e classistas, cujo 
efeito é produzir modelos educacionais seletivos, meritocráticos e 
injustos em uma intencionalidade hegemônica de formação. 

A padronização das competências educacionais alinhadas 
com os desejos econômicos e o ranqueamento entre e intra os pa-
íses que aderem ao PISA passa a regular as políticas educacionais 
induzindo os estados em suas reformas curriculares reforçando 
no cenário nacional a hegemonia da racionalidade neoliberal que 
se impôs ao mundo ocidental.

A aprovação da BNCC (2018) como documento prescriti-
vo e obrigatório em âmbito nacional estabelece um conjunto de 
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competências e habilidades que, em tese, todos os alunos deverão 
desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica.

Isso implica em reconhecer que mais juma vez o currículo se 
evidencia como território de disputa política (ARROYO, 2013), 
entre forças que se colocam em campos diferentes e opostos: os 
que se alinham entorno de uma racionalidade preocupada com a 
e"ciência em relação ao desenvolvimento do sistema econômico 
vigente, e as dos que entendem que o currículo escolar, pode e 
deve ser desenhado e estar voltado ao coletivo, e aos objetivos de 
uma sociedade mais justa, e de iguais condições e diversidades.

O contexto atual de expansão das desigualdades econômi-
cas e de crise do reconhecimento da democracia participativa 
e de uma educação emancipadora, não deve ser pretexto de ne-
gação da centralidade das formas de organização da sociedade 
que reconhecem, lutam e procuram assegurar a importância da 
implementação consciente dos princípios educativos, dentre eles, 
a matriz do trabalho omnilateral, no sentido de não reduzi-lo ao 
utilitarismo meritocrático e do mundo da empregabilidade, ex-
cludente e matriz de vulnerabilidades. 

 Defende-se uma opção que considere o processo educativo 
na perspectiva da indissociabilidade entre as dimensões técnicas 
e sociais, consideradas imprescindíveis para o desenvolvimento 
integral dos estudantes, no caminho da emancipação e da liber-
tação dos sujeitos, em vias de diminuir as desigualdades e não as 
legitimar e na consolidação da Educação em Direitos Humanos. 

A crítica a modelos de currículos que fomentam as desigual-
dades sociais é uma tarefa da educação democrática e emanci-
patória. Nesta lógica, é necessário analisar o que está posto na 
BNCC (2018) contribuindo com os processos de (re) formulação 
curricular que seguem a homologação da Base de modo que o 
modelo economicista produza o menor efeito possível.

Por "m, opondo-se ao modelo de educação como mero 
adestramento e treinamento dos estudantes em preparação para 
o mundo da empregabilidade e adaptação a realidade desigual 
da sociedade, esta dissertação busca provocar o leitor a entender 
o processo educativo em seu contexto político-ideológico, e de 
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elaboração curricular-pedagógico, compreendendo os sujeitos da 
educação como sujeitos humanos e de direitos, capazes de pensar, 
dialogar, interagir e construir conhecimentos na direção do prin-
cípio constitucional da educação para a cidadania e diminuição 
das desigualdades sociais. Uma educação que se efetive os Direi-
tos Humanos, a emancipação dos estudantes, e a concretização de 
uma formação integral e cidadã. 
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Introdução

Esboçar um currículo uni"cado para a educação brasileira não 
é um processo novo, pelo contrário, segundo Correa e Morgado 
(2018), ele ascende com a promulgação da Constituição Nacional 
de 1988, na qual através do artigo 210, aborda a necessidade de se-
rem "xados conteúdos mínimos para a educação em todo território 

capítulo 
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nacional. Os autores reiteram que a Lei nº 5692/71 lançou mão de 
um currículo mínimo, visando a padronização do processo edu-
cacional, mesmo que naquele momento, fosse somente de forma 
estrutural e que apenas com a promulgação da LDB nº 9394/96 
essas discussões retornam à mesa mais enfaticamente.

Após a implementação da LDBEN, em 1997, o governo fe-
deral aprova os Parâmetros Curriculares Nacional (PCN). Esses 
documentos, mesmo não possuindo valor normativos colocam 
em jogo a necessidade de um processo de implementação da ava-
liação em larga escala. Essa questão é retomada em 2014 no Plano 
Nacional de Educação (PNE) que reitera a necessidade da criação 
de uma base nacional curricular e desencadeia os processos de 
construção do documento.

Durante o processo de formulação, a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) teve três versões: a primeira, de junho de 
2015, se refere a consulta pública realizada de setembro a março 
de 2016 para sugestões e críticas; a segunda versão foi disponibi-
lizada para acesso em maio de 2016. A terceira e última versão 
foi publicada em abril de 2017, com posterior tramitação pelo 
Conselho Nacional de Educação (CNE) e homologação em 20 
de dezembro do mesmo ano. A partir de dezembro de 2017, com 
a homologação da Base Nacional Comum Curricular para toda 
Educação Básica, nasce nas redes estaduais e municipais de edu-
cação os desa"os de adequarem suas propostas de ensino às no-
vas exigências legais que a BNCC estabelece (BRASIL, 2017).

Ao longo do texto, pretendemos analisar os fundamentos pe-
dagógicos e as concepções de educação e ensino na perspectiva 
da BNCC e das Diretrizes Pedagógicas do município de Londri-
na/PR, a "m de levantar as aproximações e distanciamentos. Para 
tanto, dedicar-se-á em um estudo qualitativo do corpus da Base 
Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017) - limitando-se aos 
itens de “Introdução”, “Estrutura da BNCC” e “Etapa do Ensino 
Fundamental”, contemplando as áreas de conhecimento, compe-
tências especí"cas de cada área como seus respectivos componen-
tes curriculares e do corpus da Diretriz Pedagógica de Londrina.

A "m de responder o objetivo proposto, o caminho metodológi-
co é respaldado pela pesquisa documental a qual busca compreender 
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a realidade social de forma indireta por meio da análise de docu-
mentos produzidos pelo homem. Segundo Silva et al (2009, p.3), o 
documento é produto de uma sociedade e “manifesta o jogo de força 
dos que detêm o poder. Não são, portanto, produções isentas, ingê-
nuas; traduzem leituras e modos de interpretação do vivido por um 
determinado grupo de pessoas em um dado tempo e espaço”. 

Os fundamentos pedagógicos na BNCC para a 
educação básica e as competências do ensino 
fundamental

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um docu-
mento normativo que determina “o conjunto orgânico e progres-
sivo das aprendizagens essenciais que todos os alunos devem de-
senvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, 
de modo que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem 
e desenvolvimento” (BRASIL, 2017, p.07). Dessa forma, a BNCC 
estabelece uma base para toda a educação básica brasileira, visan-
do as aprendizagens essenciais dos sujeitos.

A partir de sua implementação, normatiza as propostas cur-
riculares para a educação escolar básica na esfera nacional, sendo 
orientada pelos “princípios éticos, políticos e estéticos que visam 
à formação humana integral e à construção de uma sociedade 
justa, democrática e inclusiva” (BRASIL, 2017, p. 07). O docu-
mento estabelece as aprendizagens essenciais que deverão ser as-
seguradas aos alunos no decorrer de toda a educação básica. Para 
isso, institui a garantia de um “[...] patamar comum de aprendi-
zagens a todos os estudantes” (BRASIL, 2017, p. 8). 

Cabe destacar, porém, que a BNCC considera a diversida-
de cultural, devido a geogra"a brasileira e, consequentemente, 
sua diversidade curricular. No entanto, de"ne que mesmo diante 
da parte diversi"cada dos currículos sejam também trabalhados 
seus fundamentos, os quais estão pautados nas “[...] aprendiza-
gens essenciais e não somente os conteúdos mínimos a serem 
ensinados” (BRASIL, 2017. p. 11). A BNCC orienta que as pro-
postas curriculares incorporem temas que afetam a vida humana 
a partir das perspectivas local, regional e global e que esses temas 
sejam trabalhados, preferencialmente de forma integrada.
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Além dos direcionamentos para a construção das propostas 
pedagógicas em âmbito nacional, a BNCC enfatiza a necessidade 
da implementação de políticas públicas para todas as etapas da 
educação básica, integrando ações de continuidade entre a edu-
cação ofertada nas esferas federal, estaduais e municipais.

No que tange os fundamentos pedagógicos, a BNCC está 
pautada nos artigos 32 e 33 da LDB 9394/96. Eles especi"cam as 
"nalidades do Ensino Fundamental, os quais trataremos poste-
riormente. Os fundamentos da base também estão pautados nas 
recorrentes discussões que marcaram as últimas décadas sobre a 
competência da escola básica com a formação dos alunos voltados 
ao processo de adaptação às exigências do mundo do trabalho no 
atual contexto histórico. Outra discussão que ganhou corpo nas 
últimas décadas é o fracasso escolar e os desdobramentos para 
uma sociedade produtiva. Os fundamentos pedagógicos também 
estão alinhados com as exigências das avaliações internacionais, 
Programme for International Student Assessment (PISA), coorde-
nada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), e da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura e direcionam o trabalho pedagó-
gico com visibilidade no alcance de metas.

Perrenoud (2003, p.11) pontua que as avaliações externas têm 
papel fundamental no processo de averiguar o “[...] domínio daqui-
lo!que se reputa!ter sido ensinado pelas escolas [...] Elas se voltam [...] 
para as aprendizagens consolidadas no "m dos cursos [...] não sendo 
caracterizadas pelo compromisso com o processo, nem com as par-
ticularidades curriculares”. As avaliações externas, segundo o autor:

[...] independem do funcionamento ordinário das classes e dos 
estabelecimentos, serve-se de instrumentos padronizados con-
cebidos com base no currículo formal e administrados em larga 
escala. As restrições metodológicas e econômicas levam a privi-
legiar os resultados mais facilmente mensuráveis mediante pro-
vas escritas. O objetivo dessa segunda forma de avaliação não 
é determinar o destino individual dos alunos, mas contribuir 
para o monitoramento do sistema (PERRENOUD, 2003, p.12).



Seção 02 – Currículo e novos desa!ios

293

 A perspectiva acima, mostra que os fundamentos pedagógicos 
da BNCC, alinhados às avaliações externas salientam a importância 
do currículo prescrito, considerando os aspectos pedagógicos que 
podem ser facilmente mensuráveis e automaticamente monitora-
das pelo sistema de ensino, como memorização, formas verbais e 
operações, em detrimento dos conteúdos curriculares que envol-
vem argumentação, raciocínio e imaginação e os elementos que 
compõem a complexa especi"cidade da sala de aula.

Para Silva (2005, p.12), essa perspectiva está intrinsecamente 
ligada à visão de currículo como um “processo de racionalização 
de resultados educacionais, cuidadosa e rigorosamente especi"-
cados e medidos”. Nessa concepção, o currículo se constitui como 
a “[...] especi"cação precisa de objetivos, procedimentos e méto-
dos para a obtenção de resultados que possam ser precisamente 
mensurados”.

O documento explicita os fundamentos pedagógicos e orienta 
a construção das propostas curriculares tendo como parâmetro as 
competências e habilidades, as quais deverão ser desenvolvidas no 
decorrer do toda a educação básica. As propostas devem indicar 
de forma clara os conhecimentos que os alunos devem saber fazer, 
mobilizando “conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para 
resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício 
da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2017. p. 13), ga-
rantindo dessa forma o direito às aprendizagens essenciais. 

A BNCC apresenta o conceito de competência como mobi-
lização de conhecimentos conceituais e procedimentais e habi-
lidades como capacidade cognitiva e socioemocional, mobiliza-
das para resolver os problemas da vida particular e social. Neste 
contexto, sendo a competência o seu fundamento pedagógico, o 
documento indica que o objetivo da educação é preparar os alu-
nos “[...] para resolver demandas complexas da vida cotidiana, 
do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho [...]” 
(BRASIL, 2017, p. 12). 

Para Fleury e Fleury (2001, p.188), o conceito de competência 
está atrelado às exigências do mercado capitalista, desenvolvido 
a priori nos Estados Unidos e agregados no discurso brasileiro. 
Os autores apontam: “De"nimos assim competência: um saber 
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agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, 
transferir conhecimentos, recursos e habilidades, que agreguem 
valor econômico à organização e valor social ao indivíduo”. 

 Segundo Silva e Silva (2020, p.9), no contexto da BNCC, o 
termo competência veicula a ideia de “resiliência, responsabilida-
de e autonomia. Observa-se que se trata de uma qualidade fun-
damental que possui relação com a tomada de decisão e a adoção 
de atitudes éticas e responsáveis”. De acordo com os autores, essa 
ideia está atrelada a um mundo em constantes mudanças e que 
exige dos indivíduos #exibilidade para adaptar-se a contextos no-
vos, com novas exigências e demandas sociais.

Ao adotar o enfoque das competências, voltadas a adapta-
bilidade do sujeito a uma sociedade em constantes mudanças, a 
BNCC estabelece que as ações pedagógicas sejam orientadas a 
partir daquilo que 

[...] os alunos devem “saber” (considerando a constituição de 
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo, 
do que devem “saber fazer” (considerando a mobilização des-
ses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver 
demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da 
cidadania e do mundo do trabalho), [...] (BRASIL, 2017, p. 12).

A BNCC, concebe a educação escolar como o proces-
so de desenvolvimento humano global de crianças e jovens, 
compreendendo

[...] a complexidade, não linearidade desse desenvolvimento, 
rompendo com visões reducionistas que privilegiam a dimen-
são intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva. Signi"ca, 
ainda, assumir uma visão plural, singular e integral da criança, 
do adolescente, do jovem e do adulto – considerando-os como 
sujeitos de aprendizagem – e promover uma educação voltada 
ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, 
nas suas singularidades e diversidades (BRASIL, 2017. p. 14). 
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Segundo a proposição do documento, o ensino é concebido 
como processo intencional, comprometido com as aprendiza-
gens, em sintonia com as demandas da sociedade contemporânea 
e com os interesses dos estudantes, considerando, as diferenças 
culturais, suas respectivas infâncias e seu potencial criativo. 

Ao tratar do ensino, o documento orienta que as propostas 
considerem o desenvolvimento como contínuo evitando, dessa 
forma, fragmentações e rupturas ao passar de uma etapa à outra. 
Para que essa orientação seja efetiva, a BNCC salienta a importân-
cia da articulação entre Educação Infantil e Ensino Fundamental. 
A mesma relevância, deve ser considerada entre a passagem do ci-
clo Anos Iniciais, para os Anos Finais do Ensino Fundamental. O 
processo de transição de uma etapa para outra, deve ser pensada de 
modo a superar rupturas e proporcionar a continuidade do desen-
volvimento físico, emocional, cognitivo, afetivo e social da criança.

Ao tratar da "nalidade dos Anos Iniciais, a BNCC explici-
ta que compete a essa etapa do Ensino Fundamental garantir o 
desenvolvimento dos processos de percepção, compreensão e 
representação e ampliar o desenvolvimento da oralidade. Esses 
processos são elementos primordiais para a “apropriação do sis-
tema de escrita alfabética e de outros sistemas de representação, 
como os signos matemáticos, os registros artísticos, midiáticos e 
cientí"cos e as formas de representação do tempo e do espaço” 
(BRASIL, 2017. p. 58). Nessa fase, o documento orienta que o tra-
balho tenha como base os interesses das crianças e suas vivências 
imediatas, para progressivamente ir ampliando “a compreensão, 
o que se dá pela mobilização de operações cognitivas cada vez 
mais complexas e pela sensibilidade para apreender o mundo, ex-
pressar-se sobre ele e nele atuar” (BRASIL, 2017. p. 58). 

O desenvolvimento e as aprendizagens, iniciadas por meio 
das experiências e vivências na Educação Infantil, deverão ser sis-
tematizadas progressivamente nos Anos Iniciais do Ensino Fun-
damental, valorizando a ludicidade e o desenvolvimento de “no-
vas formas de relação com o mundo, novas possibilidades de ler e 
formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, 
de elaborar conclusões, em uma atitude ativa na construção de 
conhecimentos” (BRASIL, 2017. p. 58).
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Os dois primeiros anos dos Anos Iniciais do Ensino Funda-
mental devem centrar-se no processo de alfabetização. Por isso, 
os diferentes componentes curriculares devem desenvolver um 
trabalho pedagógico integrado, de modo a promover a apropria-
ção do sistema de escrita alfabética, bem como a ampliação do 
olhar da criança sobre a leitura e a escrita e suas relações com 
o mundo. Os três anos seguintes são caracterizados “pela pro-
gressão dos conhecimentos, pela consolidação das aprendizagens 
anteriores e pela ampliação das práticas da linguagem e da ex-
periência estética e intercultural das crianças” (BRASIL, 2017. p. 
59). Amplia-se a autonomia intelectual, descentraliza os interes-
ses pessoais, passando para os interesses da vida social, compre-
endendo as normas da vida em sociedade e as relações com a 
natureza, com a cultura e com o outro.

Com o objetivo de desenvolver os processos pedagógicos 
mencionados acima, a BNCC organiza os Anos Iniciais do En-
sino Fundamental em cinco áreas do conhecimento. Dentro das 
grandes áreas estão alocados os componentes curriculares. Na 
área de “Linguagens” estão alocados os componentes de Língua 
Portuguesa, Arte, Educação Física e Língua Inglesa. Compõem a 
área de “Ciências Humanas”, História e Geogra"a. Compõe a área 
de “Ciências da Natureza” o componente de Ciências. Matemáti-
ca e Ensino Religioso são respectivamente áreas e componentes 
curriculares. Cada componente possui competências especí"cas 
que deverão ser desenvolvidas no decorrer de cada etapa da es-
colarização. Elas possibilitam a articulação horizontal entre as 
áreas, perpassando todos os componentes curriculares e a articu-
lação vertical, ou seja, a progressão” (BRASIL. 2017. p. 28). 

A BNCC estabelece, para cada área, uma "nalidade pedagó-
gica. A área de Linguagens, tem como "nalidade possibilitar aos 
estudantes a participação de práticas de linguagem diversi"cadas, 
ampliando suas capacidades de expressão sejam artísticas, corpo-
rais ou linguísticas e, os seus conhecimentos sobre essas lingua-
gens. A área de Matemática tem como "nalidade a garantia “que 
os alunos relacionem observações empíricas do mundo real a re-
presentações (tabelas, "guras e esquemas) e associem essas repre-
sentações a uma atividade matemática (conceitos e propriedades” 
(BRASIL, 2017. 265). É esperado que as crianças identi"quem 
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oportunidades para a utilização da Matemática, principalmente 
no que se refere a resolução de problemas, saibam aplicar os con-
ceitos, os procedimentos e resultados para alcançar soluções. 

Na área de Ciências da Natureza a "nalidade é o desenvolvi-
mento do letramento cientí"co, da capacidade de compreensão e 
interpretação do mundo natural, social e tecnológico e da trans-
formação desse mundo, por meio das contribuições teóricas e 
processuais das ciências. A área de Ciências Humanas compete os 
processos que estimulem a formação ética, colaborando para que o 
aluno construa a responsabilidade, valorize os direitos humanos, o 
respeito ao ambiente e a coletividade. Fortaleça a construção de va-
lores sociais, como a solidariedade, a participação, o bem comum e 
principalmente a preocupação com as desigualdades sociais.

Cabe, ainda, às Ciências Humanas cultivar a formação de alu-
nos intelectualmente autônomos, com capacidade de articular 
categorias de pensamento histórico e geográ"co em face de seu 
próprio tempo, percebendo as experiências humanas e re#e-
tindo sobre elas, com base na diversidade de pontos de vista 
(BRASIL, 2017. 354).

Por "m, a área do Ensino Religioso compete e “busca cons-
truir, por meio do estudo dos conhecimentos religiosos e das "-
loso"as de vida, atitudes de reconhecimento e respeito às alteri-
dades” (BRASIL, 2017. 437), sendo um espaço de aprendizagens, 
intercâmbios e diálogos pedagógicos, acolhendo as identidades 
culturais, religiosas ou não, na visão intercultural, enfatizando os 
direitos humanos e a cultura da paz.

Como destaque, cabe ressaltar que a BNCC salienta a im-
portância da integração dos componentes curriculares para a 
formação das crianças nos Anos Iniciais, de modo que na especi-
"cidade de cada componente, seja também pensada a formação 
integral da criança.

Nessa sessão, discutimos sobre a BNCC como documento 
norteador para a Educação, em âmbito nacional. Com sua en-
trada em vigor, estados e municípios passaram a organizar suas 
propostas para a área de educação escolar tendo por fundamento 
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o que está expresso no documento. A partir disso, no item que 
segue, trabalharemos sobre os fundamentos pedagógicos e con-
ceituais que permeiam a formação educativa nas Diretrizes Cur-
riculares Municipais de Londrina.

Diretrizes curriculares 
municipais de Londrina: marcos conceituais

A Diretriz Curricular do município de Londrina foi aprovada 
em 2016 e visa alcançar uma unidade pedagógica do sistema mu-
nicipal de ensino. Segundo o documento, a Diretriz “constitui-se 
a identidade da rede municipal de ensino e contribui no percurso 
da educação municipal rumo a e"cácia de sua oferta, permanên-
cia e apropriação do patrimônio cultural acumulado pela huma-
nidade” (LONDRINA, 2016, p. 11-12). 

Nos anos que antecederam a aprovação da Diretriz, dirigentes 
da rede sentiram a necessidade da elaboração de um documento 
norteador que buscasse em suas concepções, bem como em suas 
ações formativas, pressupostos de uma mesma base teórica. Essa 
necessidade surgiu, após constatado que havia um ecletismo teó-
rico metodológico utilizado pelos professores da rede municipal 
de Educação. Esse ecletismo pedagógico, "cou evidenciado em 
2013 por meio de uma pesquisa realizada pela Secretaria Munici-
pal de Educação do município, na qual, por meio dos dados, per-
cebeu-se a necessidade de um documento norteador. Enquanto 
premissa, entende-se que todo

 [...] trabalho educacional deve ter um embasamento teórico 
que sustente suas ações, fundamentando suas práticas e suas 
decisões. Ancorado e articulado a uma teoria que explique os 
fundamentos "losó"cos, históricos, as concepções de socieda-
de, esclarecendo como a criança se desenvolve e relacionando 
a sua aprendizagem, pois a teoria possibilita compreender os 
fenômenos e suas relações, ou seja, fundamentar o professor 
em seu trabalho (LONDRINA, 2016, p.13).

Para fazer uma opção que atendesse aos interesses da rede, a 
Secretaria Municipal de Educação ouviu inicialmente os professo-
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res e posteriormente as equipes da Diretoria Pedagógica (gestores, 
coordenadores e funcionários do apoio pedagógico) e decidiram, 
por meio de votação, a adoção da Teoria Histórico-Cultural. A 
partir de então, esta concepção passou a ser “referência para o 
estudo, a compreensão e intervenção nas práticas educacionais na 
rede municipal de Londrina, fundamentando o trabalho pedagó-
gico” (LONDRINA, 2016, p.15). Após sua aprovação, iniciou-se o 
processo de implementação da Diretriz Municipal, primeiramen-
te, por meio da formação continuada de professores, de estudos 
e encaminhamentos que abordam as concepções e pressupostos 
defendidos pela Teoria Histórico-Cultural.

Como forma de realizar essa unidade formativa, a Diretriz 
busca de"nir conceitos fundamentais para os processos educati-
vos formais a serem colocados em funcionamento pelo municí-
pio. Defende uma educação voltada à apropriação dos conheci-
mentos elaborados pelo homem no decorrer da história. Com o 
acesso ao acervo cultural, construído historicamente, a educação 
tem o compromisso com a emancipação humana, com a forma-
ção ética da criança, promovendo a dignidade, o respeito à natu-
reza e ao outro e a formação de sua consciência política. Nesse 
processo de humanização, a educação escolar “faz a mediação en-
tre os conteúdos historicamente produzidos pela humanidade e 
o aluno, procurando formas para que esses conhecimentos sejam 
apropriados pelos indivíduos, contribuindo assim, para a forma-
ção de novas gerações” (LONDRINA, 2016, p. 163).

Na proposição do documento, citando Vygotsky, os sistemas 
simbólicos como os signos e outros instrumentos criados pelo 
homem, se constituem elementos mediadores entre “a atenção 
voluntária, a memória, o pensamento abstrato, o comportamento 
intencional e as ações conscientemente controladas” (LONDRI-
NA, 2016, p. 33). Para Libâneo (2004, p.6): 

No princípio vygotskiano a aprendizagem é uma articulação 
de processos externos e internos, visando a internalização de 
signos culturais pelo indivíduo, o que gera uma qualidade au-
to-reguladora às ações e ao comportamento dos indivíduos. 
Esta formulação realça a atividade sócio-histórica e coletiva 
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dos indivíduos na formação das funções mentais superiores, 
portanto o caráter de mediação cultural do processo do co-
nhecimento e, ao mesmo tempo, a atividade individual de 
aprendizagem pela qual o indivíduo se apropria da experi-
ência sociocultural como ser ativo. Todavia, considerando-se 
que os saberes e instrumentos cognitivos se constituem nas 
relações intersubjetivas, sua apropriação implica a interação 
com os outros já portadores desses saberes e instrumentos. 
Em razão disso é que a educação e o ensino se constituem for-
mas universais e necessárias do desenvolvimento mental, em 
cujo processo se ligam os fatores socioculturais e as condições 
internas dos indivíduos [grifo nosso].

A Diretriz defende que esse processo se constrói por meio do 
trabalho entendido como atividade humana. Compreende que 
“ao mesmo tempo em que o trabalho se estabelece como ativida-
de coletiva torna-se possível e necessária a criação e a utilização 
de instrumentos e signos” (LONDRINA, 2016, p. 34) produzidos 
e compartilhados social e culturalmente. Segundo o documento, 
os signos e instrumentos são mediadores externos, mas: 

[...] vão, paulatinamente, se transformando em processos inter-
nos de mediação [...] Assim sendo, este percurso tem origem na 
atividade social (interpsíquica) e passa a constituir a atividade 
individualizada (intrapsíquica). Isto é, o conhecimento aparece 
primeiro no plano exterior, passando posteriormente ao plano 
interior (Londrina, 2016, p. 44).

No que tange ao ensino, concebe-o como um ato pedagógi-
co intencional, sem neutralidade. Por meio do ato pedagógico, 
o professor produz em cada indivíduo singular a humanidade 
(SAVIANI, 2010). Nessa perspectiva, a aprendizagem da crian-
ça acontece por meio da atividade psíquica. Por isso, pensar os 
elementos do planejamento são passos importantes, para envol-
ver a criança no processo de atividade e com isso tornar signi-
"cativa sua aprendizagem. Ao referendar o processo ativo da 
criança, o documento, a partir de Leontiev, “de"ne ação como 
um processo no qual o seu motivo não coincide com o objetivo 
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(sua direção), sendo este ligado a atividade da qual ele faz parte” 
(LONDRINA, 2016, p. 44). 

Para que o ensino se torne efetivo, orienta que, na ação dos 
professores, sejam utilizados signos e instrumentos para facilitar 
a apropriação da cultura. “Os signos são recursos que auxiliam 
nos processos psicológicos mais abstratos, enquanto os instru-
mentos, que são externos ao indivíduo, auxiliam nas ações con-
cretas” (LONDRINA 2016. p. 35).

A criação dos instrumentos constitui um passo importante 
para o desenvolvimento do psiquismo humano, pois ao utili-
zar os instrumentos, o ser humano realiza o seu trabalho, isto 
é, a sua atividade. O psiquismo humano tem sua gênese nas 
relações que estabelece com as objetivações (instrumentos) 
humanas concretizadas ao longo da história. Os instrumentos 
traduzem a função para os quais foram criados e o modo de 
utilização, con"gurando-se assim num objeto social, mediador 
da relação entre o sujeito e o mundo (LONDRINA, 2016, p. 34).

No processo de apropriação da cultura elaborada pelo ho-
mem, a linguagem desempenha papel fundamental, pois consti-
tui-se como um signo mediador, isto é, “[...] as palavras têm, não 
apenas um papel importante no desenvolvimento e organização 
do pensamento, como um meio e um modo de comunicação e 
generalização da experiência, mas também contribui no processo 
de evolução histórica da consciência como um todo” (LONDRI-
NA, 2016, p. 34).

Como sistema simbólico, a linguagem tem como função ga-
rantir a comunicação entre as pessoas de um mesmo grupo social 
e, consequentemente, permite o uso de signos estabelecidos so-
cialmente pelo grupo.

De forma sintética, o documento aponta que é utilizando-
-se dos signos e instrumentos que a escola desempenha papel 
primordial: “a mediação entre o aluno e os conteúdos historica-
mente produzidos pela humanidade, sendo o ensino a ativida-
de central do professor, um dos mediadores do conhecimento” 
(LONDRINA, 2016, p. 45). 
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O documento não traz de forma explícita, a "nalidade para 
o Ensino Fundamental, mas apresenta em linhas gerais o que 
compete a cada componente curricular. Para o componente de 
Educação Física, a Diretriz traz como proposta um ensino na 
perspectiva dialética que “venha contribuir para que o sujeito 
possa viver sua vida como sujeito humano-histórico”. Nessa lógi-
ca, as manifestações culturais de diferentes povos são trabalhadas 
pela Educação Física, a "m de garantir aos sujeitos a apropriação 
da cultura e o saber elaborado.

Em se tratando do componente Matemática a Diretriz refor-
ça que o estudo dessa área “busca uma abordagem viva, um fazer 
matemático que articule os conteúdos escolares às práticas sociais 
dos alunos”. O documento enfatiza a re#exão Matemática na qual 
os alunos possam falar, ler e escrever sobre o tema, produzir e com-
partilhar signi"cados em diferentes contextos. A Educação Mate-
mática que “almejamos pretende produzir no aluno a humanidade 
coletivamente constituída ao longo dos tempos fazendo com que 
estes adquiram os conhecimentos cientí"cos na escola de modo a 
desenvolver-se cognitivamente” (LONDRINA, 2016, p. 279). As-
sim, na perspectiva do documento, a alfabetização matemática vai 
além do puro cálculo ou memorização de procedimentos, do con-
trário, apresenta-a como ciência viva capaz de ajudar a criança a 
desenvolver o raciocínio matemático, aplicar conceitos e procedi-
mentos, para descrever, explicar e prever fenômenos. 

Compete ao Ensino Religioso trabalhar “o respeito à diversi-
dade cultural e religiosa do Brasil, impedindo qualquer forma de 
proselitismo e intolerância. Destaca também a “[...] importância 
de uma alfabetização histórica e cultural já nos anos iniciais da 
formação escolar, a qual contribui para o desenvolvimento da ca-
pacidade de ler o mundo no qual nos inserimos e interagir com 
ele” (LONDRINA, 2016, p. 158). 

No campo das humanidades, ao referenciar o componente de 
Geogra"a, a Diretriz orienta que “na relação cognitiva da criança 
com o mundo, o raciocínio espacial é necessário, pois as práticas 
sociais cotidianas têm uma dimensão espacial, o que confere im-
portância ao ensino de geogra"a na escola” (LONDRINA, 2016, 
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p. 175). Dessa maneira, a Geogra"a, possibilita à criança formar 
um pensamento, que permite a análise da realidade. Quanto a di-
mensão histórica, indica que tem como "nalidade de uma alfabe-
tização histórica, articulando o passado e o presente. Aponta que 
“as bases do pensamento histórico podem e devem ser estabele-
cidas nos anos iniciais de escolaridade da criança, desenvolvendo 
a capacidade de pensar e argumentar sobre a ação dos sujeitos no 
tempo e no espaço” (LONDRINA, 2016, p. 188).

A "nalidade da Língua Portuguesa, segundo propõe a Dire-
triz, está voltada a ações que ultrapassem apenas a decodi"cação 
dos códigos, mas envolvam o letramento. Assim, o letramento 
envolve a capacidade de se comunicar com o mundo, de forma 
oral e escrita, ou seja, implica a construção de sentidos ao ler o 
mundo e relacionar-se com ele

Aprender a ler e a escrever, vai além da aquisição de técnicas e 
da translação da linguagem oral para a linguagem escrita. Na 
atualidade, considera-se plenamente alfabetizada a criança que 
consiga participar de práticas de linguagem (ler e compreender, 
escrever e interagir oralmente, em situações cotidianas. A Alfa-
betização é parte indissolúvel e integrante de práticas de Letra-
mentos, elas se constituem pelo desenvolvimento de atividades 
especí"cas voltadas à análise, compreensão e usos de unidades 
linguísticas mínimas da Língua Portuguesa. Compreende-se 
por “usos” as propostas de leitura e de escritas que possuam 
interlocutores, "nalidades tanto no contexto escolar como fora 
dele (LONDRINA, 2016, p. 212).

Por "m, ao componente de Arte, compete trabalhar com as 
diferentes linguagens artísticas: artes visuais, dança, teatro e mú-
sica, respeitando-as como manifestações artísticas. Aliando os 
elementos das linguagens aos sentidos humanos. A Diretriz en-
fatiza que é “[...] possível (re) criar e expressar a experiência hu-
mano-social de diferentes formas” (LONDRINA, 2016, p. 125). O 
documento traz como premissa as manifestações artísticas como 
capital cultural da humanidade e, salienta a importância da circu-
lação desse capital para a formação integral das crianças.
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Diretriz curricular de Londrina e BNCC: 
convergências e divergências documentais

Ao debruçarmos sobre os fundamentos pedagógicos da 
BNCC e da Diretriz Curricular de Londrina, podem ser encon-
tradas uma série de divergências conceituais que embasam os 
dois documentos. Partimos aqui de três pontos que merecem a 
atenção para a produção de nossa análise. 

Primeiro, a BNCC indica que “[...] para resolver demandas 
complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e 
do mundo do trabalho [...]” (BRASIL, 2017, p. 12) é necessário o 
desenvolvimento de uma concepção de educação que ultrapasse a 
transmissão de conhecimentos estando esteja voltada ao desenvol-
vimento das competências sendo essa a tarefa principal da escola. 

Essa perspectiva, está alinhada à teoria do “aprender a apren-
der” (Silva; Silva 2020), pois prioriza a formação voltada a #exibi-
lidade que a sociedade em constantes mudanças exige do indiví-
duo ao mesmo tempo em que desfoca a perspectiva de produção 
histórica do conhecimento para uma preocupação para carac-
terísticas e traços necessários tanto para as demandas presentes 
como para um futuro ainda não delineado.

Tal ponto coloca a dimensão histórica e social da educação 
em segundo plano, o que também coloca os conhecimentos pro-
duzidos ao longo da humanidade como secundários no processo 
formativo. Mais importante do que possuir esses saberes é operá-
-los em vista de uma "nalidade estabelecida. Nesse sentido, de-
marcando um lugar marginal às produções coletivas, o indivíduo 
se torna o centro da educação tornando-se autorreferente, início 
e "m de todo o processo.

O segundo ponto a ser discutido são os efeitos a produção de 
um currículo nacional uni"cado. Observa-se que a partir de um 
contexto de expansão da in#uência externa na determinação de 
parâmetros para sucesso e fracasso dos sistemas de ensino e mé-
todos de aprendizagem, a construção dessa proposição — a BNCC 
— passa a atender a critérios impostos pelas avaliações em larga es-
cala e as exigências de seus "nanciadores internacionais (conforme 
apontado por GONÇALVES; GUERRA, DEITOS, 2020). 
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Diferentemente disso, o alinhamento teórico-metodológico 
proposto pela Diretriz municipal possui uma preocupação que 
parece estar intimamente vinculada com a dinâmica da própria 
rede de ensino local e as di"culdades elencadas por quem dela fa-
zem parte o que se mostra, por exemplo, na estratégia participati-
va de consulta aos professores realizada previamente a produção 
do documento. 

Desse modo, se na BNCC as avaliações de toda a rede a partir 
de um instrumento produzido externamente são premissa para 
elencar o que deve ou não constar na proposta curricular, a deli-
mitação anterior de uma teoria-base para o trabalho docente pela 
Diretriz municipal, demonstra ao menos em tese, um posiciona-
mento ético-político mais inclusivo dos atores participantes, an-
terior a de"nição metodológica e do currículo como um todo ao 
mesmo tempo em que se debruça sobre a realidade local.

O terceiro ponto é que a aprovação da BNCC, ocorreu num 
terreno movediço, contraditório e de luta. Vinculado ao ponto 
anterior, segundo Correa e Morgado (2018), diferentemente da 
produção de uma proposta formativa que se encontrasse alinha-
da com as necessidades e anseios da população brasileira, o do-
cumento promulgado (assim como os PCN) segue a tendência 
de atendimento dos interesses de organismos internacionais, os 
quais são responsáveis por processos de avaliação dos sistemas 
educacionais. 

Relacionando os dois primeiros pontos, a formação proposta 
pela BNCC está preocupada acima de tudo para a inclusão para 
o mundo do trabalho não realizando uma análise sobre quais as 
condições que este se encontra. Ao central na dimensão indivi-
dual e nos critérios demarcados pelas avaliações internacionais, 
vê-se um deslocamento na BNCC da noção de formação integral 
para outra marcada pelo empreendedorismo e empregabilidade 
(BORGES, 2020) entendidos como competências essenciais. O 
que não entra na discussão em tal proposição é a incapacidade do 
mercado de trabalho abarcar a demanda de novos trabalhadores 
em face a um contexto de hipertro"a dos postos formais, colo-
cando ao indivíduo – centro do processo – a responsabilidade do 
sucesso ou fracasso da própria formação. 
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Na contramão da teoria das competências proposta pela 
BNCC, a Diretriz Curricular de Londrina ao se fundamentar na 
Teoria Histórico Cultural compreende que a formação do sujeito 
se dá pelas apropriações dos conhecimentos elaborados pelo ho-
mem, considera o sujeito agente social e histórico com capacida-
de de analisar o passado, intervir no presente e planejar o futuro 
com vistas a transformar a sociedade, num processo dialético. 
Nesse processo, o homem, transforma a natureza, por meio do 
trabalho e, ao transformar a natureza, transforma-se a si mesmo 
(Saviani, 2010). A partir do materialismo histórico, Duarte (2004, 
p. 48) explica que nessa concepção de educação o desenvolvimen-
to humano se con"gura como:

[...] um processo contraditório e con#ituoso, movido pela luta 
de classes e pela contradição entre o desenvolvimento das for-
ças produtivas e as relações sociais de produção. Uma das ma-
neiras como pode ser entendido o conceito de liberdade em 
Marx é justamente a de que o gênero humano constrói sua li-
berdade à medida que os processos sociais sejam fruto de deci-
sões coletivas e conscientes, diferenciando-se dos processos na-
turais espontâneos e superando os processos sociais alienados 
nos quais aquilo que é social, e, portanto, criado pelos próprios 
seres humanos.

Somada a tal proposição, é possível observar a formação do 
tripé articulado dentro da Diretriz: a visão materialista histórica, 
a Psicologia de L.S. Vygotsky e a Pedagogia Histórico-Crítica de 
Demerval Saviani, as quais garantem suporte teórico-conceitual-
-prático ao trabalho realizado no contexto escolar.

Enquanto ponto de partida, esse processo contraditório, que 
é marca da dimensão histórica, tem efeitos no processo educati-
vo-formativo. A escola, enquanto instituição social, faz parte da 
rede que compõe e sustenta o próprio sistema capitalista e, nesse 
sentido, pode tanto reiterar as violências e desigualdades sociais 
produzidas por esse modo de produção como também ser um 
meio de enfrentamento e equalização de tais elementos. Desse 
modo, é fundamental que a atividade crítica seja um elemento 
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permanente da vida escolar o que inclui a formação de professo-
res, a gestão escolar e o trabalho pedagógico.

Para Saviani, (2013, p. 12), a educação trabalha com con-
ceitos, ideais, símbolos, atitudes e valores e com a produção co-
letiva da humanidade sendo estes os elementos que atravessam 
o trabalho de formação humana realizado no contexto escolar. 
Enquanto articulação entre meios e "nalidades educacionais, o 
autor a"rma que: 

O trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencional-
mente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é pro-
duzida, histórica e coletivamente pelo conjunto de homens. 
Assim, o objeto da educação, diz respeito, de um lado, a iden-
ti"cação dos elementos culturais que precisam ser assimilados 
pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem 
humanos e, de outro lado e concomitantemente, a descoberta 
das formas mais adequadas para atingir esse objetivo. 

Se a BNCC alinha o trabalho pedagógico às exigências do 
mundo do trabalho a partir de uma leitura que tende a adaptação 
do sujeito em formação (ainda que ativa) ao contexto presente 
(marcado pela #exibilidade enquanto exigência para atuação) 
sem necessariamente produzir um olhar crítico sobre o mundo 
da vida, a proposta pedagógica da Diretriz municipal aponta 
para um imperativo de problematização dos meios de produção 
de existência – no caso, o sistema capitalista – o que implica em 
um posicionamento crítico sobre os valores e processos que o co-
locam em movimento. Esse enfrentamento se dá através da cons-
trução de novas formas de trabalho, pautadas pelos valores como 
a igualdade e solidariedade, diferenciando-se de uma leitura pau-
tada pela competição e performance.

A BNCC, enfaticamente, propõe um foco para os Anos Ini-
ciais do Ensino Fundamental no desenvolvimento das competên-
cias e, para que esse direcionamento se efetive estabelece "nali-
dades para as áreas do conhecimento visando uma formação que 
trabalhe não somente a percepção, compreensão e representação 
de mundo, mas também a aplicabilidade desses conhecimentos 



Ensino, currículo e formação docente: vínculos, conexões e questões da atualidade

308

na vida cotidiana (como pode ser visto, por exemplo, na aproxi-
mação com o campo da matemática "nanceira). Dessa forma, o 
currículo escolar assume a função de racionalização dos resulta-
dos, facilmente mensuráveis (SILVA, 2005).

Enquanto a BNCC enfatiza a formação das competências, a 
Diretriz Curricular de Londrina orienta que o trabalho pedagógi-
co dos mais diferentes componentes curriculares seja desenvolvi-
do para que a criança se aproprie dos conhecimentos produzidos 
e acumulados historicamente pela humanidade, com foco para a 
disseminação da ciências e apreensão do método cientí"co.

A transmissão do conhecimento cientí"co, entendido como 
função social da escola, ultrapassa a mera implementação dos co-
nhecimentos na vida cotidiana, mas visa o reconhecimento dos 
sujeitos social e historicamente constituídos (Saviani, 2013). Nes-
sa perspectiva, os sujeitos compreendem as objetivações históri-
cas e sociais que permeiam a sociedade, se transformam e trans-
formam o outro e buscam coletivamente forças para as mudanças 
que se fazem necessárias, bem como para o enfrentamento da-
quilo que não condiz com a consciência do grupo.

Nesse sentido, observa-se que ambos os documentos apon-
tam para a necessidade da escola aproximar o estudante em for-
mação de questões prementes no contexto social (como a cultura 
de paz, enfrentamento da discriminação social e desenvolvimen-
to da tolerância), de modo que, através dos saberes escolares, pos-
sa buscar modos de enfrentamento (sejam eles no campo mais 
individual – como na BNCC – ou coletivos – na Diretriz). 

Considerações !inais

O desenvolvimento desse estudo sobre a BNCC e a Diretriz 
Curricular de Londrina teve o objetivo de levantar aproximações 
ou distanciamentos de ambos os documentos, em especial, no 
que diz respeito aos seus elementos fundamentais. De modo ge-
ral, podemos considerar, nos limites do trabalho, as divergências 
mostraram-se mais profundas do que as convergências.

Quanto aos pontos colocados em questão destaque na análise, 
observou-se que a BNCC estabelece um projeto de uni"cação de 
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um currículo nacional-normativo, que prioriza o desenvolvimento 
de competências com visibilidade as avaliações externas, as quais 
estão de acordo com os interesses dos organismos internacionais. 

O desenvolvimento das competências, atrelado a avaliações 
em larga escala, visa dar respostas ao mercado em mudanças e 
coloca o sujeito como agente responsável pela adaptabilidade e 
#exibilidade relativas às exigências mercadológicas. Nesse senti-
do, há um deslocamento de uma preocupação coletiva e sociais 
para um campo prioritariamente individual.

Esse processo deixa em segundo plano (ainda que reconhecidas) 
as diferenças e particularidades regionais, traço marcante na com-
plexidade que marca nosso país. Paradoxalmente, para lidar com a 
imprevisibilidade do mundo em constante transformação, a propos-
ta da BNCC é a padronização dos processos de formação a partir da 
produção de um currículo prescrito para o território brasileiro.

Por outro, lado percebemos outras possibilidades que a Diretriz 
de Londrina apresenta para o seu núcleo de ensino. A proposta do 
município se fundamenta teoricamente em uma perspectiva críti-
ca na qual, através do contexto com os conhecimentos constituídos 
historicamente pela humanidade, nas relações de troca realizadas no 
contexto escolar, os seres humanos em formação se reconhecem e se 
humanizam. Nesse sentido, a produção coletiva supera a individua-
lidade, entendida aqui, como um possível desdobramento. 

Enquanto proposição, também escapa da totalidade imposta 
de modo verticalizado. Sua abordagem documental apresenta os 
anseios coletivos de um grupo de professores, em busca de uma 
direção para o ensino na rede municipal. Por princípio lógico, as 
decisões tomadas são históricas e dependem da ação dos dife-
rentes agentes atuantes no processo. Desse modo, a direção dada 
nesse momento, não pode ser entendida como de"nitiva, mas em 
constante avaliação e produção, marcas do processo dialético que 
fundamenta a proposição.

Por essa lógica, a escola trabalha para que a formação acon-
teça em uma direção diferente daquela proposta pela BNCC, pois 
visa, como ponto fundamental, a transformação social de seus 
alunos e, consequentemente as mudanças históricas e sociais da 
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localidade em que atuam. Assim, o mundo não é tomado como 
algo dado, mas sim, como produção que se faz a partir da ação 
humana e das "nalidades (objetivos) por elas materializados.

Diante do exposto é importante salientar os desa"os enfren-
tados pela rede municipal de ensino de Londrina, no que tange a 
continuidade a formação proposta. Ao mesmo tempo em que esta-
belece objetivos especí"cos, em vista da dimensão prescritiva pela 
BNCC, também precisa alinhar suas ações aos direcionamentos da 
base nacional, respondendo a ela e aos critérios aos quais ela se 
baliza (em especial, os que são impostos nas avaliações externas).

Em vista desse último apontamento, é possível observar o ca-
ráter ambivalente da escola que possui, simultaneamente tanto os 
aparatos para a manutenção de reprodução da sociedade capita-
lista como também a capacidade de formar sujeitos conscientes 
que visam e lutam por uma transformação social.
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Introdução 

As condições que engendraram a desigualdade e violência 
de gênero são históricas e ainda condicionam as relações sociais, 
sendo reproduzidas e consolidadas em diferentes espaços e ins-
tituições, especialmente através da educação, seja na família ou 
na escola. Este artigo tem como objetivo travar discussões ini-
ciais acerca das contribuições da Pedagogia Histórico-Crítica, 
enquanto uma perspectiva crítica de educação, de base marxista, 
para a luta pela igualdade de gênero e justiça social no processo 
de sistematização dos saberes, bem como nos modos de socializa-
ção que naturalizam o binômio hétero-monogâmico nos lugares 
sociais de homens e mulheres como as únicas formas de repre-
sentações, segregando, oprimindo e matando qualquer outra for-
ma de manifestação.

capítulo 
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Discussão e método 

A emergência da ampliação deste debate no espaço escolar 
e no campo do currículo torna-se essencial em tempos em que 
a ofensiva conservadora da sociedade, visando a manutenção de 
poder, atua por meio da tentativa de reformas educacionais e cur-
riculares que limitem, cerceiam e punam aqueles que ousarem ir 
contra seus projetos. Neste sentido, na atual conjuntura é impres-
cindível problematizar esta questão, na defesa de uma sociedade 
que contemple a diversidade étnica, cultural e de gênero, que seja 
justa e igualitária para todos e todas.

Uma das frentes de ataque do projeto conservador é o Progra-
ma Escola Sem Partido, que sob o pretexto de combater todas as 
formas de “doutrinação ideológica”, em especial a de gênero, dis-
simula o patrulhamento pretendido sobre o trabalho do professor. 
Desta forma, este texto se propõe a pensar a importância do debate 
sobre gênero na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, pois, 
como aponta Marx (2010), o homem é um produto social, fruto 
das mediações que ocorreram no processo sócio-histórico e cultu-
ral. Desta forma, o gênero é também uma construção social. Sendo 
a ideologia uma falsa consciência da realidade, torna-se um meca-
nismo fundamental nas mãos da classe dominante para difundir e 
perpetuar sua visão de mundo de forma unilateral. 

Em A Ideologia alemã, Marx e Engels (2007, p. 47) apontam 
que a instituição da família provoca mudanças e dá origem à so-
ciedade de classes, através de um processo que ocorre interna-
mente na divisão do trabalho.

[...] a divisão do trabalho repousa sobre a divisão natural do 
trabalho na família e sobre a separação da sociedade em fa-
mílias isoladas e opostas umas às outras, – e esta divisão do 
trabalho implica ao mesmo tempo na repartição do trabalho 
e de seus produtos; distribuição desigual, na verdade, tanto 
em quantidade como em qualidade; ela implica, pois, na pro-
priedade; assim, a primeira forma, o germe reside na família, 
onde a mulher e as crianças são escravas do homem. A escravi-
dão, ainda latente é muito rudimentar na família, é a primeira 
propriedade.
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Todavia não queremos neste trabalho reinventar a roda acer-
ca das discussões sobre gênero como também não é nosso foco 
historicizar a palavra gênero. Um segundo momento da discus-
são “determinismo biológico versus construtivismo social” foi 
suscitado e superado por Beauvoir no “O Segundo Sexo” (HA-
RAWAY, 2004). Desde então muitos trabalhos foram direciona-
dos para essa temática reforçando a superação desses dois pontos 
que eram tidos como indicotomizáveis. Muito menos, preten-
demos historicizar o surgimento da divisão sexual do trabalho 
como fator que institucionalizou a opressão da mulher, caminho 
já percorrido por Engels em “Origem da Família, da Propriedade 
Privada e do Estado”.

Destarte não podemos nos abster em deixar claro qual con-
ceito de gênero trabalharemos neste artigo. Corroboramos com 
Sa*oti (2018) quando aponta que o conceito de gênero por si 
só não dá conta de explicar sua fase hierárquica, a chamada fase 
patriarcal de gênero. Entendemos que o campo do gênero é uma 
arena de luta política e, em tempos de projetos como Escola sem 
Partido, acreditamos ser necessário fazer algumas pontuações:

O conhecimento não é burguês, ele vem sendo apropriado pela 
burguesia, e cada vez mais, distanciado da classe trabalhadora. 
No atual quadro das concepções pedagógicas este processo se 
intensi"ca ainda mais pelo universo ideológico neoliberal e pós-
-moderno, que se traduz no campo educacional por concepções 
acríticas que negam o ensino e a transmissão dos conhecimentos 
em suas formas mais elaboradas (SILVA, 2017, p. 19).

Mantendo a coerência com nosso aporte teórico, adotamos 
como método o materialismo histórico-dialético. Assim sendo 
não podemos considerar apenas o essencialismo biológico de-
fendido pelas feministas ditas essencialistas biológicas ou biolo-
gistas, tão pouco podemos considerar somente o essencialismo 
social. Ambos os extremos não são bons. Considerando que não 
existe algo em sociedade que não seja relacional também não 
podemos cair na imobilidade de dizer pura e simplesmente que 
gênero é relacional, visto que o homem constitui uma totalida-
de bio-psico-social. (SAFFIOTI, 2018). Essa totalidade que nos 
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auxiliará através do método materialista histórico-dialético a ir 
além da aparência fenomênica, imediata e empírica.

Para Marx, como para todos os pensadores dialéticos, a dis-
tinção entre aparência e essência é primordial; com efeito, 
“toda ciência seria supér#ua se a forma de manifestação [a 
aparência] e a essência das coisas coincidissem imediatamen-
te” (Marx,1974, p. 939); mais ainda: “As verdades cientí"cas 
serão sempre paradoxais se julgadas pela experiência todos os 
dias, a qual somente capta a aparência enganadora das coisas” 
(MARX, 1982, p.158 apud NETTO, 2011, p. 22). 

Porém, não nos parece su"ciente apenas fazer essas a"rmações, 
optamos então por fazer alguns apontamentos acerca da temática gê-
nero. Para a abordagem aqui feita, recorremos à Sa*oti (2018) quan-
do parte de Robert Stoller, avançando o conceito de gênero proposto 
por Gayle Rubin e Lauretis e trata da ontogênese e da conceituação 
de gênero, assumindo sexo e gênero como unidade para não cair-
mos nos extremos essencialismos supracitados e não nos manter-
mos neutras, pois nada nem ninguém é realmente neutro. Corrobo-
ramos, portanto, com Lauretis (1987) citado por Sa*oti (2018) que 
de"ne gênero como sendo “tanto um construto sociocultural quanto 
um aparelho semiótico, um sistema de representação que atribui sig-
ni"cado [...] a indivíduos dentro da sociedade. ” 

Assim, a ontogênese nos parece ser um bom começo para 
manter a unidade orgânica, inorgânica e do ser social. Conside-
rando que o ser social, o homem, é formado por determinações 
sócio-históricas, portanto, formado por determinações matérias 
objetivas e subjetivas do presente e do passado inerentes a ele. 
Além disso, a ontogênese nos auxilia a explicar a fase hierárquica 
do gênero ou a ordem patriarcal de gênero.

De acordo com Engels (1964), com a criação da propriedade 
privada, o homem passou a ter uma posição mais importante que 
a da mulher na família, logo passou a se preocupar com a pater-
nidade biológica dos "lhos para que pudesse deixar a estes sua 
herança, já que isto não poderia ser feito enquanto permanecesse 
vigente a herança de origem materna. 
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Para solucionar esse problema, pelo menos parcialmente, 
houve o desmoronamento do direito materno com a consequente 
passagem ao patriarcado:

O homem apoderou-se também da direção da casa; a mulher 
viu-se degradada, convertida em servidora, em escrava da luxú-
ria do homem, em simples instrumento de reprodução [...] O que 
caracteriza essa família, acima de tudo, não é a poligamia [...] e 
sim a organização de indivíduos livres e não livres, numa família 
submetida ao poder paterno de seu chefe, (ENGELS, 1953, p.15)

Dessa forma, para Johson (1997), citado por Sa*oti (2018), 
o patriarcado se baseia no medo e no controle. Os homens con-
trolam mulheres e outros homens para defender seu território. 
Recorrendo a Hartman (1979) apud Sa*oti, a autora de"ne o pa-
triarcado como “um pacto masculino para garantir a opressão de 
mulheres. As relações hierárquicas entre os homens, assim como 
a solidariedade entre eles existente, capacitam a categoria cons-
tituída por homens a estabelecer e a manter o controle sobre as 
mulheres” (SAFFIOTI, 2018, p. 10)

Diante do exposto, podemos dizer que o patriarcado coisi"-
ca as relações humanas, não só a de mulheres com homens, mas 
também a de homens com homens. E que isso não é simplesmente 
uma ideologia, é um sistema de exploração-dominação da ordem 
de gênero, que serve à burguesia, pois “o capitalismo se apropriou 
dessa desvantagem feminina [...] tirando proveito das discrimi-
nações que pesavam contra a mulher (SAFFIOTI, 1969 apud SA-
FFIOTI 2013, p. 32) como se pode veri"car nos dados do Obser-
vatório de Gênero (2018), que aponta que na sociedade brasileira, 
a mulher, em média, ganha 30% menos que os homens. Podemos 
assim a"rmar que “o poder do macho no seio das classes trabalha-
doras representa vitória da classe patronal e não uma conquista 
do trabalhador” (SAFFIOTI, 1987, grifos do original), pois assim 
os patrões desembolsam menos dinheiro enquanto deveriam pa-
gar o mesmo salário para homens e mulheres, em uma sociedade 
onde ambos fossem socialmente iguais. Além disso, com a rei"-
cação da relação social geral e, consequentemente, o!fetichismo 
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e alienação constituindo nossa vida cotidiana (MARX, 1988), o 
capitalismo nos tira a possibilidade de ter acesso às várias possi-
bilidades de alcançar pleno desenvolvimento enquanto humanos.

Na atual conjuntura de ataques aos poucos direitos que a classe 
trabalhadora adquiriu historicamente, a burguesia vem aprofun-
dando o ataque à educação com o apoio do governante do Esta-
do burguês, o presidente Michel Temer. No que tange à educação, 
atualmente, os ataques voltam-se principalmente para as questões 
de “Gênero”. Deturpando o conceito de ideologia e de gênero e co-
locando o modelo de família tradicional heterossexual, branco e 
monogâmico como modelo que deve servir de padrão a toda so-
ciedade, o projeto Escola Sem Partido (ESP) é um grupo de pes-
soas - que recebe apoio de parlamentares - que se autodeclaram 
“preocupados com o grau de contaminação político-ideológica das 
escolas brasileiras, em todos os níveis: do ensino básico ao supe-
rior” Nagib (2018) e que busca ditar as regras sobre o currículo e a 
estrutura escolar!a"rmando que existe uma “ideologia de Gênero” 
sendo ensinada no lugar da “verdade”, na sala de aula. Prova de que 
alguns setores especí"cos da sociedade estão preocupados com a 
“ideologia de gênero” nas escolas foi a discussão acerca do kit an-
ti-homofobia que seria distribuído nas escolas públicas, mas não o 
foi por conta da pressão da bancada evangélica com o argumento 
de que aquele kit era propaganda de orientação sexual.

De acordo com Sa*oti (1987), em sua obra “O Poder do Ma-
cho”, através da ideologia, a classe dominante doméstica a classe 
trabalhadora (tanto homem quanto mulher já que ela os toma 
como algo relacionado, a"nal um não se faz sem o outro):

A penetração da ideologia das classes dominantes nas cabeças 
dos membros das classes dominadas permite que o processo de 
domesticação da mão-de-obra se desenvolva no seio da pró-
pria família [...] desta forma perpetua-se o sistema de poder 
que privilegia o homem branco e adulto. Em outras palavras, 
subordinam-se ao macho branco e adulto mulheres, negros e 
não-adultos [...] A maioria dos homens brancos e adultos sofre 
a dominação de outros machos brancos e adultos, cujo poder 
deriva de sua pertinência às classes dominantes (SAFFIOTI, 
1987, p. 85 - itálicos do original).
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Diante do exposto, podemos observar que o ESP não é um 
mero projeto de pessoas preocupadas com o ensino dentro nas 
salas de aula, mas sim mais uma tentativa da burguesia em se 
manter no poder explorando e alienando a classe trabalhadora 
através da manipulação dos conhecimentos acerca da temática 
gênero (entre outras que não nos compete abordar nesse texto).

A Educação Brasileira sempre foi marcada pela disputa en-
tre o público e o privado que desenharam o cenário das políticas 
educacionais com projetos que ora atendiam as demandas dos se-
tores sociais, ora dos setores privatistas e empresariais. Contudo, 
é preciso deixar claro que nesse jogo de forças nunca houve um 
equilíbrio, as demandas do capital sempre se sobrepuseram como 
vontade de “todos”. Na primeira década deste milênio consegui-
mos algumas vitórias signi"cativas, como aponta Melo e Sousa 
no artigo A agenda do mercado e a educação no governo Temer:

 Nos anos iniciais do século XXI, com a implantação de no-
vas políticas sociais de redistribuição de renda e melhoria da 
qualidade de vida, o Brasil se tornou “país de renda média”, 
segundo a classi"cação do Banco Mundial (BM). Bom paga-
dor, gerador de receitas para cumprir as obrigações com sua 
dívida, caminhando para políticas de aquecimento do mercado 
interno, agradando às classes sociais fundamentais; vivemos no 
Brasil um período de concretização de ampliação dos direitos. 
Quanto à educação, avançamos no cumprimento do que, já na 
reunião da Organização para a educação, ciência e cultura das 
Nações Unidas/Banco Mundial realizada na Tailândia em 1990 
na cidade de Jontiem, se colocou como os três eixos principais 
do programa de Educação para Todos: a universalização da 
educação, a valorização do professor e a gestão democrática da 
educação (MELO; SOUSA, 2017, p. 26).

 Após tantos avanços na incorporação de demandas dos setores 
sociais, conquistas de direitos efetivados na Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional nº. 9.394/96 reconhecendo a pluralida-
de e diversidade cultural, hoje após o impeachment da Presidenta 
Dilma Rousse$ e com todo o desmonte que tem se promovido na 
atual gestão, temos a certeza que nenhuma conquista é permanente 
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e que a disputa de poder traçada com a classe dominante somente 
consegue avançar quando adquire bases sólidas e isso signi"ca a 
conquista de espaço também nos meios de produção.

Novamente assistimos às manobras que encaminham as atu-
ais políticas educacionais para atender as demandas do capital, tais 
como: desvinculação de impostos para investimento em educação 
pública; redução da participação da Petrobrás na exploração do 
Pré-Sal impactando no investimento do Fundo Social para edu-
cação e consequentemente no cumprimento das metas do Plano 
Nacional de Educação (2014-2024); Emenda Constitucional nº 
95/2016 que cria o teto dos gastos públicos congelando os investi-
mentos em educação e outras políticas sociais; Reforma do Ensino 
Médio – lei nº 13.415/17 extremamente alinhada para a preparação 
para o trabalho, conforme orientações de organismos internacio-
nais; portaria nº 20 de out/2016 que regulamenta a necessidade das 
Instituições de Ensino Superior reduzir o quantitativo da oferta 
de vagas; Projeto de Lei do Senado nº 193/2016 “Programa Escola 
Sem Partido” que altera artigos da LDB e estabelece a patrulha so-
bre os conteúdos e os professores sob esse engodo da neutralidade, 
negando a história, dentre outras devastações.

A ameaça que a ofensiva conservadora ultra fundamentalista 
desenvolve a partir da ideia o ESP vem para garantir que a escola 
cumpra seu papel sem interferir na formação moral dos indiví-
duos, visto que tal papel pertence à família, obscurece o que há 
de mais vil nesta investida por um ostensivo patrulhamento do 
trabalho pedagógico do professor e da escola de forma geral: a 
“ameaça à vivência social e à liquidação da escola pública como 
espaço de formação humana, "rmado nos valores da liberdade, 
de convívio democrático e de direito e respeito à diversidade” 
(FRIGOTTO, 2017, p. 17).

A sociedade capitalista é dividida em classes com interesses 
antagônicos, sendo a escola um aparelho ideológico reprodutor, 
o papel da educação escolar, quando esta está a serviço da bur-
guesia, é fazer a manutenção dos interesses da classe dominan-
te. Sendo a sociedade marcada pelo patriarcalismo que oprime e 
subjuga os sujeitos que se arriscam a cruzar as fronteiras binárias 
de gênero (homem ou mulher), incluir as questões de gênero nas 
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políticas públicas e educacionais a "m de promover a equidade 
e justiça social, torna-se extremamente pernicioso aos olhos ga-
nanciosos das alas conservadoras da sociedade.

No dia 08 de maio de 2017, a comissão especial da Câmara 
de Deputados apresentou um parecer favorável à proposta. “O 
texto, assinado pelo deputado Flavinho (PSC-SP), proíbe o uso 
da palavra “gênero” e da expressão “orientação sexual” em sala 
de aula, mesmo em disciplinas “complementares ou facultativas””. 
(CORREIO DO ESTADO, 2018) A votação está prevista para este 
mês ainda, sendo aprovada, dentro de dois anos entra em vigor. 
Quais serão os impactos ainda mais severos para a prática peda-
gógica do professor?

Sendo a opressão uma construção histórica e social funda-
mentada na instrumentalização/rei"cação do outro, a consciên-
cia de que a escola é uma instituição que opera a serviço de uma 
classe é condição necessária para tomá-la como um ato político.

A escola enquanto instituição do Estado, nunca esteve ou es-
tará neutra, apesar de diversos discursos falaciosos e propostas 
de projetos de leis que visam cercear a liberdade de expressão e 
a autonomia do professor no seu trabalho pedagógico, colocan-
do como tarefa da escola apenas a difusão mecânica do conhe-
cimento vinculado às necessidades e demandas de mercado de 
trabalho, da economia, sem nenhuma relação com a prática so-
cial, dissimulando a dominação. Dominação esta que se manifes-
ta e concretiza em todas as instituições que compõe a sociedade: 
escola, igreja, família, meios de comunicação e informação etc. 
(BOURDIEU & PASSERON, 1987 apud SAVIANI, 2012). Colo-
ca-se a escola numa simbiose educação-trabalho como "m, não 
como meio da própria existência humana.

Neste sentido, num movimento de resistência, a Pedagogia 
Histórico-Crítica vem como! perspectiva pedagógica revolucio-
nária que congrega formação das forças produtivas e intelectu-
ais sem destoar do desenvolvimento cultural, que é fundamental 
para problematizar, instrumentalizar e fortalecer a prática peda-
gógica mediadora que favoreça a superação da subalternidade, 
possibilitando a formação intelectual, cultural e diretiva da classe 
trabalhadora, visando a revolução.
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Em momentos em que as contradições do capitalismo se tor-
nam mais intensas e, consequentemente o acirramento da luta de 
classes, as medidas adotadas pela burguesia para a manutenção do 
status quo e controle dos meios de produção também se intensi"ca. 
Neste contexto, a educação escolar passa por constantes reestrutura-
ções (da educação infantil ao ensino superior) a "m de que a educa-
ção da classe trabalhadora se mantenha numa constante adaptação.

 Uma educação que se oriente numa perspectiva crítica é aquela 
que possibilita o que Gramsci chamou de Catarse e, Saviani incorpo-
rou como elemento fundamental da pedagogia histórico-crítica, sen-
do a transformação revolucionária o norte da atividade pedagógica.

Saviani (2016) sistematiza metodologicamente uma perspec-
tiva de planejamento pedagógico que vislumbra a formação da 
práxis, tendo a prática social como ponto de partida e chegada, 
ou seja, a prática que está situada no ponto de partida é empíri-
ca, a partir da problematização e instrumentalização, chegando 
a catarse que é o momento de “incorporação dos instrumentos 
culturais, transformados em elementos ativos de transformação 
social” (SAVIANI, 2016, p. 92), vamos adquirindo uma capacida-
de maior de síntese, retornando para a prática social (agora como 
ponto de chegada) com abstrações e análises mais complexas “de 
uma rica totalidade de determinações e de relações numerosas.” 
(MARX, 1973, p. 229 apud SAVIANI, 2016, p. 95)

 Ao privilegiar o ensino do conhecimento historicamente sistema-
tizados, dos conhecimentos clássicos, a pedagogia histórico-crítica 
faz uma defesa absolutamente alinhada às condições requeridas 
para o desenvolvimento omnilateral dos sujeitos, no que se inclui 
a formação de um psiquismo apto a orientar a conduta na base das 
operações lógica do raciocínio – análise, síntese, comparações, ge-
neralizações e abstrações –, do autocontrole da conduta, dos senti-
dos éticos e estéticos, em suma, apto a sustentar a atividade como 
unidade afetivo-cognitiva própria a um ser humano. Defendem 
também que as ações de ensino desenvolventes não são aquelas 
que meramente reproduzem a vida cotidiana, em seu funciona-
mento tipicamente espontâneo, assistemático, mas aquelas que 
requerem e ao mesmo tempo promovem a complexi"cação das 
funções psíquicas. (MARTINS, 2016, p. 18-19).
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 Privar os indivíduos das condições objetivas para o desen-
volvimento na perspectiva histórico-cultural, desenvolvida pelos 
psicólogos soviéticos, é tirar-lhe a formação do pensamento em 
conceitos, que permite uma leitura da realidade baseada na cons-
ciência "losó"ca.

Martins (2016, p. 19) pontua que a tensão entre o saber de sen-
so comum e o pensamento abstrato não surge espontaneamente, 
precisa ser provocado. Daí o papel fundamental da educação es-
colar “como uma importante condição na geração dessa tensão e 
o ensino dos conceitos cientí"cos como criação de “descon"ança” 
em relação ao imediatamente evidente na realidade concreta.

 
O processo de desenvolvimento de conceitos, de acordo com 
Vigotski, exige e articula-se à uma série de funções, a exem-
plo da percepção acurada, da atenção voluntária, da memória 
lógica, da comparação, generalização, abstração etc. Por isso, 
diante de processos tão complexos, não pode ser simples o pro-
cesso de instrução escolar que vise de fato a esse desenvolvi-
mento. Nessa direção, alertou que o professor, ao assumir esse 
caminho da simpli"cação do ensino, não conseguirá nada além 
de assimilação de palavras, culminando em um verbalismo que 
meramente simula a internalização de conceitos. Esse será, en-
tão, um tipo de aprendizagem circunstancial e transitória que 
não promove desenvolvimento (MARTINS, 2016, p. 23).

O ensino de conceitos cientí"cos não pode ser visto como 
“[...] ações isoladas, causais no processo didático, mas como ex-
pressão do próprio processo de desenvolvimento psíquico da 
criança articulado do processo de transmissão de conhecimentos 
” (MARTINS, 2016, p. 24).

É uma leitura equivocada aquela que considera que a atividade 
educativa parte da prática social no sentido de que os educan-
dos se encontram atuando na prática social e diante dos proble-
mas enfrentados (entenda-se aqui os problemas em sua acep-
ção própria, isto é, algo que precisa ser resolvido) eles saem da 
prática e iniciam a atividade educativa para realizar os estudos 
necessários para compreendê-las após o que, uma vez tendo 
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uma nova compreensão, voltam à prática para desenvolvê-la 
com uma nova qualidade. Na verdade, sendo a educação uma 
modalidade da própria prática social, nunca se sai dela. Assim, 
os educandos permanecem na condição de agentes da prática 
que, pela mediação da educação, logram alterar a qualidade de 
sua prática tornando-a mais consistente, coerente e e"caz em 
relação ao objetivo de transformação da sociedade na luta con-
tra a classe dominante que atua visando a perpetuação dessa 
forma social. Trata-se, en"m, de um mesmo e indiviso processo 
que se desdobra em seus momentos constitutivos. Não se tra-
ta de uma sequência lógica ou cronológica: é uma sequência 
dialética. Portanto, não age primeiro, depois se re#ete e se es-
tuda, em seguida se reorganiza a ação para, por "m, agir no-
vamente. Trata-se de um processo em que esses elementos se 
interpenetram desenrolando o "o da existência humana na sua 
totalidade (SAVIANI, 2015, p. 38-39).

De base marxista, a teoria de Saviani dialoga com o méto-
do materialista histórico-dialético. Assim toma como ponto de 
partida a experiência empírica sincrética que, após as mediações 
abstratas do pensamento (do concreto pensado), cria-se a possi-
bilidade de sua superação, a apreensão da realidade, como Marx 
(2010) de"niu, como síntese de múltiplas determinações.

 Trata-se de compreender a prática social, quer no ponto de par-
tida, quer no ponto de chegada, como substrato das abstrações 
do pensamento organizadas como problematização, instrumen-
talização e catarse, que se manifestam como atos de pensamento 
a serviço de uma apreensão mediata daquilo que é dado imedia-
tamente à captação sensível (MARTINS, 2016, p. 27).

Saviani (2011, p. 13) compreende a educação como “o ato de 
produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo singular 
a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 
conjunto dos homens”. A ordem patriarcal de gênero, exerce seu 
poder de exploração-dominação-opressão, não apenas na "gura 
do “patriarca”, mas também através dos agentes sociais subal-
ternos, estes que vão contribuir para a rei"cação e perpetuação 
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das desigualdades de gênero. Visando a superação deste modelo 
de sociedade, é crucial pensar e discutir o papel desempenhado 
pela educação no que tange a mediação desenvolvida por educa-
dores no processo de ensino-aprendizagem. É preciso conside-
rar que as normas culturais sexistas e androcêntricas compõem 
os instrumentos de mediação simbólica que são transmitidos 
de uma geração à outra. Desta forma, a superação das desigual-
dades de gênero, somente se torna possível num horizonte em 
que a educação contemple os fundamentos sócio-históricos do 
ato de produzir-se humanamente, numa formação omnilateral 
do ser genérico.

 O pensamento em conceitos é o meio mais adequado para 
conhecer a realidade porque penetra na essência interna dos 
objetos, já que a sua natureza não se revela na contemplação 
direta de um ou outro objeto isoladamente, senão por meio dos 
nexos e relações que se manifestem na dinâmica do objeto, em 
seu desenvolvimento vinculado a todo o restante da realidade. 
O vínculo interno das coisas se descobre com a ajuda do pensa-
mento por conceitos, já que elaborar um conceito sobre algum 
objeto signi"ca descobrir uma série de nexos e relações do ob-
jeto dado com toda a realidade, signi"ca incluí-lo no complexo 
sistema de fenômenos que o sustenta (VYGOTSKY, 1996, apud 
MARTINS, 2016, p. 32).

Sendo a escola o lócus do saber sistematizado, cabe a ela 
promover um ensino desenvolvente, que privilegie os conteúdos 
cientí"cos que levem à formação de conceitos, gerando o desen-
volvimento dos processos psicológicos superiores, tornando o 
educando capaz de operar pensamentos complexos, realizar uma 
leitura da realidade a partir de categorias analíticas que permitam 
desmisti"car e tornar o pensamento crítico. Sendo esta uma fer-
ramenta fundamental, pois “o dominado não se liberta se ele não 
vier a dominar aquilo que os dominantes dominam. Então, do-
minar o que os dominantes dominam é condição de libertação” 
(SAVIANI, 2012, p. 55).
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Considerações !inais 

A partir das discussões aqui levantadas, podemos evidenciar 
a importância da Pedagogia Histórico-Crítica, enquanto uma 
proposta de educação que seja transformadora, para avançarmos 
nas políticas de justiça social e equidade de gênero. Tendo a Peda-
gogia Histórico-Crítica como "nalidade a formação omnilateral, 
que supere o estado de coisas, é crucial incluir neste debate as 
especi"cidades que as questões de gênero apresentam para a su-
peração da sociedade capitalista, a caminho do socialismo. 

Como já discorremos anteriormente, não podemos conside-
rar que de um lado exista a dominação patriarcal e de outro a 
exploração capitalista, pois são indissociáveis. Pois, dialeticamen-
te, quanto mais profundos e diversos os modos de exploração do 
capital sobre as mulheres mais aprofunda-se a exploração-domi-
nação patriarcal. Portanto, acreditamos ser imprescindível a in-
corporação das discussões de gênero nos currículos escolares e, 
consequentemente, os ensinamentos de gênero dentro da sala de 
aula, mas ensinamentos de conteúdos que possibilitem aos estu-
dantes se apropriarem dos conceitos de tal temática.

A sociedade capitalista tem utilizado a escola como um meio 
de reproduzir e adaptar os sujeitos ao status quo, fazendo a ma-
nutenção dos interesses burgueses e conservadores, por meio da 
transmissão cultural e da seleção de conhecimentos que vos aten-
dam, ocasionando o esvaziamento de conteúdos adequados ao 
processo de humanização historicamente construído.

Entretanto, não podemos perder de vista que, sendo a escola 
uma instituição social que, assim como tantas outras, é preciso 
encará-la como uma arena de luta de classe, e isso signi"ca as-
sumir uma perspectiva dialética, que não desconsideram a mul-
tiplicidade de fatores que incidem sobre ela. E isso traz imensos 
desa"os para a prática docente, no sentido de considerar as con-
dições concretas para a realização do seu trabalho, no processo de 
conscientização das massas e elevação cultural.

E é justamente neste cenário em que emergem projetos como 
o Escola Sem Partido, que atacam e violam o direito da difusão 
do conhecimento cientí"co, deturpando-o como “doutrinação 
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ideológica”, criminalizando o trabalho pedagógico do professor, 
limitando sua atuação ao patrulhamento pela ideia enganosa de 
neutralidade. Por trás desta perversidade se esconde o interesse 
de classe, que visa a manutenção de privilégios, por meio de uma 
perspectiva meritocrática de educação. Além disso, impede que, 
por meio da mediação, os estudantes tenham acesso ao que há 
de saber mais desenvolvido e elaborado pela humanidade, im-
pedindo consequentemente a formação de suas funções psíqui-
cas superiores, o desenvolvimento do pensamento teórico, para a 
compreensão das contradições que marcam a sociedade.
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Introdução

O tema que norteia o estudo refere-se à relevância de con-
templar no Currículo da Educação Infantil conteúdos privile-
giando o trabalho com a diversidade, desde a Primeira etapa da 
Educação Básica, sobretudo partindo do princípio de que o pro-
fessor é o pro"ssional apropriado para promover esse encontro 
entre a criança e a cultura. Para isso foram relatadas experiências 
vivenciadas no segundo semestre do ano de 2015 em um Centro 
Municipal de Educação Infantil (CMEI), localizado na zona oeste 
da cidade de Londrina - PR, desenvolvidas por duas professo-
ras regentes do referido CMEI, em consonância com bolsistas da 
Universidade Estadual de Londrina (UEL), do Programa Institu-
cional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID).

As pesquisas realizadas encaminharam-se na abordagem 
qualitativa partindo de levantamento teórico na literatura espe-
cializada, por meio de livros, artigos, leis, diretrizes com base no 

capítulo 
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método crítico-dialético. De acordo com Barros; Lehfeld (2000, 
p. 06), a pesquisa bibliográ"ca “[...] é a que se efetua tentando-
-se resolver um problema ou adquirir conhecimentos a partir 
do emprego predominante de informações advindas de material 
grá"co, sonoro e informatizado”. Além das buscas bibliográ"cas 
ocorreram observações e intervenções na turma P4-B7, Turma da 
Ciranda, composta por crianças de 4 a 5 anos. O CMEI em que 
se desenvolveu o estudo trabalha com a escolha do nome das tur-
mas, assim, cada turma tem um nome. A professora regente ob-
servou o interesse das crianças em brincar por meio de cantigas 
de roda durante as vivências na instituição de ensino, principal-
mente em relação à cantiga Ciranda, cirandinha. Desta maneira, 
a turma investigada fez uma votação e elegeu o nome de Ciranda. 

Este estudo se justi"ca por salientar a necessidade de con-
templar no trabalho pedagógico com crianças pequenas a temá-
tica da diversidade, com práticas que possibilitam o contato da 
criança com as diferenças, contribuindo desta forma para a am-
pliação de seu repertório cultural. De acordo com Mello (2009), 
torna-se imprescindível a mediação de um parceiro que domine 
os conhecimentos para que ocorra a apropriação da cultura, na 
instituição escolar, essa "gura se encontra no professor, que é o 
mediador principal em meio a outros.

O estudo contou com a colaboração de autores como: Mello 
(2009); Pasqualini e Eidt (2015); Bissoli (2014); Abramovich 
(1997) dentre outros. Desse modo, a pesquisa abordará discus-
sões relevantes para a temática em questão como: as especi"cida-
des das crianças de 4 a 5 anos, abrangendo características acerca 
do desenvolvimento infantil à luz da Teoria Histórico-Cultural, 
bem como o relato de experiência de práticas vivenciadas por 
alunas bolsistas do PIBID em que será possível conhecer as ati-
vidades desenvolvidas por esses sujeitos em um CMEI, incluindo 
ações que vão ao encontro da temática abordada, sendo essa con-
siderada de extrema relevância para a humanização dos envolvi-
dos nesse processo.

7 Sigla para designar Pré-escola quatro.
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A criança de 4 a 5 anos: principais características do 
desenvolvimento

Para a teoria Histórico-Cultural, o conhecimento acontece 
por meio da interação social nas relações humanas que estabelece 
com o outro. O desenvolvimento psíquico da criança é marcado 
essencialmente pela relação entre ela e a sociedade, o qual, se-
gundo a teoria abordada, não ocorre de forma meramente evolu-
tiva, sequencial, mas sucede-se por rupturas e saltos qualitativos. 
Desse modo, isso signi"ca dizer que em “[...] cada novo período 
do desenvolvimento psíquico, muda a estrutura do psiquismo in-
fantil e, portanto, a lógica de funcionamento psíquico da criança, 
ou seja, muda a forma pela qual a criança se relaciona com a sua 
realidade”. (PASQUALINI; EIDT, 2015, p. 2).

Conforme a perspectiva acima mencionada em cada período 
da vida, uma atividade tem lugar de evidência. Essa atividade é 
denominada atividade dominante, que segundo Pasqualini e Eidt 
(2015, p. 3) “[...] é aquela responsável pela formação e reorgani-
zação dos processos psíquicos centrais de um dado período do 
desenvolvimento”.

As crianças de 4 a 5 anos encontram-se nos primeiros anos 
da infância, em que o relacionamento das mesmas com o mundo, 
especialmente com pessoas tem um destaque no seu aprendiza-
do e desenvolvimento. É mister evidenciar que: Como a"rmam 
Pasqualini e Eidt (2015, p. 26): “A atividade que guia o desenvol-
vimento do psiquismo nesse período é o jogo de papéis ou jogo 
protagonizado”. 

Mediante os estudos da Teoria Histórico-Cultural, Pasqualini 
e Eidt (2015), salientam que no jogo de papéis, as crianças não 
se limitam a observação do objeto, elas agem sobre ele, e repro-
duzem ações que vivenciam no mundo adulto de forma lúdica. 
“O que possibilita que a brincadeira seja a via de solução dessa 
contradição é seu caráter não-produtivo, ou seja, o fato de que a 
brincadeira não está voltada!para a geração de um produto, ou 
para a obtenção de resultados objetivos”. (PASQUALINI; EIDT, 
p. 29). Para tanto, o que importa para a criança nesse estágio é a 
ação em si, não o resultado. Se torna indispensável compreender 
que “[...] a criança durante o jogo não representa pessoas e sim 
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papéis sociais, ou seja, quando ela brinca de professora ela não 
representa aquela professora especí"ca, e sim as professoras em 
conjunto, seus comportamentos e ações perante os alunos”. (PAS-
QUALINI; EIDT, 2015, p. 32).

Destarte, Pasqualini e Eidt (2015) reforçam a ideia de que 
além do jogo de papéis, outras atividades têm ampla importân-
cia no período da Idade pré-escolar, como as atividades produ-
tivas, aquelas que visam uma ação criadora por parte da criança, 
como: a representação grá"ca (desenho), a pintura,! a colagem 
dentre outras. Assim, é imprescindível destacar que é por meio 
da atividade, que se inicia de forma social e coletiva, que o ser 
humano se apropria dos modos de uso dos objetos da cultura, 
e “[...] ao exercitar as faculdades envolvidas no uso social desses 
objetos, internaliza essas faculdades como qualidades humanas.” 
(MELLO, 2009, p. 368).

Contudo, se faz necessário um olhar atento para os perío-
dos de desenvolvimento da criança, uma vez que, de acordo com 
Pasqualini e Eidt (2015, p. 2), “[...] não é a idade cronológica da 
criança que determina o período do desenvolvimento psíquico 
em que ela se encontra: a idade representa um parâmetro rela-
tivo e historicamente condicionado”. Desse modo, o contexto 
social em que a criança se encontra, faz toda a diferença para o 
desenvolvimento do seu psiquismo, pois é considerada um ser 
histórico e social, inserida no mundo da cultura. Ainda, Mello 
(2009), assevera que o contato com a cultura não acontece ape-
nas no ambiente escolar, entretanto, a escola possui como função 
primordial, a mediação intencional no que se refere ao ensino, 
possibilitando a aprendizagem e desenvolvimento humano. 

Mas de que cultura estamos falando? Existem diversas de"-
nições sobre o signi"cado da cultura, entretanto o conceito desse 
termo conforme os pressupostos da Teoria Histórico-Cultural, 
assim como assevera Mello (2009, p. 365), ancorada nos estudos 
de Marx e Leontiev, signi"ca dizer “[...] uma fonte de qualida-
des criadas e desenvolvidas ao longo da história pelos homens e 
mulheres e guarda [...] as palavras, habilidades, [...] formadas e 
desenvolvidas no processo de criação dos objetos da cultura”. 
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Ora, em relação a criança, enquanto um ser histórico e so-
cial, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infan-
til (2010, p. 12) a"rma que ela é:

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e 
práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pesso-
al e coletiva brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natu-
reza e a sociedade, produzindo cultura.

Ao analisar as orientações acima das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil se torna indispensável conhe-
cer as especi"cidades de cada fase do desenvolvimento da crian-
ça, em que o professor pode direcionar práticas educativas para 
que elas possam contribuir para o aumento do repertório cultural 
dos pequenos. Compreender que o processo de humanização está 
relacionado à apropriação da cultura e não da mera transmissão 
de conteúdo, é de fundamental valia. À vista disso, torna-se im-
prescindível enfatizar que, para aprender o uso social dos objetos, 
é essencial a mediação de um parceiro mais que domine o conhe-
cimento sistematizado para então possibilitar a apropriação da 
cultura, na escola por exemplo, a "gura do parceiro mais expe-
riente, se refere ao professor, que é o mediador principal.

Nesse contexto de discussão, Pasqualini e Eidt (2015, p. 33), 
abordam que!“[...] a brincadeira é um meio pelo qual a criança 
toma consciência do mundo que a circunda, pois passa a com-
preender as relações entre os homens no interior da sociedade”. 
Logo, a mesma servirá de meio para se promover a aprendizagem 
e o desenvolvimento de capacidades psíquicas nas crianças. 

Diante disso, ao professor cabe no desenvolvimento da sua 
atividade um papel fundamental como mediador, oferecendo à 
criança oportunidades de adquirir conhecimentos historicamen-
te acumulados, considerando neste sentido, um planejamento 
que contemple estes objetivos em prol do desenvolvimento inte-
gral infantil.



Ensino, currículo e formação docente: vínculos, conexões e questões da atualidade

334

Práticas educativas: relato de experiência

O presente estudo buscou analisar ainda de que maneira o 
professor de Educação Infantil pode mediar o contato da criança 
com a diversidade contribuindo para o conhecimento de várias 
manifestações culturais e almeja responder o seguinte questio-
namento: Como proporcionar a criança o contato com a diver-
sidade cultural no cotidiano escolar? Para responder a tal ques-
tionamento, foi elaborado um plano de intervenção com práticas 
educativas desenvolvidas por bolsistas do PIBID envolvendo 
crianças de 4 a 5 anos. O lócus da pesquisa foi um Centro Muni-
cipal de Educação Infantil (CMEI), localizado na zona oeste da 
cidade de Londrina-PR. 

Considerando a linguagem, como um dos meios fundamen-
tais de comunicação com outras pessoas, um elemento mediador, 
que está presente no complexo movimento de apropriação da 
cultura, envolvendo três elementos principais nesse processo tais 
como: a cultura, mediação e atividade, conforme discorre Mello 
(2009), os momentos de leitura e contação de histórias são im-
portantes para o desenvolvimento infantil, além de serem práti-
cas que possibilitam o aprendizado sobre a diversidade cultural. 
Assim, algumas estratégias foram planejadas para se trabalhar 
com a temática em estudo. Utilizou-se como recurso principal o 
livro Bruna e a Galinha d’Angola, da autora Gercilga de Almeida. 

Bissoli (2014, p. 848), aborda que de acordo com pesquisas 
“[...] na faixa-etária de três a cinco anos a comunicação colabo-
rativa entre adulto e criança terá como prioridade a atividade 
cognitiva e a comunicação deixará de estar limitada à situação 
imediata”. Portanto, ressaltando que a criança possui como ativi-
dade guia o jogo de papéis neste período, é nessa fase “[...] que a 
criança começa a re#etir e questionar sobre os porquês do mundo 
social, cultural e físico”. Neste contexto, almeja-se que leitura e 
contação de histórias possa favorecer a compreensão de conheci-
mentos historicamente acumulados, sendo enfocado neste traba-
lho, a diversidade cultural.

Segundo Abramovich (1997), ouvir histórias é fundamental 
para a formação de qualquer criança, contribuindo desta maneira 
para uma aprendizagem signi"cativa, envolvendo a compreensão 
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de mundo. Por meio de uma história pode-se descobrir “[...] ou-
tros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outra 
ética, outra ótica [...]”. (ABRAMOVICH, 1997, p. 17).

Entretanto, se torna importante salientar que, o professor ne-
cessita ser leitor, deve planejar esses momentos, tendo a compre-
ensão de que a criança precisa da intervenção do adulto no pro-
cesso de apropriação da cultura e que, portanto, estes momentos 
se tornam imprescindíveis para o desenvolvimento infantil, para 
a compreensão de mundo. Abramovich (1997, p. 18), cita que 
quando se faz a leitura de uma história para a criança “[...] não se 
pode fazer isso de qualquer jeito, pegando o primeiro volume que 
se vê na estante [...]”. Assim, é notório observar a importância do 
professor ser um leitor, mas sobretudo ser aquele que planeja com 
intencionalidade, todos os momentos de vivências educativas que 
a criança poderá participar no ambiente escolar.

Visando trabalhar com a temática mencionada, com as crian-
ças da Turma da Ciranda, a proposta inicial teve como objetivo re-
alizar a leitura do livro acima referido, em que o enredo da história 
envolve a cultura africana. É válido mencionar, que o conhecimen-
to das manifestações culturais envolvendo a cultura supracitada, 
não se limitam a narrativa da história Bruna e a Galinha d’Angola, 
o que se justi"ca pelo fato de que a África é um continente formado 
por diversas culturas. As crianças sentaram-se formando uma roda, 
para que uma das bolsistas do PIBID contasse a história, mostran-
do as "guras do livro. Participaram com entusiasmo, apontando os 
desenhos e fazendo comentários sobre a mesma.

Depois desse momento, as crianças tiveram a oportunidade de 
manusear argila para produzir uma galinha d’Angola, como a que elas 
tinham acabado de ver na história. Para tal experiência, cada criança 
recebeu um pedaço do material e um palito para ajudar na confecção 
da galinha. Elas realizaram suas esculturas em cima do papel Kra'. Al-
gumas, "zeram ovos e até a casa representada no livro. As crianças de-
monstraram estar satisfeitas e orgulhosas de suas esculturas. Reitera-se 
que esse material produzido, foi utilizado em uma exposição realizada 
no CMEI sobre a diversidade étnico-racial, em que cada turma dessa 
instituição de Educação Infantil, expôs os trabalhos realizados durante 
o ano para apreciação da comunidade escolar, interna e externa.
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Figura 1: arte com argila

Criança produzindo a galinha d’Angola com argila.
Fonte: Elaborado pelas autoras. 2021.

Em outra intervenção, utilizando o livro Bruna e a Galinha 
d’Angola, a professora e alunas bolsistas do PIBID, convidaram as 
crianças a confeccionarem a personagem principal da história, a 
menina Bruna, em forma de boneca. Primeiro, foi feita uma roda 
com os escolares, para relembrar a narrativa. Eles recordaram 
muito bem a mesma e conseguiram relatar os seus detalhes, espe-
ci"camente os da personagem, como a cor da roupa, do cabelo, 
cor da pele e dentre outros. Em seguida foi explicado como seria 
feita a boneca e, para isso, era preciso trabalhar em grupo e res-
peitar os amigos. A proposta também envolveu o trabalho com os 
educandos sobre a identi"cação e nomeação das partes do corpo. 

Na sequência, foram apresentados os materiais que seriam 
utilizados para a produção da boneca: meias-"nas, retalhos de te-
cido, jornal, lã, botões e cola colorida. As crianças "caram muito 
curiosas e queriam saber como ela seria produzida. A turma foi 
dividida em dois grupos: o primeiro amassou o jornal para for-
mar a cabeça e o corpo e o segundo encheu duas meias-"nas com 
retalhos de tecido para formar as pernas e os braços dela.

A cada parte concluída, as crianças mostravam mais empolgação 
e queriam ver a boneca "nalizada. Depois que o corpo estava pronto, 
foi confeccionado um vestido vermelho com TNT e as mesmas aplica-
ram lantejoulas brancas para fazer as pintas do vestido da personagem. 
Os olhos e o nariz foram feitos com botões e os cabelos de lã. Os edu-
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candos brincaram com o brinquedo mesmo antes de ser "nalizado. 
Ao "nal da experiência, todos estavam satisfeitos. A produção artística 
também fez parte da exposição sobre a diversidade étnico-racial do 
CMEI. Os escolares conversavam sobre a cor de pele e os diferentes 
tipos de cabelo que existem: “Cada um tem cor de uma pele, não existe 
só uma cor de pele!”. (Fala de uma das crianças). Segundo Ostetto:

Como seres sócio-históricos que somos, interagimos com a rea-
lidade que nos cerca, somos afetados por relações, imagens, situ-
ações, acontecimentos, emoções. Então, nossos repertórios cons-
tituídos ao longo da vida, são acionados a cada encontro com o 
outro – pessoas, lugares, paisagens, obras, objetos, conceitos. É 
com eles que vamos signi"cando o mundo, fazendo a leitura do 
que nos rodeia e nos acontece. Quanto maior o repertório, maior 
a possibilidade de estabelecer diálogo com as “coisas do mundo”, 
com o mistério da vida. Assim é para a arte como para todos os 
campos da vida humana (OSTETTO, 2010, p. 05).

Desse modo, se mostra evidente na citação acima a importân-
cia de se apropriar dos conhecimentos acumulados historicamente 
quando ocorre essa socialização sistemática, a qual se contribui sig-
ni"cativamente para o processo de transformação e humanização 
dos indivíduos. A seguir a apresentação de mais atividades feitas 
com as crianças em que revelam sua relação com o mundo.

Figura 2: Arte com tecidos

Produção da boneca Bruna.
Fonte: Elaborado pelas autoras. 2021.
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A "gura 2 evidencia o momento da confecção da boneca 
Bruna. Como é possível observar, as crianças estão em volta dela 
para contribuir com a produção da mesma. Reitera-se que nesse 
momento, os educandos trabalharam em grupo, respeitando as 
opiniões dos colegas e colaborando com ideias e detalhes que jul-
gavam necessários em relação à boneca. 

Dando continuidade ao trabalho acerca da diversidade cul-
tural, étnico-racial, utilizando o livro como recurso, outra expe-
riência realizada pelas crianças se deu com a pintura no pano cru 
para produção dos panôs, que na cultura africana, de acordo com a 
história da Bruna e a galinha d’ Angola, eram utilizados para contar 
histórias. Os panôs tornaram-se um grande tapete de contação de 
histórias, para ser colocado no Baú que foi confeccionado na inter-
venção seguinte, assim como retratava a história do livro. 

Figura 3: Arte com pintura

Representação dos panôs feitos pelas crianças
Fonte: Elaborado pelas autoras. 2021.

Na "gura 3, é possível observar os panôs "nalizados. 
Percebeu-se, que apenas algumas crianças desenharam a 
galinha d’Angola, as demais desenharam a personagem 
Bruna e sua avó, reproduzindo o que foi mais signi"cativo 
para elas em suas obras. Todas participaram da atividade, 
demonstrando apreciar a experiência, pois não era do co-
nhecimento delas o panô e a sua origem. 

Essas experiências ressaltam o trabalho envolvendo as rela-
ções étnico-raciais, buscando seguir as orientações das Diretrizes 
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Curriculares Nacionais da Educação Infantil (2010, p. 21), me-
diante “[...] o reconhecimento, a valorização, o respeito e a inte-
ração das crianças com as histórias e as culturas africanas, afro-
-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação”. 

Considerações !inais 

Diante da pesquisa, se veri"cou a importância do professor 
de Educação Infantil atuar junto às crianças, com práticas que 
envolvam a leitura e a contação de histórias, além de experiências 
com arte, respeitando as especi"cidades da faixa etária atendida a 
"m de promover de modo intencional o desenvolvimento infantil

Para tanto, é imprescindível salientar a relevância de tais práti-
cas, quando as mesmas se associam a conteúdos de ensino, que são 
de extrema importância, para a apropriação do legado histórico 
da humanidade, culminando no aumento do repertório cultural 
das crianças desde a mais tenra idade. O conhecimento de diversas 
culturas, deve estar associado nos currículos das instituições esco-
lares, pois faz parte do processo da constituição do homem.

Assim sendo, o trabalho na Educação Infantil precisa de vivên-
cias que levem ao respeito da diversidade cultural, associando esta 
temática ao cotidiano escolar das crianças e não sendo apenas con-
teúdos a serem trabalhados em datas comemorativas e festividades 
escolares, sem uma sistematização. Essas ações necessitam ser con-
tínuas e a atuação do professor, aliando a teoria e prática (práxis), 
é fundamental para o alcance desses objetivos, possibilitando às 
crianças a compreenderam a existência de diferentes manifestações 
culturais, e que é indispensável respeitar as peculiaridades de cada 
cultura, sendo possível a convivência em grupo, compartilhando de 
experiências e vivências que contribuirão com o processo de huma-
nização em meio as adversidades impostas na sociedade vigente.

Desse modo, os resultados evidenciaram que a orientação de 
um adulto, o professor, é de fundamental importância para possibi-
liar aprendizagens signi"cativas sobre a diversidade cultural às crian-
ças, propiciando saltos qualitativos na aprendizagem e no desenvol-
vimento infantil, em prol da humanização dos pequenos.
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Introdução

O trabalho pretendido se embasa na articulação entre os eixos 
conceituais nas áreas de currículo e estilos intelectuais a"m de for-
talecer a aprendizagem no ensino superior, por meio de uma nova 
ferramenta para ser o "o condutor na avaliação de discentes e do-
centes. O intuito principal é tanger a relação entre a e"cácia destas 
Teorias Curriculares e o Inventário de Estilos Intelectuais na obten-
ção de um ensino mais assertivo por parte de alunos e professores. 

Tal discussão está, por sua vez, envolta na re#exão sobre a 
aplicação de estratégia de ensino para alunos do curso superior. 
Tendo como estrutura teórica, o referencial da Psicologia Cogni-
tivista denominado “Estilos Intelectuais” (Zhang; STERNBERG, 
2005) e as Teorias Curriculares (SILVA, 2004; 1999). 

A justi"cativa para a presente pesquisa é pela crescente des-
motivação dos alunos em aprender, principalmente em uma 
estrutura de ensino que lhes apresentem algo posto onde toda 
trajetória da disciplina está de"nida, previamente concebida pelo 
docente, sem espaço para uma construção conjunta em algum 
ponto deste processo, o contrário que propõe as teorias curricu-
lares (SACRISTÀN, 1995) e o referencial de estilos intelectuais 

capítulo 
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(STERNBERG, 1997; 1994, FAN; ZHANG; HONG, 2019). Por 
isso, a possibilidade de aumentar a motivação do estudo e veri"-
car o quão pode ser enriquecida essa prática no ensino superior é 
um campo importante de pesquisa. 

Currículo

A título de introdução, é fundamental antes mesmo de se de"-
nir o que vem a ser o currículo, ressaltar que, o currículo é fruto de 
uma produção a priori, fundamentada em teorias, que estabelecem 
e estruturam qual o conhecimento deve ser ensinado, bem como, 
o estabelecimento de um entendimento a respeito da natureza hu-
mana, a natureza do conhecimento e da cultura, (SILVA, 1999). 

Sendo assim, no que tange a questão do currículo, deve-se 
considerar que não se trata de uma única teoria, pelo contrário, 
trata-se de teorias. E essas teorias mesmo que sejam em certa me-
dida reação uma da outra, elas se estruturam dentro de um con-
texto econômico, social, político e cultural. Silva (1999), em seu 
livro “Documentos de Identidade uma introdução às teorias do 
currículo”, discuti, de forma bem mais detalhada a respeito de três 
teorias, a saber: Teoria tradicional, teoria crítica e teoria pós-crí-
tica. Essas teorias, por partirem de visões diferentes, estruturam e 
concebem o currículo de forma contraria uma da outra. 

Isto posto, pressupõem-se que é necessário, compreender 
toda a estrutura que possibilitam o surgimento de tais teorias. 
Uma vez que o currículo, estabelece na sua estrutura como um 
todo, como já foi acima mencionado, não apenas aquilo que deve 
ser ensinado e como deve ser ensinando, tem nele, contido, uma 
visão de mundo e sobretudo uma visão de ser humano, ou seja, 
por detrás de todo currículo ou projeto pedagógico existe uma 
antropologia "losó"ca. Não se trata apenas do que será ensina-
do ou do que ensinar ou do porquê ensinar e como ensinar, mas 
também, aquém ensinar. (SMITH, 2018). 

Isso signi"ca, no entanto, que ao estruturarem um currículo, 
os especialistas, com suas respectivas teorias, visam muitas coi-
sas dentre elas, essas que acabamos de elencar. Assim, conhecer, 
re#etir, pensar, problematizar, as teorias existentes sobre o cur-
rículo, é uma das tarefas mais importante para se compreender 
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o que é um currículo. Então, cabe para nós primeiramente, sa-
bermos o que vem a ser uma “teoria”? Bem, por teoria, pode ser 
compreendido um “conjunto de proposições estruturadas entre si 
que visam resolver um problema ou um fenômeno”. (MURCHO, 
2021, p. 1). Nesse sentido, diz-se que são proposições estrutura-
das porque numa teoria as suas diferentes partes se articulam, 
isto é, apresentam uma estrutura lógica. 

As teorias não podem ser válidas ou inválidas no mesmo sentido 
em que um argumento é válido ou inválido; as teorias são verda-
deiras ou falsas, tal como as proposições (e tal como as propo-
sições podem ser fecundas ou estéreis, interessantes ou triviais 
etc.). Não há uma receita automática para avaliar teorias, mas os 
seguintes aspectos devem ser tidos em conta: 1) Se o problema 
que uma teoria procura resolver é!absurdo, a teoria é absurda; 
2) Se uma teoria não resolve os problemas que se propunha re-
solver, ou não explica o que se propunha explicar, é inadequada; 
3) Se uma teoria for inconsistente é falsa; 3) Se uma teoria tiver 
consequências falsas, é falsa; 4) Se os!argumentos!que sustentam 
uma teoria forem maus, a teoria é má (MURCHO, 2021, p. 2).

Ora, nosso interesse e preocupação são as teorias do currí-
culo, ou propriamente, delimitar os preâmbulos que dão ensejo 
a um currículo como tal. Assim sendo, torna-se imprescindível 
questionar, para os "ns que pretendemos, o que é uma teoria do 
currículo? Quando se pode dizer que se tem uma “teoria do cur-
rículo”? onde começa e como se desenvolve a história das teorias 
do currículo? O que distingue uma “teoria do currículo” da teoria 
educacional mais ampla? Quais são as principais teorias do cur-
rículo? O que distingue as teorias tradicionais das teorias críticas 
do currículo? E o que distingue as teorias críticas do currículo 
das teorias pós-críticas? (SILVA, 1999). 

Não temos a pretensão de responder a todas essas questões, 
antes, as levantamos para melhor localizarmos a discussão em 
questão, mas, quanto a teoria, o ponto central é que ela tem como 
intuito, representar a realidade. Isto signi"ca que deva existir 
uma correspondência entre a teoria e a realidade, visto que, a te-
oria quer descobrir o real, assim, tem algo que precede a teoria, 
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a saber, a realidade. Isto quer dizer, observa, Tomaz Tadeu, “uma 
teoria do currículo começaria por supor que existe, “lá fora”, es-
perando para ser descoberta, descrita e explicada, uma coisa cha-
mada “currículo” (SILVA, 1999, p. 11). Então, a teoria não inventa 
o currículo, visto que o currículo como objeto, precede a teoria, 
e está por sua vez, deve, tão somente descrevê-lo ou explicá-lo.

Agora, é problemático quando a teoria não se resume em 
apenas descrever a realidade, mas a produzir a realidade, inventar 
o objeto. Esse objeto que a teoria descreve é no "nal das contas, 
produto de sua criação. E diante disso, Tomaz Tadeu (1999), su-
gere que se fale em discurso ou textos em vez de teoria, apelando 
aqui numa postura mais pós-estruturalista. 

Ao deslocar a ênfase do conceito de teoria para o discurso, 
a perspectiva pós-estruturalista quer destacar precisamente o 
envolvimento das descrições linguísticas da “realidade” em sua 
produção. Uma teoria supostamente descobre e descreve um ob-
jeto que tem uma existência independente relativamente à teoria. 
Um discurso, em troca, produz seu próprio objeto: a existência 
do objeto é inseparável da trama linguística que supostamente o 
descreve. (SILVA, 1999, p. 12). 

O discurso por sua vez, diferente da teoria, não se detém a 
descrever ou explicar aquilo que é antes dele, que está aí, que se 
impõe, o discurso produz uma noção particular de currículo. O 
conceito pós-estruturalista de discurso, a “teoria” comenta Ta-
deu, “está envolvida num processo circular” (SILVA, 1999, p. 12). 
Aquilo que ela supostamente descreve é na verdade fruto de sua 
produção ou invenção, que posteriormente apresenta como algo 
descoberto. Então, não se trata de apenas representar algo que é 
dado, mas, o discurso sobre o currículo produz uma noção par-
ticular sobre o currículo. Daí a importância de se compreender o 
surgimento do currículo como campo de estudo e pesquisa.

Assim, a discussão é muito mais ampla, porém, deve-se no-
tar que, dentro do campo acadêmico, no que se refere a pesquisa 
e estudo do currículo como tal, Tadeu (1999), diz que surge pela 
primeira vez nos Estados Unidos, num contexto de industrializa-
ção, movimentos imigratórios e massi"cação da escolarização. O 
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processo se deu, por meio de pessoas ligadas a administração da 
educação que buscaram racionalizar o processo de construção de-
senvolvimento e testagem de currículos. E disso, acompanhando o 
raciocínio de Tadeu, explode então, as várias noções de currículo.

Com Bobbitt, por exemplo, comenta Tadeu Silva (1999, p. 12), 
o currículo “é visto como um processo de racionalização de resulta-
dos educacionais, cuidadosa e rigorosamente especi"cados e medi-
dos”. O modelo institucional desta concepção de currículo é a fábri-
ca, sua inspiração “teórica” é a administração cientí"ca, de Taylor. 
No modelo de Bobbitt, os estudantes devem ser processados como 
um produto fabril”. Para executar essa noção de currículo ou pro-
jeto, traçasse objetivos, caminhos ou métodos que visam obter re-
sultados meticulosamente mensurados. Percebe-se, no entanto, que 
não é o aluno, mas, os resultados, e estes por sua vez, devem atender 
aos objetivos propostos. Vejam, o que está em questão, é como de 
forma subtil, aquilo que é apenas uma teoria passa a ser visto como 
a descrição exata da realidade. Por isso a importância de compreen-
dermos bem a noção de “teoria” “discurso” e “perspectiva”. 

Bem, diante do exposto, cabe agora responder o que de fato 
vem a ser o currículo? Conforme Pacheco (2007, p. 48), o termo 
currículo vem do latim curriculum que signi"ca lugar onde se cor-
re ou corrida, derivado do verbo currere que quer dizer percurso a 
ser seguido ou carreira. Neste sentido, o signi"cado de currículo 
refere-se “a um curso a ser seguido, a um conteúdo a ser estudado”. 
Re#ete, assim, “uma sequência de conteúdos, de"nidos socialmen-
te, com base em sequências de"nidas para o processo de aprendi-
zagem”. Por outro lado, para Sacristán (1995), o currículo deve ser 
compreendido como a cultura real que surge de vários processos, 
que vão além de “um objeto delimitado e estático que se pode pla-
nejar e depois implantar” (SACRISTÁN, 1995).

Não obstante, Silva (2004), vai um pouco além das de"nições 
acima propostas, ao a"rmar que o currículo é lugar, espaço e ter-
ritório, ou seja, o currículo como tal, se estrutura a partir de uma 
lógica de relação de puder, que traça a trajetória, o percurso que, 
além de nós fornecer os conhecimentos, forja a nossa identidade. 
Não sendo uma mera teoria, o currículo sendo uma maneira de 
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inclusão que permite contrastar novas visões sobre o que se acre-
dita ser a realidade da educação. 

Em última instância, a questão que serve de pano de fundo 
para qualquer teoria ou de"nição de currículo é a de saber qual 
conhecimento deve ser ensinado (SILVA, 1999, p. 14). Qual co-
nhecimento é válido para fazer parte do currículo? Isto implica 
num processo de seleção de conhecimento que justi"quem a es-
trutura do currículo. Ou seja, “o currículo é sempre o resultado 
de uma seleção” (SILVA, 1999, p. 15), e essa seleção que busca 
responder à pergunta o quê? Nunca está separa de outra pergun-
ta importante, o que queremos que aqueles a quem ensinamos 
devem ser? Percebe-se, que na sua estrutura, o currículo leva em 
consideração, uma visão de ser humano. Ou seja, para cada visão 
de ser humano se tem um tipo de conhecimento e currículo e, 
portanto, um tipo de sociedade. 

Deve-se, no entanto, dar atenção ao conhecimento que es-
trutura o currículo, uma vez que este, forma a nossa identida-
de, pelo menos em certa medida. O currículo, seleciona o tipo 
de conhecimento e com este, procura moldar a identidade dos 
alunos. Nossa temática entre currículo e estilos intelectuais, se 
encontram a medida que, compreendermos que os processos de 
ensinar e aprender são estimulados pelas atividades acadêmicas, e 
essas por sua vez, são fruto de processos cognitivos individuais e 
coletivos, especí"cos, uma seleção estruturada pelo currículo, as-
sim, é necessário se atentar de que forma as preferências intelec-
tuais possam gerar atividades apropriadas para que esses proces-
sos deem os resultados pretendidos por determinado currículo. 

Estilos intelectuais

No âmbito dos estilos intelectuais, a literatura, alicerçada 
nos referenciais da Psicologia Cognitiva, inclui vários artigos 
de revisão, os quais procuram abordar a ausência de uma teoria 
consensual sobre o tema e avançar nesse campo. Na tentativa de 
encontrar alguma estrutura e promover a coesão, Cassidy (2004) 
selecionou 23 modelos dentre os estilos existentes, para compre-
ensão, oferecendo estruturas conceituais explícitas, no intuito de 
criar uma taxonomia que permita distinguir os modelos coloca-



Seção 02 – Currículo e novos desa!ios

347

dos no contexto mais amplo da teoria dos estilos, possibilitando 
interpretação e integração adequadas. 

O campo dos estilos intelectuais enfrentou muitas di"cul-
dades para o avanço das pesquisas nessa área. Vários autores 
tentaram identi"car os obstáculos encontrados para o desenvol-
vimento de estilos, em momentos especí"cos: Miller, 1987; Ri-
ding e Cheema, 1991; Sternberg, 2001; Zhang e Sternberg, 2006; 
e Zhang, Sternberg e Rayner, 2012. Por meio de suas pesquisas, 
“foram descobertos três desa"os principais: falta de identidade; 
existência de três grandes controvérsias relacionadas à natureza 
dos estilos; e confusões causadas por várias revisões críticas de 
campo”, segundo Zhang; Sternberg; Rayner (2012, p. 2). 

Assim, seu construto tem voltado sob diferentes formas, por-
que há algo nos estilos intelectuais que não pode ser totalmente 
explicado pelo conceito de inteligência nem pelo de personalida-
de. No entanto, Zhang, Sternberg e Rayner (2012, p. 4) conside-
ram de grande relevância chegar a uma compreensão dos papéis 
dos estilos intelectuais, visto que grande parte da literatura publi-
cada sobre o tema se concentra no contexto educacional. Segun-
do eles, em síntese,

[...] o campo tem lutado por sua identidade em razão: (1) da 
di"culdade de distinguir estilos de habilidades e personalida-
de; (2) da falta de linguagem e estrutura conceitual especí"cas; 
e (3) da falta de contato entre a literatura de estilos e outros 
corpos mais gerais da literatura. Essas di"culdades têm apre-
sentado vantagens e desvantagens (ZHANG; STERNBERG; 
RAYNER, 2012, p. 4).

Por outro lado, esses autores constataram que, apesar de 
terem signi"cado um entrave ao desenvolvimento esperado no 
campo de estilos, essas di"culdades trouxeram um fator positivo: 
o aumento das pesquisas na área, que contribuiu em especial para 
o avanço em relação a elas, entre outros progressos nesse campo. 

Para Sternberg (1997, p. 79), os estilos não são as habilidades, 
e sim as preferências no uso delas. Assim como as habilidades, 
eles são tão importantes para a qualidade do trabalho que realiza-
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mos quanto para a nossa satisfação com esse trabalho. O perigo 
em não reconhecer essa diferença está em não perceber que as 
pessoas são multidimensionais estilisticamente; além disso, os es-
tilos variam não apenas de acordo com as tarefas, mas também 
conforme as situações, e diferem na intensidade de suas prefe-
rências (ZHANG; STERNBERG, 2009). Por esse motivo, tanto na 
educação quanto no trabalho, se indivíduos brilhantes são força-
dos a trabalhar em um estilo que não lhes convém, podem ter um 
desempenho abaixo de suas capacidades reais.

Zhang e Sternberg (2005) a"rmam que a expressão “estilos in-
telectuais” abrange todos os construtos e termos pesquisados ao 
longo da história de pesquisas sobre o assunto, os quais podem 
aparecer com ou sem a palavra raiz “estilos” e referem-se a prefe-
rências das pessoas de processar informações e lidar com tarefas. 
Os autores (2009c, p. 63) apontam, ainda, que diferentes estudiosos 
têm os próprios termos de estilo preferidos, tanto em seus escri-
tos quanto nas palestras que realizam, incluindo “estilo cognitivo”, 
“estilo de aprendizado”, “estilo de pensamento”, “estilo de mente”, 
“modo de pensar” ou “estilo de ensino”. No entanto, muitos pes-
quisadores nessa linha concordam que as construções do concei-
to são englobadas pelo termo proposto inicialmente por Zhang e 
Sternberg (2005) em seu “Modelo tríplice de estilos intelectuais”. 

Muitos estudiosos perceberam a necessidade de integrar as 
teorias de estilo existentes para avançar no desenvolvimento da 
pesquisa no assunto (RAYNER, 2011; RIDING, 2000). Entre es-
ses esforços de integração, surgiu o modelo tríplice de estilos in-
telectuais (ZHANG; STERNBERG, 2005). É Sternberg, segundo 
Zhang, Sternberg e Rayner (2012, p. 14), quem oferece o modelo 
de estilos de pensamento superior8 em relação a todos os já pro-
postos, visto que seu modelo engloba as três tradições no estudo. 
Com base nisso, os autores a"rmam que “os estilos são cognitivos 
em sua preferência, pois assimilam as informações por processos 
cognitivos9 (estilo judicial, estilo global etc.)”, além de correspon-
derem a preferências no uso de habilidades. 

8 O termo superior se deve à abrangência e à inovação na abordagem de Sternberg, alicerçado por suas 
pesquisas e as de outros autores que são referência da área de estilos.
9 Podemos citar, como exemplo de processo cognitivo, a memória que está ligada à percepção e à apren-
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Sternberg (1997) a"rmou que “os estilos não são, em média, 
bons ou ruins – é uma questão de adequação” (p. 97) e, sugerindo 
que eles têm valor no mesmo contexto, argumentou que são pelo 
menos parcialmente socializados e ensináveis (apud ZHANG; 
STERNBERG; RAYNER, 2012).

Teoria do autogoverno mental

Com o objetivo de superar as de"ciências inerentes às dimen-
sões estilísticas então existentes, Sternberg (1988, 1994, 1997) 
criou a “teoria do autogoverno mental”, na qual sistematiza em 13 
estilos o pensamento dos seres humanos. Considere-se que:

Ao contrário de outros modelos bipolares de estilos intelectuais 
(dependência/independência de campo, abordagens de apren-
dizagem profunda/super"cial), essa teoria delineia um per"l 
estilístico humano multifacetado e abrange as três tradições 
(relativas à cognição, personalidade e atividade) da pesquisa 
nesse campo (FAN; ZHANG; HONG, 2019, p. 2).

Segundo Sternberg (1997, p. 19 e 20), a teoria do autogover-
no mental está ligada, basicamente, às muitas maneiras com que 
são governadas as sociedades existentes no mundo, as quais não 
se dão por obra do acaso ou por alguma coincidência, mas, sim, 
como um re#exo do modo como gerenciamos nossas atividades e 
utilizamos nossas habilidades – ou seja, são um espelho da mente 
humana, re#etindo o que se passa nela:

[...] assim como as sociedades, precisamos nos governar; te-
mos de decidir sobre prioridades, alocar recursos e respon-
der às mudanças no mundo. A"nal, da mesma maneira como 
persistem os obstáculos a serem superados em um governo, 
existem barreiras a serem transpostas em nós mesmos. 

 Assim, o modelo de Sternberg tem caráter inovador em rela-
ção a todos os outros existentes sobre estilos individuais, pois, além 

dizagem, uma vez que esses componentes do processo cognitivo interagem com o biológico, podendo até 
produzir mudanças no cérebro. (Sternberg, 2008).
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de sua abrangência e de outras características relevantes, que já 
abordamos, sua teoria especi"ca 13 estilos de pensamento, que se 
enquadram em 5 dimensões do autogoverno mental. São elas: (a) 
funções, (b) formas, (c) níveis, (d) escopos e (e) tendências (STER-
NBERG, 1997; ZHANG; STERNBERG, 2005). Em cada dimensão 
vamos destacar um estilo de pensamento para exempli"car.

a) Funções

Emir (2013 p. 338) aponta que ocorrem três funções (três es-
tilos básicos de pensamento) no autogoverno mental dos seres 
humanos. São elas os pensamentos legislativo, executivo e judi-
cial. No estilo de pensamento legislativo, 

o indivíduo tem prazer em envolver-se na realização de tra-
balhos que exigem estratégias criativas – isto é, gosta de ver 
ou fazer as coisas de maneira inovadora. Esse estilo está fo-
cado em criatividade, planejamento, design e modelagem, e 
é característico do sujeito que aprecia conceber maneiras de 
executar suas atividades e criar regras próprias, além de prefe-
rir problemas que não sejam preconcebidos (ZHANG; STER-
NBERG, 2009, p. 66).

b) Formas

Como no governo de países, o autogoverno mental de um 
ser humano pode assumir quatro estilos básicos de pensamento, 
que participam do processamento das informações nessa dimen-
são – as formas. Estas podem ser distinguidas como: monárquica, 
hierárquica, oligárquica e anárquica (EMIR, 2013; STERNBERG, 
1997). Na forma hierárquica, de acordo com Emir (2013, p. 338), 
o indivíduo tende a realizar várias tarefas e determina priorida-
des. Em consonância, Sternberg (1997, p. 23) considera que as 
pessoas com esse estilo de pensamento ordenam seus objetivos, 
pois, à luz de que nem todos podem ser cumpridos – ou pelo 
menos não de maneira satisfatória –, entendem como necessário 
estipular os que têm prioridade; por essa característica, esses in-
divíduos costumam se encaixar bem nas organizações. 

c) Níveis
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Nesta dimensão, dois estilos básicos de pensamento per-
tencem ao autogoverno mental dos seres humanos – o local e o 
global. No primeiro, “o indivíduo tem prazer em participar das 
obras que exigem a concentração nos detalhes; no segundo, ele 
está mais inclinado a dar atenção às ideias teóricas, ao desenho 
geral de um problema e ao todo de uma ideia” (ZHANG; STER-
NBERG, 2006, p. 113). Para Sternberg (1997, p. 24), as pessoas de 
estilo local apreciam problemas concretos, em contraste com as 
de estilo global, que dão preferência a questões abstratos e am-
plas, pois elas ignoram ou não gostam de detalhes.

d) Escopos

Com relação aos escopos, mais uma das dimensões do au-
togoverno mental, existem dois: o interno, que diz respeito a 
indivíduos que gostam de tarefas nas quais podem trabalhar de 
maneira independente; e o externo, cujas pessoas tem a tendência 
inversa, visto que apreciam oportunizar o desenvolvimento das 
relações pessoais e fazer parte dos trabalhos (EMIR, 2013, p. 338). 

e) Tendências 

Os estilos de pensamento concernentes à dimensão de in-
clinações e tendências são o liberal e o conservador. As pessoas 
com estilo de pensamento conservador preferem executar tarefas 
atentas a regras e procedimentos preexistentes (ZHANG: STER-
NBERG, 2009c, p. 67); além disso, tendem a minimizar mudan-
ças, a evitar circunstâncias ambíguas sempre que possível e a se 
ater a situações familiares no trabalho e na vida pro"ssional. De 
modo oposto, os indivíduos com estilo de pensamento liberal 
gostam de se envolver em tarefas que apresentem novidade, pois 
possuem a mente aberta. São sujeitos que buscam maximizar mu-
danças e não evitam trabalhos que levam a ambiguidades, pois 
têm neles prazer (STERNBERG, 1997; STERNBERG; ZHANG, 
2006; ZHANG; STERNBERG, 2009c). 

F) Modelo tríplice

De acordo com as investigações empíricas sobre os estilos de 
pensamento propostos na teoria do autogoverno mental, Sternberg 
(1988, 1997) propõe um modelo tríplice (ZHANG; STERNBERG, 
2005, 2006), ou seja, que classi"ca as construções de estilo existen-
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tes em três: Tipo I, Tipo II e Tipo III. Os indivíduos dos estilos inte-
lectuais do Tipo I (legislativo, judicial, global, hierárquico e liberal) 
preferem tarefas que apresentam menos estrutura, exigindo deles 
maior complexibilidade na assimilação cognitiva das informações 
(ZHANG; STERNBERG, 2009c, p. 64; FAN; ZHANG, 2014b). 

Já as pessoas com estilos intelectuais do Tipo II (executivo, 
local, monárquico e conservador) costumam dar preferência a 
atividades estruturadas, para a execução das quais podem pro-
cessar informações de modo mais simples e utilizar métodos 
tradicionais, com forte senso de respeito à autoridade (ZHANG; 
STERNBERG, 2009c, p. 64). Com relação aos estilos de pensa-
mento do Tipo III (anárquico, oligárquico, interno e externo), é 
possível que apresentem características de ambos os tipos ante-
riores, conforme a necessidade estilística de uma circunstância, 
contexto ou atividade (FAN, 2012, p. 239). Podem, ainda, mos-
trar as propriedades dos estilos externo e interno, dependendo 
do assunto que será abordado e da necessidade do trabalho a ser 
realizado (ZHANG; STERNBERG, 2009; FAN; ZHANG, 2014b).

Inicialmente, Grigorenko e Sternberg (1997) investigaram o 
papel dos estilos de pensamento no desempenho acadêmico es-
tadunidense. Como resultado, os pesquisadores concluíram que 
é muito signi"cativa a contribuição dos estilos de pensamento 
para que se possa pressupor o desempenho acadêmico (FAN; 
ZHANG; HONG, 2019, p. 12). Nas Filipinas, as análises, com 
a participação de 429 estudantes universitários, discutidas por 
Bernardo, Zhang e Callueng (2002), mostraram-se consistentes 
com as bases teóricas dos estilos intelectuais, além de totalmen-
te relacionadas com o desempenho acadêmico na perspectiva do 
sistema "lipino de ensino. Zhang examinou a natureza da teoria e 
contou com a participação de estudantes universitários de Hong 
Kong (n = 854) e de Nanjing, China (n = 215), que indicou que o 
inventário era con"ável e válido, no âmbito de sua respectiva te-
oria, entre os estudantes universitários de Hong Kong e Nanjing. 

Desde a publicação do livro de Zhang e Sternberg (2006) so-
bre a natureza dos estilos intelectuais, novas evidências empíricas 
têm aparecido na literatura, sugerindo consistentemente que in-
divíduos com estilos de pensamento do Tipo I são mais adaptá-
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veis do que os do Tipo II. Essas evidências podem ser encontradas 
em estudos de alunos, de professores, e de ambos em interação.

Metodologia

A metodologia deste estudo é pautada em uma abordagem 
exploratória, de abrangência qualitativa e tendo como instru-
mento de coleta de dados, a pesquisa bibliográ"ca (COOPER; 
SCHINDLER, 2003; GIL, 2002; MARCONI; LAKATOS, 2002). 
Caracteriza-se um estudo exploratório porque relaciona duas 
abordagens teórica: os estilos intelectuais e as teorias curricula-
res, no ambiente do ensino superior. (COOPER; SCHINDLER, 
2003; GIL 2002). Quanto a abrangência a pesquisa caracteriza-se 
de forma qualitativa, porque visa o aprofundamento dos dados 
nas abordagens teóricas apresentadas.

Referente aos instrumentos de coleta de dados, optou-se pela 
pesquisa bibliográ"ca para embasamento da exploração que se 
pretende realizar, em obras de autores de relevância para as abor-
dagens teóricas em análise e correlacionadas entre si. A "nalidade 
desta categoria de pesquisa é “colocar o pesquisador em contato 
direto com tudo o que foi escrito, dito ou "lmado sobre determi-
nado assunto” (LAKATOS; MARCONI, 2002, p. 183). 

Desta forma, o objeto deste estudo é formado na melhoria 
das estratégias de ensino e aprendizagem, com base nas preferên-
cias dos alunos e professores. A investigação cientí"ca consiste na 
relação entre o professor e o discente na condução dos conteúdos, 
no ensino superior, com a implementação de um currículo de 
acordo com os levantamentos prévios pautados nos estilos inte-
lectuais individuais ou do grupo estudado. 

Discussão

Estamos propondo, dessa forma, para o ensino superior, a 
utilização do referencial de Estilos Intelectuais para a realização 
de um currículo escolar mais especí"co para o professor e o alu-
no. Salientamos que o instrumento original que elenca os estilos 
já foi testado no ensino superior em alguns países, com contextos 
diferentes. Dessa forma, como se trata de um instrumento origi-
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nalmente validado e com evidências de validade no Brasil para o 
ensino superior, depreende-se que poderá ser aplicado com estu-
dantes de qualquer série da graduação. 

Esse inventário serve para mostrar as preferências dos estu-
dantes no processamento das informações independente da área, 
a qualquer momento. Certamente que, de acordo com os referen-
ciais, conforme a maturação do estudante, poderá ter resultados 
diferentes ao longo dos anos. Baseando-nos nos estilos de pensa-
mento dos estudantes, poderemos traçar, no futuro, linhas com ba-
ses cognitivas para avaliações dos estudantes segundo seus estilos.

 Além disso, será possível planejar tanto as aulas e as ativida-
des quanto as avaliações de acordo com o per"l de cada grupo. 
Esta proposta fornece suporte ao docente, que, muitas vezes, em-
prega elementos subjetivos exclusivamente na concepção de sua 
avaliação; ao discente, oferece uma possibilidade de ser avaliado 
de maneira mais personalizada. Por meio dos estilos, que, como 
já tratamos neste texto, não são bons ou ruins, um leque se abre 
para entendermos o per"l de nossos alunos, não pelos meios di-
cotômicos com os quais geralmente as instituições e alguns pro-
fessores balizam suas percepções dos alunos, mas pela utilização 
de um instrumento próprio, amplo e direcionado.

Ao consideramos que o discente sabe como se organizam 
seus processos para o aprendizado, podemos pensar em estraté-
gias melhores. Assim, será melhor seu desempenho do conteúdo 
que está sendo apresentado – tanto nos estilos em que ele tenha 
maior pontuação e possa se privilegiar nessa forma de procedi-
mento, quanto nos itens em que ele obtém menor pontuação, 
visto que estes poderão ser otimizados para que se alcance um 
melhor modo de trabalhar. Por exemplo: temos o trabalho indivi-
dual fortemente utilizado no estilo interno e o trabalho em grupo 
como preferência característica do estilo externo. No que tange 
ao aluno com estilo interno, este tende a responder muito pouco 
em atividades em grupo; porém, se esse sujeito tem esse conheci-
mento sobre seu modo de agir, pode enfatizar suas peculiaridades 
de executar tarefas sozinho, além de buscar desenvolver práticas e 
estratégias para suas atividades em grupo. Assim, o conhecimen-
to dos estilos intelectuais de um determinado segmento ou de 
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um sujeito não é um instrumento para rotular o indivíduo ou de-
terminar a categoria em que se encaixa, simplesmente, mas para 
auxiliá-lo em sua vida escolar e pro"ssional.

Considerações !inais

Precisamos considerar que estamos tratando de pessoas em 
processo de aprendizado. Essa perspectiva vai impactar os alunos, os 
professores e a própria direção acadêmica. Sabemos que o graduan-
do pode ser um professor em formação, que de posse desse cabedal 
de conhecimento de estilos, poderá agir de maneira mais e"caz.

 Além disso, mesmo enquanto alunos de graduação, se fo-
rem submetidos a um levantamento de estilos no primeiro ano 
do curso, os discentes certamente terão uma percepção mais re-
"nada de si mesmos em razão do entendimento e talvez prática 
desses estilos – ou seja, haverá uma profícua aprendizagem que, 
de acordo com o per"l que ele apresenta para aprender, otimiza 
ou/e privilegia o estudante e futuro pro"ssional.

As teorias curriculares como propõe Silva (2004) e Sacristán 
(1995) e outros estudiosos, não são narrativas descritivas de uto-
pias para o ensino, mas textos de re#exão para a ação e transfor-
mação do trabalho de ensino-aprendizado. Os estilos intelectuais 
corroboram nestas perspectivas curriculares na medida que não 
trazem modelos prontos para o sujeito, mas uma proposta, estu-
dada em vários países, que está alinhada aos processos individu-
ais de aquisição de conhecimento e transformação do estudante e 
docente ao longo de sua jornada acadêmica.
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Introdução

A ampliação da jornada escolar, tema deste estudo, se consti-
tui, na atualidade, enquanto tema recorrente e envolve no debate 
aspectos de natureza da organização e estrutura pedagógica e ad-
ministrativa da escola, envolve aspectos relativos a recursos "nan-
ceiros, além de questões acerca do aprendizado dos alunos. Neste 
estudo toma-se a ampliação da jornada escolar como aquela que 
consiste no aumento de tempo de permanência dos alunos na es-
cola, com duração igual ou superior a sete horas diárias durante 
todo o ano letivo. O Programa Mais Educação – PME (2007) e sua 
versão atualizada, o Novo Mais Educação – PNME (2016) se cons-
tituem enquanto programas de fomento à ampliação da jornada 
escolar e por isso são tomados como foco da análise proposta.

A questão norteadora deste estudo é apresentada da seguinte 
forma: como tem sido apresentada a concepção de educação inte-
gral nos documentos indutores da ampliação da jornada escolar nos 
Programas Mais Educação – PME (2007) e sua versão reformulada, 
o Novo Mais Educação – PNME (2016)? Este trabalho tem como 
objetivo geral analisar a concepção de educação integral explícita 
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nos documentos normativos (portarias/ resoluções e decretos) em 
programa de fomento à ampliação da jornada escolar, sendo esses 
os Programas Mais Educação (2007) e sua versão reformulada, o 
Novo Mais Educação (2016). Enquanto objetivos especí"cos, pro-
cura-se: identi"car e analisar as normativas legais que amparam 
a ampliação da jornada escolar no Brasil; identi"car e analisar a 
concepção de educação integral explícita nos documentos que nor-
teiam o Programa Mais Educação – PME (2007) e Programa Novo 
Mais Educação – PNME (2016). Quanto a metodologia proposta, 
esta se pauta em estudo bibliográ"co e análise documental, desen-
volvida a partir da abordagem qualitativa de pesquisa10. 

Também foi realizada revisão de literatura por meio de levan-
tamento bibliográ"co, visando trazer a literatura acadêmica que 
discute a ampliação da jornada escolar a "m de explicitar uma 
de"nição sobre o tema e também os principais aspectos que em-
basam as discussões acerca desta temática, pois de acordo com 
Boccato (2006, p. 266) esse tipo de pesquisa traz “[...] subsídios 
para o conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob que 
enfoque e/ou perspectivas foi tratado o assunto apresentado na 
literatura cientí"ca”. Para maior compreensão e aprofundamento 
do tema, este estudo também se propõe a apresentar aspectos re-
lativos a legislação que amparam os dois programas de ampliação 
da jornada escolar, ou seja, o estudo também propõe a análise 
documental, a qual consiste “[...] numa técnica valiosa de aborda-
gem de dados qualitativos, seja complementando as informações 
obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de 
um tema ou problema” (LÜDKE, ANDRÉ, 1986, p.38). O tema 
em estudo11 se justi"ca pela relevância social que a ampliação da 
jornada escolar passa a ter no cenário das políticas educacionais, 
no qual há o aumento progressivo da carga horária nas escolas pú-
blicas, em conformidade à legislação vigente (LDBEN/9394/96). 

10 A pesquisa qualitativa, de acordo com Mynaio (2001, p. 22) [...] responde a questões muito particula-
res. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quanti"cado. Ou 
seja, ela trabalha com o universo de signi"cados, 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 (MYNAIO, 2001, p. 22).
11 O tema deste estudo advém da participação, ainda na graduação em pedagogia em um Projeto de Ini-
ciação Cientí"ca (desenvolvido no período de agosto de 2017 à julho de 2018), intitulado: “A ampliação 
da jornada escolar no período de 2013 a 2016: levantamento realizado a partir das teses produzidas e 
disponibilizadas no portal da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal da educação superior – CAPES 
e no banco de dados da biblioteca digital brasileira de teses e dissertações – BDTD”, coordenado pela 
professora Ana Lucia Ferreira da Silva.
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Diante da necessidade de consolidar um ensino básico de 
qualidade no país, a ampliação da jornada escolar se constitui 
enquanto um desa"o para o sistema público de ensino, para os 
gestores, para os professores, bem como para as famílias e alunos. 
Tendo em vista que os discursos referentes ao tema se con"guram 
enquanto possibilidade de consolidação da qualidade do ensino 
por meio do fomento a programas de ampliação da jornada es-
colar, os quais visam a promoção de uma concepção de educa-
ção integral e têm como estratégia, o foco no ensino por meio de 
aprendizagens signi"cativas e emancipadoras. 

Neste estudo, parte-se da compreensão de que a ampliação 
da jornada escolar não é sinônimo de educação integral. A "na-
lidade desse estudo consiste, portanto, em discutir a ampliação 
da jornada escolar enquanto ampliação de oportunidades educa-
tivas. Do mesmo modo, visa contribuir com o conhecimento já 
produzido sobre o tema, contribuindo, dessa forma, com a dis-
seminação do conhecimento e servindo como fonte para outros 
estudos e pesquisas acadêmicas. 

No presente estudo, foram identi"cadas termos/terminolo-
gias (educação integral, escola de tempo integral e formação in-
tegral), presentes na discussão acerca da ampliação da jornada 
de escolar e, conforme análises de Silva (2014), muitas vezes, são 
utilizadas como sinônimos, mas, que precisam ser esclarecidos, 
visto tratar-se de termos/terminologias que apresentam signi"ca-
dos diferenciados. Quando nos referimos à ampliação da jornada 
escolar, a "m de situar a discussão, destaca-se que algumas ex-
pressões utilizadas remetem a questão relativa ao tempo/extensão 
das horas, seriam as expressões: educação de/em tempo integral; 
educação em período integral; tempo integral; jornada ampliada; 
escola de dia inteiro; escola de jornada completa; extensão da jor-
nada escolar. De acordo com a de"nição trabalhada por Freitas e 
Galter (2006), tais expressões remetem ao tempo diário (extensão 
em horas) dos alunos envolvidos nas atividades escolares. 

Dentre os estudos que defendem a ampliação da jornada es-
colar na perspectiva de uma escola de tempo integral, despontam 
no horizonte de suas proposições, questões relativas ao uso pe-
dagógico da extensão do tempo, ou seja, das horas adicionais, no 
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sentido de uma utilização qualitativa do tempo, ao desempenho 
escolar, bem como destacam questão relativa à qualidade da edu-
cação. Dentre esses estudos, é possível destacar Brandão (2009), 
Coelho (2004) e Guará (2009). Além da questão relativa ao au-
mento do tempo para os alunos, como o estudo realizado por Ca-
valiere (2009), alguns estudos se centram no tempo integral para 
professores, como os efetuados por Moll (2012), Giolo (2012), 
Monteiro (2009), Maurício (2009) e Brandão (2009). Esses estu-
dos tiveram como foco questões referentes à formação inicial e 
continuada, formas de contratação, a própria remuneração e va-
lorização pro"ssional. Alguns estudos abordam a ampliação na 
perspectiva da educação em tempo integral, como os de Montei-
ro (2009), Cavaliere e Gabriel (2012), Moll (2012) e trazem o cur-
rículo como tema. O estudo de Moll (2012) se destaca, visto que 
a autora aborda a discussão a partir da perspectiva que orienta o 
currículo para duas modalidades: o currículo regular e o currícu-
lo ampliado. Nesse sentido, de acordo com a autora, o primeiro 
seria organizado a partir das disciplinas tradicionais comuns – o 
currículo comum; já o currículo ampliado seria organizado ten-
do como objetivo a parte diversi"cada – ou seja, o conjunto de 
atividades extras, complementares. 

É importante ressaltar que afora as discussões referentes a 
conceitos e concepções de educação integral que permeiam as 
discussões relativas a ampliação da jornada escolar, algumas re-
#exões são realizadas tendo como perspectiva a ampliação das 
atividades da escola referente às suas funções sociais, presentes 
nos estudos de Cavaliere (2002) e Brandão (2009). A importân-
cia desses estudos reside nas re#exões relacionadas ao papel e 
à função da escola que, nesta perspectiva estaria incorporando 
um conjunto de atribuições não necessariamente escolares. Ca-
valiere (2002, p. 250), ao tratar desse conjunto de elementos que 
amplia as funções da escola, a"rma que a escola estaria a “cum-
prir um papel socio integrador” e, de acordo com a autora, esta 
ocorrência se deve a uma urgente imposição da realidade e não 
necessariamente por uma escolha política educacional deliberada 
e adverte que a institucionalização do fenômeno pelos sistemas 
educacionais que já desponta nas políticas públicas, envolverá 
não apenas escolhas, como também: [...] concepções e decisões 
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políticas. Tanto poderão ser desenvolvidos aspectos inovadores e 
transformadores embutidos numa prática escolar rica e multidi-
mensional, como poderão ser exacerbados os aspectos regulado-
res e conservadores inerentes às instituições em geral (CAVALIE-
RE, 2002, p. 250). 

Os elementos apresentados possibilitam inferir que falar em 
tempo integral não é de fato falar em educação integral, pois o 
que leva à formação integral são ações intencionais que contem-
plem as diversas áreas de formação do sujeito. A formação inte-
gral refere-se, portanto, a um tipo de formação mais completa 
que o indivíduo pode receber, em suas múltiplas dimensões. Em 
conformidade aos estudos de Freitas e Galter (2007) a formação 
integral “[...] implica em o aluno permanecer mais tempo en-
volvido com a sua educação, ainda que não seja o tempo todo 
na escola, pois existem outros espaços em que a sua formação 
pode ser completada (ginásios, espaços culturais, locais de lazer, 
etc.)” (FREITAS; GALTER, 2007, p. 26). Paro (2009) pontua que 
a “[...] educação integral, em última instância, é um pleonasmo: 
ou a educação é integral ou, então, não é educação” (PARO, 2009, 
p.13). Esta perspectiva apresentada pelo autor precisa estar pre-
sente na conjuntura atual da educação brasileira, a "m de tornar 
a educação de fato emancipadora. O conceito de educação não 
tem por "nalidade desenvolver competências e habilidades nos 
alunos no sentido de instrumentalizá-los para os testes e provas 
como preparação para o vestibular ou mercado de trabalho “[...] 
mas visa a formação do homem em sua integralidade” (PARO, 
2010, p.24). Trata-se de pensar as múltiplas dimensões (físicas, 
cognitivas, afetivas, entre outras), as quais compõem o homem e 
uma formação integral, portanto, deveria contemplar estas múl-
tiplas dimensões. 

Portanto, de acordo com o exposto, falar em ampliação de 
jornada escolar é tratar da ampliação de tempo de permanência 
do estudante na instituição de ensino, que de acordo com a legis-
lação vigente, deve ser pelo menos sete horas diárias e discutir a 
educação integral é fazer referência a formação, neste caso, uma 
formação mais completa. Nesse sentido, entende-se que a amplia-
ção da jornada escolar pensada a partir da ampliação de tempo, 
deve ser discutida também na perspectiva da ampliação de opor-
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tunidades pedagógicas e formativas no sentido de uma utilização 
qualitativa do tempo. 

Ampliação da jornada escolar e a legislação

A educação faz parte de um conjunto de direitos sociais que 
todo cidadão deve ter assegurado, assim como aponta o artigo 6° 
da Constituição Federal (1988) “A educação é direito de todos, 
dever do Estado e da família, promovida com o auxílio da socie-
dade” (BRASIL, 1988, art. 205). 

Sendo direito de todos percebe-se que, atualmente, a edu-
cação brasileira tem tornado signi"cativo o aumento da carga 
horária nas escolas públicas, no qual o Programa Mais Educa-
ção – PME (2007), conforme aponta Silva (2012, p.87) “[...] tem 
induzido a adesão das escolas às experiências de ampliação do 
tempo escolar”, e essa ampliação deveria se con"gurar não so-
mente como a extensão da carga horária, mas também como uma 
organização curricular na perspectiva da educação integral.

A organização curricular torna-se necessária ao implementar 
a ampliação da jornada escolar. Sendo assim, no ensino funda-
mental, as mudanças no currículo precisam, de acordo com Paro 
(2011) “[...] se articular com as demais transformações que nossa 
tradicional escola exige: na estrutura administrativa, na estrutura 
didática, no trabalho docente, na atividade discente e na partici-
pação da comunidade” e assevera Paro (2011, p. 506) que o pro-
cesso pedagógico escolar “[...] de acordo com sua especi"cidade 
humano-social, precisa ser contemplado com tempos e espaços 
que favoreçam seu pleno desenvolvimento e que garantam sua 
realização como prática democrática enriquecedora de persona-
lidades cidadãs. Não havendo readequação no currículo, concor-
damos com Silva (2012) que as atividades complementares não 
signi"cam avanços de aprendizagem, pois podem se con"gurar 
apenas como “[...] atividades soltas, servindo apenas como entre-
tenimento no processo de ampliação da jornada escolar” (SILVA, 
2012, p.96). Considerando necessária a readequação curricular, 
é preciso democratizar as relações existentes na escola para que 
haja uma gestão democrática, com participação de todos, pro-
porcionando que o currículo vise pela formação de “[...] sujeitos 
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críticos, autônomos e com as competências necessárias para par-
ticipar coletivamente em uma sociedade democrática” (SUTIL, 
2016, p.3).

As atividades complementares, conforme a Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade (SECAD)12 
do Ministério da Educação, podem ser conceituadas como ati-
vidades de livre escolha da escola, que se enquadram como com-
plementares ao currículo obrigatório, tais como: “[...] atividades 
recreativas, artesanais, artísticas, de esporte, lazer, culturais, de 
acompanhamento e reforço escolar, aulas de informática, educa-
ção para a cidadania e direitos humanos, entre outras atividades” 
(BRASIL, 2009b, p. 01). Tais atividades quando organizadas de 
forma planejada e intencional caminham para a construção da 
formação integral, “[...] a educação integral como direito de cida-
dania supõe uma oferta de oportunidades educativas, na escola e 
além dela, que promova condições para o desenvolvimento pleno 
de todas as potencialidades da criança e do jovem” (SILVA, 2014, 
p.88). Ao considerar o desenvolvimento pleno das potencialida-
des dos estudantes é necessário que esta questão formativa esteja 
explícita no documento norteador da escola, o projeto políti-
co pedagógico, pois este documento é organizador das práticas 
escolares e precisa, de fato, explicitar o aspecto formativo a ser 
seguido. Conforme observa Sutil (2016), é necessário clareza do 
Projeto Político Pedagógico – PPP, para veri"car qual o tipo de 
sujeito se quer formar, conhecendo a demanda do educando, para 
posteriormente serem desenvolvidos projetos interdisciplinares 
que articulem as diversas áreas do conhecimento. É neste sentido 
que o gestor ao aderir a programas educacionais, precisa ter uma 
visão qualitativa e não quantitativa, visualizando quais serão os 
benefícios do programa a ser adotado na formação do sujeito, fo-
cando no processo de formação humana. 

A ampliação da jornada escolar começa a ter um maior 
destaque a partir dos anos de 1990 por meio dos aparatos le-
gais, normatizando os direitos de proteção integral de crianças 

12 Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade – SECAD foi um órgão componente 
da estrutura administrativa do Ministério da Educação (MEC), criada no ano de 2004, durante a gestão do 
ministro Tarso Genro. No ano de 2012 tornou-se, por meio do Decreto n.º 7.690, de 2 de março de 2012, 
a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI. Posteriormente, 
em 2 de janeiro de 2019, foi extinta por meio do Decreto nº 9.465. 
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e adolescentes, como por meio da Constituição Federal de 1988 
(BRASIL, 1988), o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 
(BRASIL, 1990), e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal – LDBEN n. 9.394 (BRASIL, 1996). Tais documentos se con-
"guram como as bases para pensar a educação enquanto direito 
e proteção integral no sentido de amparar as discussões acerca da 
ampliação da jornada escolar. O Estatuto da Criança e do Adoles-
cente – ECA – Lei 8069/90 (BRASIL, 1990), con"gura-se como 
um documento que está alicerçado na doutrina de proteção inte-
gral, preconizando como dever da família, comunidade, socieda-
de em geral e do poder público, a garantia de direitos, conforme 
segue a redação: 

Art. 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em 
geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao esporte, ao lazer, à pro"ssionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária (BRASIL, 1990).

O direito à educação é expresso no Estatuto da Criança e 
do Adolescente – ECA (BRASIL, 1990), Lei 8069/90, visando 
no Art.53 o “[...] pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo 
para o exercício da cidadania e quali"cação para o trabalho”. Este 
documento (BRASIL, 1990)13, torna-se uma legislação impor-
tante, na medida em que "rma e garante o direito das crianças e 
adolescentes. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDBEN 
(BRASIL, 1996) faz referência à discussão da ampliação da jorna-
da escolar, enfatizando que: Art. 34. “A jornada escolar no ensino 
fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efeti-
vo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período 
de permanência na escola” (BRASIL, 1996).

13 Neste artigo assegura-se: I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II - direito 
de ser respeitado por seus educadores; III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer 
às instâncias escolares superiores; IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; V 
- acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabeleci-
mento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica (Redação dada pela 
Lei nº 13.845, de 2019) (BRASIL, 1990). 
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Ampliação da jornada escolar e os programas 

O Programa Mais Educação – PME (2007) se constitui como 
um programa de fomento a ampliação da jornada escolar insti-
tuído no ano de 2007 e, que posteriormente, foi recon"gurado 
e apresentado como sendo o Programa Novo Mais Educação – 
PNME (2016). No que diz respeito ao Programa Novo Mais Edu-
cação - PNME (2016), este consiste em uma versão diferenciada, 
sendo assim, são normativas/legislações diferentes que regula-
mentam esses programas. 

No tocante ao contexto de surgimento do Programa Mais 
Educação (2007), destaca-se este programa diz respeito a uma das 
principais ações do governo federal naquele momento, buscando 
a melhoria da qualidade da educação na escola pública brasilei-
ra. Naquele período, conforme análises de Anderson (2011) o país 
o país se encontrava em fase próspera de crescimento econômico 
aliado a preocupações relacionadas as políticas sociais e o campo 
da educação recebeu atenção por meio de programas em especial 
direcionados à educação básica e superior. No caso do Programa 
Mais Educação, este início no segundo mandato do Presidente 
Luís Inácio Lula da Silva e ampliado na gestão da presidenta Dilma 
Rousse$. Destaca-se que no período de sua criação, este programa 
pode ser considerado como uma das ações estratégicas do gover-
no, integrando o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). 
Sua criação, portanto, está atrelada a existência de uma política de 
indução da ampliação da jornada escolar em escolas municipais e 
estaduais e sua divulgação se deu por meio de ampla propaganda, 
por meio de material didático e apoio institucional, aporte "nan-
ciamento e mecanismos de regulação centralizados pelo Ministé-
rio da Educação (MEC). No que se refere ao Programa Novo Mais 
Educação, sua entrada substituindo o programa anterior, surge 
num momento em que o país, após o impeachment da então Presi-
denta Dilma Rousse$ e com Michel Temer assumindo a Presidên-
cia da República (2016). A partir deste período em termos políticos 
e econômicos, estudos de Anderson (2011) sinalizam que o país 
passa a enfrentar inúmeros retrocessos no campo das políticas, 
sendo que as políticas sociais e, em especial, neste caso, a educação, 
passa a conviver com perdas de variada ordem. Em nosso entendi-
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mento tais aspectos devem ser considerados na análise destas duas 
propostas de ampliação da jornada escolar.

O Programa Mais Educação – PME14 (2007a) foi criado pela 
Portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado pelo Decre-
to 7.083/10. Já o Programa Novo Mais Educação – PNME (2016) 
foi criado pela Portaria MEC nº 1.144/2016 e regulamentado pela 
Resolução FNDE nº 17/2017. O Programa Mais Educação – PME 
(2007) constitui-se:

[...] como estratégia do Ministério da Educação para indução da 
construção da agenda de educação integral nas redes estaduais 
e municipais de ensino que amplia a jornada escolar nas escolas 
públicas, para no mínimo 7 horas diárias, por meio de ativida-
des optativas nos macrocampos: acompanhamento pedagógico; 
educação ambiental; esporte e lazer; direitos humanos em edu-
cação; cultura e artes; cultura digital; promoção da saúde; comu-
nicação e uso de mídias; investigação no campo das ciências da 
natureza e educação econômica (BRASIL, 2007a, p.1). 

Na Lei 10.172/2001 que aprova o Plano Nacional de Educação, 
dentre as metas traçadas por este plano, pode-se destacar a meta 21 
que objetiva: “Ampliar, progressivamente a jornada escolar visan-
do expandir a escola de tempo integral, que abranja um período 
de pelo menos sete horas diárias, com previsão de professores e 
funcionários em número su"ciente” (BRASIL, 2001). Portanto, a 
ampliação da jornada escolar deve visar não apenas a permanência 
de professores e alunos em tempo ampliado, como também visar 
o pleno desenvolvimento social do sujeito, por meio de ativida-
des sociais e complementares, visando à educação integral em sua 
totalidade. Já na Lei 13.005/2014 que aprova o Plano Nacional de 
Educação para o período de 2014 a 2024, pode-se destacar den-
tre as metas traçadas, a meta 6 que objetiva: “Oferecer educação 
em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das 
escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cin-
co por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica” (BRASIL, 

14 O programa passou a integrar o conjunto das ações do Plano Nacional de Educação – PNE, que reforça 
a necessidade da ampliação da jornada escolar, que no decênio 2011/2020 tem como meta “Oferecer Edu-
cação em tempo Integral em 50% das escolas públicas de educação básica” (BRASIL, 2010).
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2014), não isentando a ampliação da jornada escolar das legisla-
ções atuais. É por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e de Valorização dos Pro"ssionais da 
Educação - FUNDEB (BRASIL, 2007b) que se estabelece um valor 
orçamentário a ser destinado a cada nível e modalidade de ensino 
da educação básica. No Art. 10, destaca-se que o tempo integral foi 
considerado como um dos tipos de matrícula a receber diferen-
ciação no que se refere à distribuição proporcional de recursos, de 
forma que o aluno matriculado no ensino fundamental em escola 
de tempo integral equivale a 1,25, percentual 25% superior ao valor 
destinado ao aluno matriculado no ensino fundamental urbano, 
para o qual é destinado um valor de 1,0 (BRASIL, 2007b). 

A regulamentação relativa a ampliação da jornada escolar é 
de fundamental importância visto que conforme destacam Sousa, 
Santo e Bernado (2015) ampliar o tempo dos alunos sob respon-
sabilidade da escola pode ser um caminho legítimo na busca por 
maior equidade e qualidade na educação e pontuam que a jorna-
da escolar ampliada para o tempo integral precisa propiciar “[...] 
múltiplas oportunidades de aprendizagem por meio do acesso à 
cultura, arte, esporte, ciência e tecnologia; do acesso a atividades 
pedagógicas planejadas e articuladas com o projeto político pe-
dagógico da escola” (SOUSA; SANTO; BERNADO, 2015, p.136). 
É neste sentido de ampliação de tempos e ampliação de possibi-
lidades educativas que a formação integral poderá ser alcançada.

Observando as descrições previstas no PME (2007) em relação 
as atividades, é possível enfatizar que as mesmas são importantes 
para a efetivação de uma política de ampliação da jornada escolar 
com vistas à construção da educação integral. É importante res-
saltar que após uma legislação entrar em vigor, uma série de re-
comendações são redirecionadas. Sendo assim, ao nos referirmos 
sobre este programa, é possível destacar as diversas orientações, 
emanadas em publicações as quais fornecem orientações e enca-
minhamentos para o desenvolvimento do programa, entre esses, 
tem-se os seguintes documentos: Gestão Intersetorial no Território 
(2009a); Série Mais Educação/Educação Integral - Texto referência 
para o debate nacional (2009b); Programa Mais Educação - Passo 
a passo (2009c); Manual Operacional de Educação Integral (2012).
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Na primeira versão do Programa Mais Educação – PME 
(2007) e tomando como referência o documento Gestão Interse-
torial no Território (BRASIL, 2009a), tem-se questões operacionais 
para adesão e operacionalização do programa. Este documento 
enfatiza que o programa tem como objetivo “[...] fomentar a edu-
cação integral por meio do apoio a atividades socioeducativas no 
contra turno escolar” (BRASIL, 2009a, p.14). Pensar nas atividades 
socioeducativas no contra turno escolar envolve a equação “pro-
teger e educar”, que como aponta Leclerc e Moll (2012) é uma das 
justi"cativas para a ampliação da jornada escolar. 

 As análises de Arroyo (2012) e Giolo (2012), apontam que é 
necessário repensar não somente os espaços escolares como tam-
bém outros espaços que possam ser ocupados. Guará (2009) a"r-
ma que a educação integral como direito de cidadania supõe uma 
oferta de oportunidades educativas na escola e, para além dela, 
“[...] em que praças, parques, igrejas, postos de saúde e organi-
zações não governamentais se tornam parte de uma comunidade 
de aprendizagem, bene"ciando os alunos com uma educação em 
tempo integral” (GUARÁ, 2009, p.77). Neste sentido, integram-
-se as experiências escolares formais e não formais. 

Vale evidenciar que no documento Gestão Intersetorial no Terri-
tório (BRASIL, 2009a) a concepção de educação integral se expressa 
como possibilidade de formação do ser humano, no qual o objetivo é: 

[...] contribuir para a formação integral de crianças, adolescentes e 
jovens, por meio de articulação de ações, de projetos e de progra-
mas do Governo Federal e suas contribuições às propostas, visões 
e práticas curriculares das redes públicas de ensino e das escolas, 
alterando o ambiente escolar e ampliando a oferta de saberes, mé-
todos, processos e conteúdos educativos (BRASIL, 2009a, p.14). 

No documento Série Mais Educação - Educação Integral 
(BRASIL, 2009d) a educação integral se caracteriza “[...] pela 
ideia de uma formação “mais completa” possível para o ser huma-
no” (BRASIL, 2009d, p.15). Essa ideia de “formação mais comple-
ta15” contemplaria todas as dimensões possíveis para a formação 

15 Destaca o documento que apesar da falta de consenso do que seria uma formação “mais completa”, é 
possível a"rmar que “[...] as concepções de Educação Integral, circulantes até o momento, fundamentam-
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dos sujeitos. No contexto de uma educação integral em tempo 
integral, ampliam-se as possibilidades de atendimento, cabendo à 
escola assumir uma abrangência que, para uns, a des"gura e, para 
outros, a “[...] consolida como um espaço realmente democrático. 
Nesse sentido, a escola pública passa a incorporar um conjunto 
de responsabilidades que não eram vistas como tipicamente es-
colares, mas que, se não estiverem garantidas, podem inviabilizar 
o trabalho pedagógico (BRASIL, 2009d, p.17). 

A formação extracurricular também se faz necessária, pois, 
a junção de ambas quali"ca o trabalho pedagógico e a qualida-
de do ensino não está somente relacionada à extensão de tempo, 
pois ampliar o tempo escolar não adiantará se “[...] essa extensão 
não aderir o conceito de intensidade, capaz de traduzir em uma 
conjunção qualitativa de trabalhos educativos” (COELHO, 1997, 
p.201). Para que a extensão de tempo seja além de extensão de 
quantidade de horas, mas, também de extensão de qualidade for-
mativa, é necessário que sejam previstas: 

[...] atividades educativas diferenciadas e que, ao fazê-lo, con-
tribui para a formação integral do aluno, para a superação da 
fragmentação e do estreitamento curricular e da lógica educati-
va demarcada por espaços físicos e tempos delimitados rigida-
mente (BRASIL, 2009, p.28). 

É importante considerar que a educação integral deve propiciar 
múltiplas oportunidades de aprendizagens “[...] por meio do acesso 
à cultura, arte, esporte, ciência e tecnologia; do acesso a atividades 
pedagógicas planejadas e articuladas com o projeto político pedagó-
gico da escola [...]” (SOUSA; SANTO; BERNADO, 2015, p.136). Es-
tas múltiplas oportunidades de aprendizagem favorecem a formação 
humana enquanto aspecto integral de desenvolvimento. 

O Programa Mais Educação - Passo a passo (BRASIL, 2011) ao 
ampliar a jornada escolar objetiva “[...] garantir o direito de apren-
der, incidindo-se na diminuição das desigualdades educacionais 
[...] na perspectiva da educação integral” (BRASIL, 2011, p.14). Tem 

-se em princípios político-ideológicos diversos, porém, mantém naturezas semelhantes, em termos de 
atividades educativas” (BRASIL, 2009, p.16).
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como foco a perspectiva da educação integral, evidencia-se que o 
processo de formação integral deve ser o objetivo maior da escola. 
Este documento orienta que, caso a escola não atenda a totalida-
de dos estudantes, é necessário elencar critérios para a de"nição de 
estudantes atendidos, critérios estes baseados na pobreza, vulne-
rabilidade social e di"culdade escolar. A vulnerabilidade social16 é 
um critério importante quando não há possibilidade de priorizar o 
atendimento a todos os estudantes, garantindo acesso as oportuni-
dades para o desenvolvimento enquanto cidadão, a "m de enfrentar 
a “[...] lógica perversa e seletiva que continua a atravessar os siste-
mas de ensino, distribuindo de forma desigual, e em condições de-
siguais, saberes e oportunidades (LECLERC; MOLL, 2012, p.108). 

Adotar um programa na escola signi"ca comprometimento 
com a sua execução, para que #ua da melhor maneira possível com 
ênfase na questão formativa. Portanto, o gestor possui papel fun-
damental de elencar qual o horizonte formativo que a escola passa 
a vislumbrar a partir da ampliação do tempo escolar, discutindo 
com toda a comunidade escolar e exercendo a gestão democrática 
a partir da articulação/discussão por meio das instâncias colegia-
das. O papel do diretor destacado no documento (BRASIL, 2011, 
p. 18) consiste em: “[...] promover o debate de Educação Integral 
em jornada ampliada nas reuniões pedagógicas, de planejamento, 
de estudo, nos conselhos de classe, nos espaços do Conselho Esco-
lar, nas atividades com a comunidade escolar”. Ao gestor, caberia 
“[...] garantir a transparência nas prestações de contas dos recursos 
recebidos” (BRASIL, 2011, p.19) para que as tomadas de decisões 
sejam feitas em conjunto acerca das escolhas das atividades forma-
tivas do programa. Em análise sobre o papel das instâncias colegia-
das, Lima (2014, p.8) destaca: “[...] são os espaços de representação 
dos segmentos da escola: discentes, docentes, demais funcionários, 
pais e comunidade” e a"rma que “[...] é pela formação desses es-
paços que a gestão democrática se estabelece e tem potencial para 
promover mudanças signi"cativas na realidade escolar” 

16 De acordo com documento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada/IPEA, a de"nição de vulne-
rabilidade social no qual se ancora este documento diz respeito “[...] à ausência ou à insu"ciência de ativos 
que podem, em grande medida, ser providos pelo Estado, em seus três níveis administrativos (União, 
estados e municípios), constituindo-se, assim, num instrumento de identi"cação das falhas de oferta de 
bens e serviços públicos no território nacional”. (IPEA, 2018, p. 16)
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Na versão do Programa Novo Mais Educação (BRASIL, 2016) 
tem-se o Caderno de Orientações Pedagógicas Versão I (BRASIL, 
2017) e II (BRASIL, 2018). Nestes documentos tem-se descrito o 
preparo e planejamento, a execução do programa, avaliação e mo-
nitoramento, a formação dos sujeitos e a aquisição dos materiais 
para sua execução. No Caderno de Orientações Pedagógicas (BRA-
SIL, 2017) há orientações não consideradas como prescrições, mas 
referências possíveis de serem adaptadas a cada realidade escolar, 
sendo este um documento orientador. O PNME (2016) possibilita 
a “[...] ampliação de tempos e espaços escolares, além de oportu-
nidades educacionais uma vez que investe no acompanhamento 
pedagógico de crianças e adolescentes, visando a erradicação do 
fracasso escolar” (BRASIL, 2017, p.3). A "nalidade do PNME des-
crito neste documento consiste em contribuir para: 

I. alfabetização, ampliação do letramento e melhoria do de-
sempenho em Língua Portuguesa e Matemática das crianças e 
dos adolescentes, por meio do acompanhamento pedagógico 
especí"co;
II. redução do abandono, da reprovação, da distorção idade/
ano, mediante a implementação de ações pedagógicas para me-
lhoria do rendimento e desempenho escolar;
III. melhoria dos resultados de aprendizagem do ensino funda-
mental, nos anos iniciais e "nais e,
IV. ampliação do período de permanência dos alunos na escola 
(BRASIL, 2017, p. 4). 

Neste sentido, evidencia-se o esvaziamento da questão formati-
va integral, a medida em que a escola tem foco especí"co na Língua 
Portuguesa e Matemática, assemelhando-se ao reforço escolar e não 
visando a perspectiva de uma formação integral. Conforme as análi-
ses de Prado, Passos e Souza (2021, p.18) o PNME (2016) anunciado 
como a nova versão do PME (2007) “[...] apenas desestruturou uma 
tentativa plausível de política de educação de tempo integral, cons-
tituindo-se mais um mero reforço escolar, muitas vezes ofertado no 
mesmo horário das aulas do aluno”. Neste sentido entende-se que a 
nova roupagem do programa não traz inovação e sim, retrocesso. 
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Portanto, reforçar conteúdos não signi"ca sucesso acadêmico, em-

bora possa contribuir para a assimilação de conteúdo. 

Ao analisarmos as legislações que regulamentam este pro-

grama, é possível evidenciar os elementos destacados abaixo os 

quais, em nossa perspectiva, auxiliam a compreensão acerca dos 

principais aspectos de cada programa:

Programa Mais Educação – PME (2007)/ Por-
taria Interministerial nº 17/2007

Programa Novo Mais Edu-
cação – PNME (2016)/ Por-
taria MEC n°1.144/2016

Objetivo [...] contribuir para a formação integral de 
crianças, adolescentes e jovens, por meio da 
articulação de ações, de projetos e de progra-
mas do Governo Federal e suas contribuições 
às propostas, visões e práticas curriculares 
das redes públicas de ensino e das escolas, 
alterando o ambiente escolar e ampliando a 
oferta de saberes, métodos, processos e con-
teúdos educativos [...]

[...] Melhorar a aprendi-
zagem em língua portu-
guesa e matemática no 
ensino fundamental, por 
meio da ampliação da jor-
nada escolar de crianças e 
adolescentes, mediante a 
complementação da carga 
horária de cinco ou quinze 
horas semanais no turno e 
contraturno escolar [...]

Finalida-
de

[...] V - promover a formação da sensibilidade, 
da percepção e da expressão de crianças, 
adolescentes e jovens nas linguagens artís-
ticas, literárias e estéticas, aproximando o 
ambiente educacional da diversidade cultu-
ral brasileira, estimulando a sensorialidade, a 
leitura e a criatividade em torno das ativida-
des escolares.

VI – estimular crianças, adolescentes e jo-
vens a manter uma interação afetiva em 
torno de práticas esportivas educacionais 
e de lazer, direcionadas ao processo de de-
senvolvimento humano, da cidadania e da 
solidariedade [...]

[...] contribuir para a:

I – alfabetização, ampliação 
do letramento e melhoria do 
desempenho em língua por-
tuguesa e matemática das 
crianças e dos adolescentes, 
por meio de acompanhamen-
to pedagógico especí!ico;

II – redução do abandono, 
da reprovação, da distor-
ção idade/ano, mediante a 
implementação de ações 
pedagógicas para melhoria 
do rendimento e desempe-
nho escolar;

III – melhoria dos resulta-
dos de aprendizagem do 
ensino fundamental e anos 
!inais e

IV – ampliação do período 
de permanência dos alu-
nos na escola.

Edu-
cação 

integral

[...] fomentar a educação integral de crian-
ças, adolescentes e jovens, por meio do 
apoio a atividades sócio-educativas no con-
traturno escolar.

*
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Programa Mais Educação – PME (2007)
Decreto 7.083/10

Programa Novo Mais Edu-
cação – PNME (2016). Reso-
lução FNDE nº17/2017

Ativi-
dades 

desenvol-
vidas

§ 2° A jornada escolar diária será ampliada 
com o desenvolvimento das atividades de 
acompanhamento pedagógico, experimen-
tação e investigação cientí!ica, cultura e ar-
tes, esporte e lazer, cultura digital, educação 
econômica, comunicação e uso de mídias, 
meio ambiente, direitos humanos, práticas 
de prevenção aos agravos à saúde, promo-
ção da saúde e da alimentação saudável, en-
tre outras atividades.

A necessidade de otimizar 
o tempo de permanência 
dos estudantes na escola, 
direcionando a expansão 
da jornada para a melhoria 
da aprendizagem combi-
nada, sempre que possível, 
com atividades recreativas, 
esportivas e culturais.

Público 
Alvo

[...] contribuir para a melhoria da aprendi-
zagem por meio da ampliação do tempo 
de permanência de crianças, adolescentes 
e jovens matriculados em escola pública, 
mediante a oferta de educação básica em 
tempo integral.

§ 5° - As escolas deverão 
atender prioritariamente 
aos estudantes que apresen-
tem alfabetização incomple-
ta ou letramento insu!icien-
te, conforme resultados de 
avaliações próprias.

Educação 
integral

Art. 2º São princípios da educação integral, no 
âmbito do Programa Mais Educação:

I – a articulação das disciplinas curriculares com 
diferentes campos de conhecimento e práticas 
socioculturais, citadas no § 2° do art. 1º;

II – a constituição de territórios educativos para o 
desenvolvimento de atividades de educação inte-
gral, por meio da integração dos espaços escola-
res com equipamentos públicos como centros co-
munitários, bibliotecas públicas, praças, parques, 
museus e cinemas;

III – a integração entre as políticas educacionais 
e sociais, em interlocução com as comunidades 
escolares;

IV – a valorização das experiências históricas das 
escolas de tempo integral como inspiradoras da 
educação integral na contemporaneidade;

V – o incentivo à criação de espaços educadores 
sustentáveis com a readequeção dos prédios es-
colares, incluindo a acessibilidade, e à gestão, à 
formação de professores e a inserção das temáti-
cas de sustentabilidade ambiental nos currículos 
e no desenvolvimento de materiais didáticos;

VI – a a!irmação da cultura dos direitos humanos, 
estruturada na diversidade, na promoção da 
equidade étnico-racial, religiosa, cultural, territo-
rial, geracional, de gênero, de orientação sexual, 
de opção política e de nacionalidade, por meio 
da inserção da temática dos direitos humanos 
na formação de professores, nos currículos e no 
desenvolvimento de materiais didáticos; e

VII – a articulação entre sistemas de ensino, uni-
versidades e escolas para assegurar a produção 
de conhecimento, sustentação teórico-metodo-
lógica e a formação inicial e continuada dos pro-
!issionais no campo da educação integral.

*

Fonte: Quadro elaborado pela própria autora. 
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Ao analisarmos para o Programa Mais Educação - PME (2007) 
e para o Programa Novo Mais Educação - PNME (2016) "ca eviden-
ciado que a concepção de educação integral não é expressa na versão 
reformulada do programa, o que, em nossa perspectiva, é motivo de 
preocupação. A Portaria 1.144/2016, que regulamenta a nova versão 
do Programa (Programa Novo Mais Educação PNME (2016)) não 
anuncia explicitamente a proposta de educação integral, apresentan-
do deste modo, outros propósitos acerca da educação. 

Segundo a Portaria MEC n°1.144/2016, algumas metas17 não 
foram alcançadas pelo Brasil, ao decorrer de alguns governos, 
como as metas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
– IDEB, nos anos de 2013 e 2015 (BRASIL, 2016). A justi"cati-
va/ consideração apresentada para a instituição do programa diz 
respeito as metas estabelecidas pelo IDEB em 2015 e destaca: [...] 
vinte e quatro por cento das escolas de ensino fundamental, anos 
iniciais, não alcançaram as metas estabelecidas; [...] quarenta e 
nove por cento das escolas do ensino fundamental, anos "nais, não 
alcançaram as metas estabelecidas [...] (BRASIL, 2016). A legisla-
ção que orienta o Programa Novo Mais Educação - PNME (2016) 
não contempla o conceito de educação integral na medida em que 
utiliza o IDEB como medidor da qualidade do ensino, no qual se 
assemelha à qualidade neoliberal, pois nesta ótica objetiva-se que 
“[...] os alunos tenham bons desempenhos em exames que abarcam 
conteúdos arbitrários, padronizados e mundializados” (FERNAN-
DES, NAZARETH, 2011, p.67). Portanto, considera-se que aferir 
a qualidade da educação por meio de notas, compreende-se, não 
é o caminho para a concretização de uma educação de qualidade.

Ampliação da jornada escolar: algumas re!lexões 

De acordo com Libâneo (2012, p. 26), a escola é uma das mais 
importantes instâncias de democratização social e da promoção da 
inclusão social desde que atenda, como “[...] tarefa básica: a ativi-
dade de aprendizagem dos alunos”. O autor não desconsidera a ne-
cessidade da escola cumprir algumas missões sociais e assistenciais, 

17 Tais metas in#uenciaram a necessidade de rever o Programa Mais Educação – PME (BRASIL, 2007), 
no qual a nova versão Programa Novo Mais Educação - PNME (2016) apresenta divergência de concep-
ção, pois dentre as alterações realizadas e os discursos defendidos não apontam preocupação com a con-
cepção de educação integral, mas sim com a ampliação de jornada escolar, com o real objetivo de alcançar 
metas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB.
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“[...] mas isso não pode ser visto como sua tarefa e função primor-
diais” (LIBÂNEO, 2012, p.26). Depreende-se que a escola precisa 
cumprir certas funções assistenciais, mas também é necessário evi-
denciar a questão formativa visando a formação dos alunos. 

A Portaria n°1.144/2016 que apresenta instruções sobre o 
Programa Novo Mais Educação – PNME (2016), os objetivos 
descritos diferem dos objetivos e "nalidades anteriormente des-
tacados na primeira versão do Programa – PME (2007), no qual 
esta versão reformulada do Programa apresenta o esvaziamento 
da questão formativa integral, na medida em que tem como foco 
o ensino do português e da matemática. Pontuar que há o esvazia-
mento da questão formativa é algo que deriva da própria compre-
ensão de formação integral, acreditando que tal formação abran-
ge a totalidade e não apenas o foco em áreas especí"cas como no 
caso dessas disciplinas (português e matemática) descritos como 
melhoria de aprendizagem. Prado, Passos e Souza (2021), ampa-
radas em Peruzzo (2018) a"rmam que a ampliação da jornada 
escolar e a permanência do aluno na escola deve ser pensada de 
maneira mais ampla, uma vez que “[...] oferecendo apenas mais 
português e matemática não garante o pleno desenvolvimento do 
educando. Portanto, o “novo programa” que transmite a ideia de 
inovação, não passa da velha política educacional, retrógada, que 
vigora há décadas e que não tem funcionado (PRADO; PASSOS; 
SOUZA, 2021, p. 16-17). O foco nas disciplinas mencionadas 
evidencia uma carga excessiva de conteúdos curriculares, não 
ofertando atividades e momentos extracurriculares, na medida 
em que o conteúdo é reforçado, não havendo uma organização 
curricular voltada para uma formação mais integral, abrangendo 
outras áreas do conhecimento e desenvolvimento. Prado, Passos 
e Souza (2021) destacam que o PNME (2016, p.18) “[...] rompe 
com qualquer preocupação com a formação mais geral do aluno”. 

A análise desenvolvida no tópico acima permite identi"-
car a ausência de uma concepção de educação integral, pois os 
documentos normativos do PNME (2016) não apresentam ex-
plicitamente uma de"nição. No parágrafo único da Portaria nº 
1.144/2016 destaca-se que: “O Programa será implementado por 
meio da realização de acompanhamento pedagógico em língua 
portuguesa e matemática e do desenvolvimento de atividades 
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nos campos de artes, cultura, esporte e lazer, impulsionando a 
melhoria do desempenho educacional” (BRASIL, 2016). A Por-
taria nº 1.144/2016, não menciona a educação integral, mas ao 
ter como foco o acompanhamento pedagógico em língua portu-
guesa e matemática, fazendo menção à atividades nos campos de 
artes, cultura, esporte e lazer, explicitando a melhoria no desem-
penho educacional dos alunos, permite identi"car a não preo-
cupação para a formação plena e emancipação crítica do sujeito. 
Os documentos normativos do PNME (2016) não de"nem o que 
seja educação integral e formação integral. Ao observar o qua-
dro apresentado, inferimos que o PNME (2016) se materializa 
centralmente no acompanhamento pedagógico em língua portu-
guesa e matemática e que, embora ressalte o desenvolvimento de 
atividades nos campos temáticos de artes, cultura, esporte e lazer, 
estas devem impulsionar a melhoria do desempenho educacio-
nal dos alunos do ensino fundamental e não a formação integral 
do sujeito. A educação, conforme enfatiza Arroyo (1988), não se 
esgota na escola, nem na de tempo integral e quando a escola dei-
xa de realizar sua função principal e desempenha mal as outras 
tarefas adotadas, precisa que o seu papel e suas funções sejam 
repensadas e questionadas. A carga excessiva de conteúdos curri-
culares torna-se um fator preocupante de acordo com a proposta 
da segunda versão do programa. 

Além das mudanças nos objetivos e "nalidades18 contidos na 
Portaria Interministerial n° 17/2007 e Portaria n°144/2016, ato 
normativo do Programa Novo Mais Educação (2016), também há 
alteração no público alvo, no qual se tinha a ampliação do tempo 
de permanência para “[...] crianças, adolescentes e jovens matri-
culados em escola pública [...]” (BRASIL, 2007a) alterando para 
atendimento prioritário aos “[...] estudantes que apresentam alfa-
betização incompleta ou letramento insu"ciente” (BRASIL, 2017). 
A mudança determinada em relação ao público alvo dos progra-
mas, apresentam mudança também na forma de gestão, no qual 
a segunda versão do Programa (2016), evidencia-se uma gestão 

18 Tais "nalidades, além de serem diferentes quantitativamente, também são diferentes qualitativamente, 
na medida em que as "nalidades da primeira versão do programa estão relacionadas à uma formação 
geral e ampla, enquanto a segunda versão do programa está relacionada a contribuição da alfabetização, 
letramento e redução do abandono. Prado, Passos e Souza (2021) a"rmam que o PNME (2016) não trouxe 
inovações, apresentando-se ine"caz.
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gerencialista, que conforme as análises de Prado, Passos e Souza 
(2021, p.18) está ancorada nas reformas que vêm acontecendo no 
país desde a década de 1990, as “[...] por meio de diversos, pulveri-
zados e descontinuados programas e projetos implantados nas es-
colas, buscam manter o controle dos processos educativos, os quais 
amargam baixos indicadores de e"ciência, e"cácia, efetividade”. 
As autoras destacam que as mudanças ocasionadas pelas reformas 
educacionais geram inúmeros debates, principalmente quando en-
volvem os programas e projetos que chegam às escolas públicas e 
necessitam ser implementados pela gestão escolar. Para as autoras 
“Esses programas e projetos acabam por ser contraditórios ao que 
regulamenta a LDBEN/1996, que estabelece a gestão democráti-
ca enquanto prática a ser vivenciada nas escolas públicas”. (PRA-
DO; PASSOS; SOUZA, 2021, p.08). Isto posto, é possível inferir o 
quanto o trabalho a ser desenvolvido no âmbito da gestão encontra 
di"culdades em sua execução. Destaca-se, tendo por base Prado, 
Passos e Souza (2021), que as escolas necessitam de investimentos 
na infraestrutura, na formação dos servidores e, da mesma forma, 
a gestão das escolas necessita de condições para trabalhar, isto é, é 
preciso que haja maior investimento por parte do poder público 
para que as ações possam ser desenvolvidas de maneira satisfatória 
e para que os alunos possam frequentar espaços dignos e propí-
cios a seu desenvolvimento pleno. Outro destaque diz respeito a 
descontinuidade dos programas. Parente (2016, p.166) a"rma que 
as descontinuidades “[...] dos programas ocasiona inconstâncias 
nos rumos das políticas dos entes federativos que o implementam”. 
Sendo assim, as divergências entre as versões dos programas PME 
(2007) e PNME (2016) apresentam di"culdades de avanço e con-
solidação de uma política educacional de qualidade, em especial 
quando se trata de pensar a ampliação da jornada na perspectiva de 
uma concepção de educação integral. Portanto, não há como negar 
que essas mudanças de governo provocaram a perda de espaço e 
identidade do Programa Mais Educação – PME (2007) na agenda 
política brasileira. 

Conforme exposto, a ampliação da jornada escolar no Brasil 
por meio do Programa Mais Educação e por meio da versão atu-
alizada deste programa (Programa Novo Mais Educação) – ainda 
que ambos tenham como objetivo a melhoria da qualidade do 
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ensino nas escolas públicas, cada um apresenta aspectos impor-
tantes para se pensar a ampliação da jornada, bem como cada 
um, aponta a ampliação para rumos diferentes: um que tem a 
educação integral como perspectiva e outro que tem a perspec-
tiva de melhoria do ensino por meio de conteúdos de disciplinas 
especí"cas (português e matemática). 

Considerações !inais 

Tomando como referência as discussões acerca da ampliação 
da jornada escolar a partir da implementação da política de fo-
mento implementada pelo governo federal por meio do Progra-
ma Mais Educação (Brasil, 2007) e sua nova versão o Programa 
Novo Mais Educação (BRASIL, 2016), é possível a"rmar a des-
continuidade de uma política de ampliação da jornada escolar 
na perspectiva da educação integral, nos moldes estabelecidos 
por meio da primeira versão do programa. Em cada versão esta 
a"rmativa pode ser constatada a medida em que cada um elen-
ca objetivos, "nalidades, público alvo, atividades desenvolvidas e 
concepções de educação diferenciadas. 

A descontinuidade desta política evidencia o distanciamento 
entre o idealizado e o realizado. O ponto de maior ruptura nos 
dois programas se refere ao fato de que o novo programa deses-
trutura e retrocede a tentativa de educação integral proposto pelo 
Programa Mais Educação e constitui-se como reforço escolar, 
com foco no ensino da língua portuguesa e da matemática, visan-
do, em especial, elevar os dados do Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica - IDEB. 

Destaca-se que a primeira versão do programa PME (2007) 
apresenta aproximação com uma perspectiva de educação inte-
gral e tem como "nalidade a promoção da sensibilidade, percep-
ção e expressão das crianças, adolescentes e jovens nas linguagens 
artísticas, literárias e estéticas, aproximando o ambiente educa-
cional e a diversidade cultural brasileira, enquanto a versão refor-
mulada apresenta esvaziamento da questão formativa.

Nesse sentido, é necessário repensar a forma como a amplia-
ção do tempo escolar deverá ser utilizada a "m de que não seja 
meramente uma ampliação da carga horária, mas, sim, que haja 
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um repensar da organização curricular na perspectiva de que a 
escola possa promover um processo formativo que favoreça ao 
alunado, em especial aqueles oriundos das camadas populares, 
moradores de periferia, marcados em sua origem, pela situação 
de vulnerabilidade social e por fracassos em sua trajetória de 
aprendizagem e possam promover o desenvolvimento pleno de 
todas as potencialidades de crianças, adolescentes e jovens.
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Introdução

O Curso de Graduação em Direito é uma das opções mais 
procuradas pelos que almejam a chamada formação superior. 
Conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira [INEP] de 2019, divulgados em ou-
tubro de 2020, o Direito é a graduação no ensino presencial com 
o maior número de matrículas na rede privada, bem à frente do 
Curso de Administração. Na rede federal, onde existe uma oferta 
menor de vagas, o Direito está na terceira colocação, atrás somen-
te dos Cursos de Administração e de Pedagogia (BRASIL, 2020a).

Em uma nova alteração nas Diretrizes Curriculares Nacio-
nais do Curso de Graduação em Direito, parecer do Conselho 
Nacional de Educação, da Câmara de Educação Superior, de n. 
757/2020, foi incluído como conteúdo essencial para a formação 
do graduando o “Direito Digital”. Observou, ainda, que na for-
mação prático-pro"ssional, que visa a “integração entre a prática 
e os conteúdos teóricos desenvolvidos nas demais perspectivas 
formativas, especialmente nas atividades relacionadas com a prá-
tica jurídica”, que sejam trabalhados obrigatoriamente os “estudos 
referentes ao letramento digital, práticas remotas mediadas por 
tecnologias de informação e comunicação” (BRASIL, 2020b).

capítulo 
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O objetivo deste estudo é fazer algumas considerações iniciais 
sobre aspectos relevantes dessa atenção ao Direito Digital, ao le-
tramento digital e às tecnologias de informação e comunicação 
na formação do graduando em Direito, considerando essa recente 
modi"cação das Diretrizes Curriculares. O propósito é mais o de 
estimular o estudo dessa temática cada vez mais indispensável na 
formação e no exercício pro"ssional, bem como apresentar dúvidas 
e questionamentos que precisam ser objeto de uma re#exão crítica 
e construtiva. Some-se a essas observações o crescente debate sobre 
a liberação da graduação em Direito via Educação à Distância, e a 
tramitação de propostas de autorização dessa modalidade de curso 
nos órgãos competentes do Ministério da Educação.

Direito, educação jurídica e tecnologias digitais

A leitura do relatório elaborado pela comissão que analisou 
a proposta de alteração do artigo 5º das Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso de Graduação em Direito de 2018 (BRASIL, 
2018a) demonstra que a inclusão dos conteúdos de Direito Di-
gital, e de estudos sobre o letramento digital, ocorreu de forma 
acidental. O objetivo era decidir sobre a inserção de temáticas do 
Direito Financeiro, de forma obrigatória na formação do gradu-
ando em Direito, em razão do “alto impacto de questões referen-
tes ao Direito Financeiro para as contas públicas, a governança 
pública e a efetividade das políticas públicas”, e considerando o 
“elevado índice nos tribunais para solução de con#itos nacionais 
e regionais referentes à área” (BRASIL, 2020b).

No parecer n. 757/2020, consta que:

Nessa ocasião, igualmente, ampliamos o escopo das proposi-
ções no artigo 5º da referida DCN, no sentido de fortalecer os 
esforços referentes ao letramento digital e às práticas de comu-
nicação e informação, que expressam as tecnologias educacio-
nais e que devem permear a formação, inclusive presencial, no 
sentido de adotar as competências vinculadas a essas media-
ções, especialmente em práticas e interações remotas relacio-
nadas ao aprendizado.
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O famoso “jabuti” [aqui referido por analogia], tão criticado 
no processo legislativo como a prática de inserção de norma fora 
da proposta original da mudança legislativa em discussão, no pa-
recer indicado só pode ser aplaudido, e podemos nos referir a essa 
situação como um “jabuti do bem” (MOTTA, BONIFÁCIO, 2021).

Os pro"ssionais do Direito já convivem a alguns anos 
com o processo digital, que foi previsto inicialmente na Lei n. 
11.419/2006, que permitiu ao Poder Judiciário “desenvolver siste-
mas eletrônicos de processamento de ações judiciais por meio de 
autos total ou parcialmente digitais, utilizando, preferencialmen-
te, a rede mundial de computadores e acesso por meio de redes 
internas e externas” [CAPÍTULO III, do processo eletrônico, ar-
tigo 8º] (BRASIL, 2006).

O Conselho Nacional de Justiça [CNJ] editou a Resolução n. 185 
de 2013, que instituiu o Sistema Processo Judicial Eletrônico [PJe] 
como sistema de processamento de informações e prática de atos 
processuais no Brasil (BRASIL, 2013), e o Código de Processo Civil 
[CPC] editado em 2015 tratou da prática eletrônica dos atos proces-
suais, conforme os artigos 193 a 199 e outros (BRASIL, 2015).

O Processo Judicial Eletrônico é uma realidade e uma neces-
sidade, justi"cada de forma adequada pela Resolução n. 185 de 
2013, da qual extraímos como argumentos a maior celeridade e 
qualidade da prestação jurisdicional com a tramitação dos pro-
cessos por meio eletrônico; a “adequação do funcionamento do 
Poder Judiciário aos princípios da proteção ambiental” (BRASIL, 
2013); e tantas outras vantagens e comodidades para todos os 
pro"ssionais que atuam na área jurídica.

Em recente publicação do CNJ, que trata dos “impactos da 
pandemia causada pela covid-19 nos processos de trabalho dos 
tribunais”, temos o acesso a informações sobre vários aspectos 
pesquisados pelo Conselho, com informações que foram presta-
das pelos Tribunais brasileiros [exceto os da Justiça Eleitoral. No 
que se refere aos processos que tramitam eletronicamente, cons-
tatamos um levantamento relevante que indica uma realidade 
da implantação que avança na busca da tramitação eletrônica de 
100% dos processos judiciais. Consta na publicação que:
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Os dados do Relatório Justiça em Números 2019, indicam que 
84% dos processos que ingressam no Poder Judiciário são ele-
trônicos. Ainda de acordo com este relatório, há tramitação ele-
trônica em 100% dos casos novos no TST e 97,7% nos Tribunais 
Regionais do Trabalho; enquanto na Justiça Federal são 81,8%; 
e na Justiça Estadual são 82,6% de casos novos eletrônicos. Os 
dados da Figura 24 mostram que 27% do acervo ainda é físico, 
mas que uma parcela signi"cativa dos tribunais já está atuando 
com 100% dos processos em andamento na forma eletrônica. 
Apenas 13 de 62 tribunais (19%) declararam possuir menos de 
90% de acervo eletrônico (BRASIL, 2020e, p. 23).

Nesse período, desde 2006, a partir da permissão do pro-
cesso digital, as Diretrizes Curriculares do Curso de Direito 
passaram por análises e modi"cações. Em uma delas, uma “Re-
visão das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de gradu-
ação em Direito” de 2018, houve a indicação da possibilidade 
de se buscar uma “diversi"cação curricular”, com a introdução 
no Projeto Pedagógico do Curso de conteúdos e componentes 
curriculares com o objetivo de “desenvolver conhecimentos de 
importância regional, nacional e internacional”; ou dar des-
taque ao conhecimento de “determinado(s) campo(s) do Di-
reito, e articular novas competências e saberes necessários aos 
novos desa"os que se apresentem ao mundo do Direito”, com 
a sugestão de algumas disciplinas, dentre as quais o denomi-
nado “Direito Cibernético” (BRASIL, 2018b). Há nessa revisão 
(BRASIL, 2018b) uma observação que segue no mesmo sentido 
do parecer n. 757/2020, ao se referir a “novas tecnologias”, ou 
“ferramentas tecnológicas”, que nada mais são do que as tecno-
logias de informação e comunicação:

Há que se destacar a possibilidade de mudança do cenário 
pro"ssional decorrente da inserção de novas tecnologias. Fer-
ramentas tecnológicas irão reduzir a demanda por recursos 
humanos, alterando a estrutura organizacional dos espaços que 
realizam atividades jurídicas. Novas tecnologias podem alterar 
a elaboração e entrega de produtos e serviços jurídicos, criando 
novos requisitos de competências e conhecimentos para o pro-
"ssional da área (BRASIL, 2018b).



Seção 02 – Currículo e novos desa!ios

391

Na edição das novas e atuais Diretrizes Curriculares Na-
cionais do Curso de Graduação em Direito de 2018 (BRASIL, 
2018a), constou no parágrafo 3º do artigo 5º, a sugestão do estudo 
do “Direito Cibernético”:

Tendo em vista a diversi"cação curricular, as IES poderão intro-
duzir no PPC conteúdos e componentes curriculares visando 
desenvolver conhecimentos de importância regional, nacional 
e internacional, bem como de"nir ênfases em determinado(s) 
campo(s) do Direito e articular novas competências e saberes 
necessários aos novos desa"os que se apresentem ao mundo do 
Direito, tais como: Direito Ambiental, Direito Eleitoral, Direito 
Esportivo, Direitos Humanos, Direito do Consumidor, Direito 
da Criança e do Adolescente, Direito Agrário, Direito Ciberné-
tico e Direito Portuário (BRASIL, 2018a) [grifo nosso].

 

Além disso, no artigo 4º das Diretrizes Curriculares consta 
que a formação do graduando em Direito deverá lhe proporcionar 
competências e capacidades, dentre as quais “compreender o im-
pacto das novas tecnologias na área jurídica” [inciso XI], e “possuir 
o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreen-
são e aplicação do Direito” [inciso XII] (BRASIL, 2018a). Na “letra 
fria” das normas ideais, tudo está muito bem-posto.

Enquanto isso, no dia a dia dos pro"ssionais do Direito, se-
gue a informatização dos processos no Poder Judiciário. Em 2018 
foram 20,6 milhões de novos processos instaurados por meio ele-
trônico, o que equivale a 83,8% dos processos ajuizados no perío-
do, sendo o percentual restante ainda de processos em suporte fí-
sico. Foram 108,3 milhões processos em formato eletrônico, entre 
2009 e 2019, conforme dados do Relatório Justiça em Números 
do CNJ (BRASIL, 2019).

Outro fator que impactou no fortalecimento do processo di-
gital e das tecnologias de informação e comunicação foi a pan-
demia da Covid-19. Essa crise sanitária ocasionou uma situação 
nunca vista no Poder Judiciário: a suspensão do atendimento pre-
sencial a “partes, advogados e interessados” [artigo 3º], com o de-
ver de se “manter canal de atendimento remoto, a ser amplamente 
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divulgado pelos tribunais” [artigo 3º, § 1º] (BRASIL, 2020c). Os 
prazos processuais foram suspensos [artigo 5º] (BRASIL, 2020c), 
mas logo depois retomaram seu curso normal.

Estabeleceu-se um “regime de Plantão Extraordinário” em 
todo o Poder Judiciário, visando “uniformizar o funcionamento 
dos serviços judiciários e garantir o acesso à justiça neste período 
emergencial, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo 
Coronavírus – Covid-19” [artigo 1º] (BRASIL, 2020c).

Seguiram-se outras normas e regramentos do CNJ regula-
mentado a realização de audiências e de outros atos processuais 
por videoconferência, seja em processos penais e de execução pe-
nal, depois em processos de apuração de atos infracionais e de 
execução de medidas socioeducativas, o atendimento virtual, até 
a Resolução 354, de 19 de novembro de 2020, que tratou do cum-
primento digital de atos processuais, com a indicação das audi-
ências por videoconferência [“comunicação a distância realizada 
em ambientes de unidades judiciárias”], e na modalidade telepre-
sencial [“as audiências e sessões realizadas a partir de ambiente fí-
sico externo às unidades judiciárias” [artigo 2º] (BRASIL, 2020d).

Ainda não existem estudos cientí"cos sobre a real dimensão 
da mudança na adoção das audiências virtuais, em substituição às 
presenciais, mas podemos analisar algumas matérias mais infor-
mativas, ou de opinião, como a que indica as audiências virtuais 
como “o legado da covid-19 ao Poder Judiciário” (VIANNA, 2021).

Sobre a utilização das tecnologias de informação e comuni-
cação na educação jurídica, é uma realidade incontestável que as 
práticas pedagógicas tradicionais, como a aula exclusivamente 
expositiva, ou a chamada aula “conferência” no Curso de Gra-
duação em Direito, devem abrir espaços para novas ações peda-
gógicas, que surgem orientadas pelos avanços da tecnologia e da 
comunicação, e que suscitam a re#exão de uma atuação docente 
mais moderna. A pandemia da Covid-19 apresenta, também, essa 
necessidade de adequação, em razão da utilização, seja inicial ou 
a sua intensi"cação, das aulas e atividades remotas.

Apesar de todas as transformações que geram signi"cativos 
avanços no ensino do Direito no decorrer dos tempos, há ainda 
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uma ideia geral de precariedade dos ensinos superior e jurídico, 
uma ideia de que é necessário, ainda na atualidade, romper-se 
com uma histórica dependência cultural e cientí"ca tradicional e 
arcaica. Diz-se que o nosso ensino superior não tem atendido aos 
seus objetivos ideais; que são muito poucos os bene"ciários da es-
trutura, estatal ou privada, que patrocina o ensino superior; que o 
nosso ensino superior e o jurídico está em crise; que esses ensinos 
são precários, ine"cientes, que não transmite adequadamente os 
conhecimentos que se pretendem oferecer ao aluno. Essas críticas 
se repetem, ano após anos, apesar de todos os avanços na busca 
da efetivação de um ensino superior universal e adequado. 

Essa ideia de precariedade do ensino superior se mostra mais 
justi"cável quando veri"camos que muitas instituições de ensino 
não conseguem programar, na prática pedagógica, a utilização das 
tecnologias de informação e comunicação já disponíveis, visando 
melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Em contrapartida, 
grandes instituições de ensino, que possuem estrutura tecnológica 
adequada, a utilizam de forma questionável, mais como uma opção 
para redução dos custos: a educação tratada como “negócio”; as 
tecnologias de informação e comunicação usadas mais como so-
lução para melhorar o “negócio” da prestação de serviços educa-
cionais, não necessariamente valorizando o objetivo educacional.

Na área do Direito, como em qualquer outra área da educação, 
a utilização das novas tecnologias na atuação pro"ssional é uma 
realidade que a formação acadêmica não pode mais desprezar.

Alguns estudos mais gerais já discutem essa questão, como 
os trabalhos de Marta de Campos Maia e Fernando de Souza 
Meirelles, “Tecnologia de Informação e Comunicação aplicada à 
Educação” (2009); Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida, “Tec-
nologia de informação e comunicação na escola: novos horizontes 
na produção escrita” (2004) e “Tecnologia e educação a distância: 
abordagens e contribuições dos ambientes digitais e interativos de 
aprendizagem” (2003); Carlos Eduardo Bielschowsky, “Tecnologia 
da informação e comunicação das escolas públicas brasileiras: o 
programa PROINFO integrado” (2009); dentre outros. 

A utilização das novas tecnologias, e a mudança do paradig-
ma metodológico no ensino superior, são modi"cações que ne-
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cessitam ser pensadas e assimiladas com urgência. As tecnologias 
de informação e comunicação geraram uma revolução, com al-
terações signi"cativas em toda a sociedade, o que foi acentuado, 
de maneira forçada, mas necessária, com a pandemia, conforme 
já observamos. Com certeza, após superarmos esse momento de-
licado por que passa a humanidade, teremos uma melhor com-
preensão de que a educação pode e deve ultrapassar as quatro 
paredes da “sala de aula”, já que, na própria “sala” é possível que 
os professores e os alunos estejam conectados mundialmente, e 
em atividades de ensino e aprendizagem signi"cativas. Um dos 
problemas, por certo, será o acesso aos equipamentos e bens tec-
nológicos necessários para que isso se torne realidade: é preciso 
discutir e pensar em políticas públicas de acessibilidade e inclu-
são digital, em um pais com reconhecidas desigualdades sociais.

É indispensável, portanto, que o pro"ssional da área do Di-
reito domine as novas tecnologias de informação e comunicação, 
quer para a melhoria de seus conhecimentos visando à compre-
ensão e a aplicação do Direito, quer para a sua adequada atuação 
pro"ssional, cada vez mais exercida pela via do processo digital, 
pela prática de atos processuais digitais. 

A importância desse conhecimento se justi"ca, por exemplo, 
diante da ausência de uniformidade [e aqui essa colocação é feita 
como crítica e reprovação] quanto aos “sistemas” de tramitação 
eletrônica dos processos, sendo utilizados, de acordo com o Tri-
bunal, o PJe, SAJ, Projudi, E proc, &emis ou outros (BRASIL, 
2020e, p. 25). É claro que uma padronização do sistema, com a 
adoção de um único, é o ideal.

Alguns estudos já trataram da utilização das TICs na atuação 
pro"ssional como no Ensino Jurídico. Destacamos os trabalhos 
“Uso das novas tecnologias de informação e comunicação como 
ferramentas de modernização do ensino jurídico”, de Marciele Ber-
ger Bernardes e Aires José Rover (2010); “O ensino do direito na 
sociedade da informação”, de Arisa Ribas Cardoso (2013); “O ensi-
no jurídico e as novas tecnologias de informação e comunicação”, 
de Carlos Alexandre Michaello Marques (2010); dentre outros.

Sobre o letramento digital, a obra que tratou desse conceito de 
forma marcante foi o trabalho de Paul Gilster, “Digital Literacy”, ainda 
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sem tradução para o português. Maria Teresa Freitas, em excelente 
artigo, ensina que a expressão “letramento digital” pode ser de"nida 
de forma mais ampla ou mais restrita. As de"nições mais restritas 
tratam o tema como uma ferramenta, ou pelo seu “uso meramente 
instrumental”. As de"nições mais amplas consideram “o contexto so-
ciocultural, histórico e político que envolve o processo de letramento 
digital” (FREITAS, 2010, p. 337). A autora expõe que:

compreendo letramento digital como o conjunto de competências 
necessárias para que um indivíduo entenda e use a informação 
de maneira crítica e estratégica, em formatos múltiplos, vinda de 
variadas fontes e apresentada por meio do computador-internet, 
sendo capaz de atingir seus objetivos, muitas vezes compartilhados 
social e culturalmente (FREITAS, 2010, p. 339-340) [grifo nosso].

A análise do conceito de letramento digital, considerados os 
diversos aspectos abordados pelos estudiosos, revela como objetivo 
permitir que o graduando tenha competência para localizar, anali-
sar, compreender e utilizar as informações disponíveis em forma-
to digital de maneira crítica e adequada. Como foi observado por 
Marcelo Ca"ero Dias e Ana Elisa Novais, “letramento digital não é 
um curso de informática” (2009, p. 5). É necessário ter habilidade 
para o uso do computador, mas a capacidade de ler, compreender 
e desenvolver textos que re#etem o conhecimento obtido de forma 
adequada é a essência do letramento digital. Nesse sentido:

Para além das habilidades técnicas, é preciso também que o indi-
víduo desenvolva habilidades de análise crítica e participação ativa 
nos processos de interação mediados pelas tecnologias digitais. A 
interação em ambientes digitais exige uma gama de conhecimentos 
muito ligados à cultura digital. Tanto as habilidades motoras quanto 
as habilidades linguísticas são importantes para o letramento digi-
tal, mas é preciso um conhecimento que extrapola esses domínios, 
que é social, cultural, aprendido com a prática, com as vivências e 
com outras experiências. (DIAS; NOVAIS, 2009, p. 6) [grifo nosso].

Em sentido semelhante, aliando o enfoque na formação e na 
atuação pro"ssional, Sonia Boeres (2018) destaca a importância 
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dos letramentos informacional e digital, que devem ser adequados 
para “capacitar o indivíduo a construir um conhecimento sólido, 
sistemático, pertinente, inovador e, sobretudo, ao longo do tempo”:

[...] é necessário, na amplitude de informações, reconhecer a re-
levância do letramento informacional, bem como do letramento 
digital, adequados a capacitar o indivíduo a construir um conhe-
cimento sólido, sistemático, pertinente, inovador e, sobretudo, 
ao longo do tempo. Da mesma maneira que a informação está 
sendo divulgada ferozmente, a atualização pro"ssional deve se-
guir seu exemplo, acompanhando a evolução tecnológica e sem 
medo ou preconceito com a tecnologia (BOERES, 2018, p. 496).

Em outro aspecto, o estudo do chamado “Direito Digital”-
se mostra igualmente necessário, seja como disciplina especí"ca 
prevista no PPC, mas também pela abordagem dos conteúdos 
importantes de forma disseminada nas diversas disciplinas. Es-
tudar o Direito Digital é analisar a aplicabilidade de informações 
disponibilizadas em formato digital, a prática de atos e fatos em 
formato digital, e suas repercussões nas relações jurídicas, a par-
tir do ordenamento jurídico vigente.

Apenas exempli"cativamente, destacamos a relevância de as-
suntos jurídicos e interdisciplinares que se encaixam dentro do 
contexto de um denominado “Direito Digital”, como: acessibilida-
de e inclusão digital; pesquisa cientí"ca e utilização das informa-
ções digitais de forma ética; propriedade intelectual; segurança nas 
redes digitais e proteção de dados; interações comerciais virtuais; 
crimes cibernéticos e terrorismo virtual; agressões aos direitos da 
personalidade e as diversas ameaças à dignidade humana; direitos 
e deveres para o uso da internet [Marco Civil da Internet, Lei n. 12 
965/2014]; processo judicial eletrônico; provas em formato digital; 
criptomoedas e sua utilização e validade; dentre outros.

A partir desses aspectos sugeridos, que entrelaçam o Direi-
to, a educação e a atuação pro"ssional jurídica, a sociedade di-
gital, a utilização das tecnologias de informação e comunicação 
na educação e na vida pro"ssional, apresentamos as considera-
ções que seguem.
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Considerações !inais

A importância da aquisição de competências e habilidades 
para o uso das tecnologias de informação e comunicação durante 
a realização da graduação superior em Direito, bem como para o 
exercício das pro"ssões jurídicas é incontestável. Aliás, trata-se 
de exigência para qualquer formação superior, bem como para o 
melhor desempenho em boa parte das pro"ssões.

Na área jurídica, essa necessidade se mostra real quando veri-
"camos o impacto que a utilização das tecnologias de informação e 
comunicação causam ou podem causar nas relações jurídicas con-
tratuais, na prática de atos e fatos jurídicos, além da utilização dos 
processos judiciais eletrônicos, já que o formato do processo digital 
será o único a ser utilizado pelo Poder Judiciário. Consideramos 
ainda o crescente debate sobre a liberação da graduação em Direito 
via Educação à Distância, com a tramitação de propostas de auto-
rização dessa modalidade de curso nos órgãos o"ciais.

O parecer n. 757/2020 do Conselho Nacional de Educação, 
que prevê a realização de estudos referentes ao letramento digi-
tal, e a realização de práticas remotas mediadas por tecnologias 
de informação e comunicação na formação do graduando de Di-
reito, representa uma a a"rmação que precisa ser efetivada pelas 
instituições de ensino, de forma concreta, e não apenas como pre-
visão formal no PPC.

É fundamental compreender que o letramento digital sig-
ni"ca permitir que o graduando desenvolva a competência para 
localizar, analisar, compreender e utilizar as informações dispo-
níveis em formato digital de maneira crítica e adequada. Às ve-
zes mais do que em outras áreas do conhecimento humano, o 
graduando em Direito, futuro pro"ssional na advocacia [privada, 
pública, defensoria etc.], na magistratura, ou como membro do 
Ministério Público [estadual, federal, do trabalho etc.], precisa 
compreender essas informações e ter a capacidade de utilizá-las 
considerando o contexto sociocultural, histórico, político, jurídi-
co, em que elas estão baseadas e inseridas. O letramento digital 
não é, portanto, apenas saber usar os instrumentos tecnológicos 
disponíveis, não é somente saber usar essas ferramentas, ou ter 
habilidade instrumental para tanto.
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Consideramos que a educação superior, nela incluída a edu-
cação jurídica, tem pela frente três grandes desa"os que a socie-
dade, cada vez mais digital, apresenta. 

O primeiro é universal, representado pela necessidade de de-
mocratização do acesso à tecnologia, a chamada inclusão digital. 
A necessidade de adequação do ensino presencial às atividades 
educacionais de forma remota, imposta pela pandemia, con"r-
maram essa carência já conhecida. 

O segundo desa"o, de natureza educacional, é pensar em 
como implementar ações concretas de letramento digital [ativida-
des de ensino, pesquisa e extensão], acompanhadas do necessário 
investimento em infraestrutura em tecnologias de informação e 
comunicação pelas instituições de ensino, para o atendimento de 
todos os cursos superiores.

A terceira provocação é cientí"ca: é a importância de se inten-
si"car os estudos sobre os problemas que envolvem o letramento 
digital e a educação superior, e sobre a melhor utilização das tec-
nologias no âmbito educacional e pro"ssional em uma sociedade 
com privações evidentes. Parafraseando o poeta Manoel de Barros, 
“para ter mais certezas tenho que me saber de imperfeições”.
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Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende.
Guimarães Rosa

Considerações iniciais

 O presente artigo é desenvolvido partindo-se da análise de 
currículos pertencentes aos Cursos de Direito, de Instituições de 
Ensino Superior (IES), públicas ou privadas, com a "nalidade de 
levantar aspectos relevantes para o desempenho do futuro pro"s-
sional da área jurídica, em face das mudanças tecnológicas ocor-
ridas na prática dos diferentes segmentos das carreiras jurídicas.

 É imperioso ressaltar, que o sistema judiciário brasileiro tem 
recebido, ao longo dos últimos vinte anos, inúmeras críticas em 
razão de ser um sistema moroso, posto apresentar uma estrutu-
ra arcaica, a qual não corresponde os anseios da sociedade, bem 
como, não atende adequadamente as demandas que são promo-
vidas perante a Justiça, no ritmo necessário.

 Assim, torna-se imprescindível uma revisão dos currículos 
dos Cursos de Direito, da maioria das IES Brasil afora, em razão das 
exigências dos organismos judiciais referentemente às evoluções 
tecnológicas na área jurídica, porquanto as IES são, por sua própria 
natureza, o lugar privilegiado onde o conhecimento, por meio do 
currículo, é desenvolvido, estocado e disponibilizado.

capítulo 
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A educação superior como ponto de partida

 Por primeiro, cumpre anotar que a legislação brasileira, por 
meio da Lei de Diretrizes Básicas (LDB) – Lei n. 9.394, de 20 de 
Dezembro de 1996, estabelece quais são os objetivos e as "nalida-
des da educação, a saber:

Art 1º. - A educação compreendida como processo de forma-
ção humana.
Art 2º. - A educação é dever da família e do Estado. Tem por 
"nalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 
para o exercício da cidadania e a quali"cação para o trabalho.

 

Em razão dessas diretrizes, mister se faz registrar que a edu-
cação superior consiste em um processo de formação, no qual é 
transferido ao ser humano uma gama de conhecimentos apro-
fundados, pertencentes a uma área de conhecimento especí"co, 
por determinado espaço de tempo e, ao se completarem as exi-
gências estabelecidas pela Instituição de Ensino Superior (IES), 
esta outorgará uma certi"cação/diplomação, que poderá ser de 
licenciado, bacharelado ou tecnólogo 

Contudo, para efetivamente se apropriar desses conhecimen-
tos, o interessado deve ter [...] concluído a educação secundária 
e ser aprovado no exame vestibular ou haver sido aprovado em 
processo de seleção estabelecido pela instituição na qual pre-
tende realizar seus estudos (SOARES, 2002, 113-114).

 Vale frisar que, a educação superior como ponto de parti-
da para a formação pro"ssional, visa desenvolver no ser humano 
adulto, técnicas e práticas referentemente a uma determinada área, 
preparando-o para o exercício da cidadania e a quali"cação para 
o trabalho, que será colocado a serviço da sociedade, com vista a 
provocar signi"cativas mudanças sociais.

 E, nessa esteira, Freire (2000, p. 13) a"rma que “Se a educação 
sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade 
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muda. ”, fazendo alusão à relevante participação da educação, incluso 
a do ensino superior, na vida do cidadão brasileiro. 

 Assim, para fazer qualquer inferência aos estudos em nível 
superior, um dos temas que tem ocupado o centro dos debates 
educacionais, refere-se ao currículo a ser pensado, elaborado, im-
plantado e implementado nas IES, a ponto de levar inúmeros estu-
diosos de diversas áreas (ex: política, jurídica, cultural, econômica, 
dentre outras), juntamente com a área da educação, a estudar dife-
rentes vieses que possam desenvolver no ser humano interessado 
em aprender, o anseio pelo conhecimento.

A importância do currículo na educação superior

 A despeito de a educação superior ter como "nalidade básica 
o servir à sociedade, as IES necessitarão elaborar atividades, bem 
como, deverão levar "elmente o cumprimento dos referenciais 
dispostos em seu currículo. Por isso, o escritor Saviani (2011, p. 
32) a"rma que, a instituição educacional serve para “propiciar a 
aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso ao saber ela-
borado...”, com vistas a apreender o conhecimento. 

 Assim, somente por meio do currículo é possível que as ins-
tituições oportunizem aos interessados o atingimento desse saber 
sistematizado que os levará a descortinar suas aptidões inicial-
mente acadêmicas e, posteriormente pro"ssionais. 

 Por certo, as IES precisarão desenvolver atividades de forma-
ção pro"ssional que tenham como pressuposto os elementos dis-
postos na legislação anteriormente referenciada, cuja atitude deve 
ter como aspecto primevo o currículo escolar. E, para registrar o 
que se entende por currículo escolar, transcreve-se o pensamento 
de Veiga (1995, p. 82):

É o conjunto das atividades da escola que afetam direta e indi-
retamente, o processo de transmissão-assimilação e produção 
de conhecimento. [...] é um instrumento de confronto de sabe-
res: o saber sistematizado, indispensável à compreensão crítica 
da realidade, e o saber de classe, que o aluno representa e que é 
o resultado das formas de sobrevivência que as camadas popu-
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lares criam. Valoriza o saber de classe e o coloca como ponto de 
partida para o trabalho educativo.

 Ainda, ressaltando o pensamento do renomado escritor Sa-
viani (2003, p. 18) que, com maestria a"rma que “O currículo é 
a organização do conjunto das atividades nucleares distribuídas 
no espaço e tempo escolares. Um currículo é, pois, uma escola 
funcionando, quer dizer, uma escola desempenhando a função a 
função que lhe é própria”.

 E, na mesma esteira o referido autor Saviani (2003, p. 21) 
ensina que:

O currículo diz respeito à seleção, seqüência e dosagem de 
conteúdos da cultura a serem desenvolvidos em situações de 
ensino-aprendizagem. Compreende conhecimentos, idéias, há-
bitos, valores, convicções, técnicas, recursos, artefatos, proce-
dimentos, símbolos, etc. dispostos em conjuntos de matérias/
disciplinas escolares e respectivos programas, com indicações 
de atividades/experiências para sua consolidação e avaliação.

 Portanto, pode-se conceituar o currículo como toda ação que 
se desenvolve, se processa em uma IES, de forma sistematizada, por 
meio de marcos teórico, conteúdos, metodologias, espaço e tempo, 
justi"cativas, avaliações e objetivos, melhor dizendo, um ato inten-
cional. O currículo deve ser pautado nos ideais da sociedade con-
temporânea, posto que esse tem o condão de formar o indivíduo 
para essa mesma sociedade, mas pro"ssional e competitivo. 

 Por isso, é salutar ressaltar que o currículo constitui o elemen-
to central do projeto pedagógico, haja vista que oportuniza o pro-
cesso de ensino-aprendizagem. E, corroborando com essa a"rma-
ção, Sacristán (1998, p. 61) assim ensina “ o currículo é a ligação 
entre a cultura e a sociedade exterior à escola e à educação; entre 
o conhecimento e cultura herdados e a aprendizagem dos alunos; 
entre a teoria (idéias, suposições e aspirações) e a prática possível, 
dadas determinadas condições”.

 Registre-se que o currículo é imprescindível como elemen-
to indispensável para que o discente apreenda o conhecimento 
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buscado. É, por isso, que de maneira cuidadosa discussões têm 
sido levantadas sobre o currículo no Curso de Direito, eis que os 
currículos adentram o coração do debate no atinente à qualidade 
no ensino-aprendizagem em nível superior.

Cumpre a"rmar que o currículo é a tradução concreta dos ti-
pos de conhecimentos que devem ser aprendidos, das habilidades 
que serão incorporadas e dos valores que aos discentes importa 
conquistar. Neste contexto, é oportuno fazer referência à classi"ca-
ção apresentada pelos autores Santos e Casali (2009, p. 207-231), os 
quais desenvolvem excelentes questionamentos quanto aos níveis 
dos currículos, a saber: “Currículo formal – institucional; Currícu-
lo real – “dia a dia” diretrizes e parâmetros curriculares nacional e 
Currículo oculto – chamado de oculto porque não aparece no pla-
nejamento do professor, é o que o afeta a aprendizagem do aluno. ” 

 Esses três níveis são apresentados nos diferentes currículos 
adiante: em primeiro lugar, no currículo acadêmico, desenvolve o 
conhecimento cientí"co, pois a ciência é que detêm o conhecimen-
to o"cial a ser apreendido, tendo como objetivo, garantir a cultura, 
que por meio da educação, será transmitida às novas gerações. Já 
em segundo lugar, no currículo humanístico, centralizado no in-
divíduo, assume a responsabilidade das decisões pessoais, pois o 
currículo deve propiciar experiências que despertem a autonomia 
individual, haja vista que nesta esfera o homem vive em processo 
contínuo de descoberta do próprio eu e no terceiro lugar, no cur-
rículo tecnológico, baseado na tendência tecnicista, defende que 
o homem não é livre e sim ordenado e determinado; sendo que a 
educação tem o dever de transmitir o conhecimento, comporta-
mentos éticos, práticas sociais e habilidades consideradas básicas 
para a conservação, manutenção e controle do habitat natural onde 
se convive e por "m, o quarto lugar, no currículo reconstrucionis-
ta social, fundado na tendência histórico-crítica, tem por objetivo 
principal a transformação social e a formação critica do sujeito. 

O currículo deve propor desa"os, situações problemas que 
levem o educando a re#etir e a construir conhecimento, buscando 
a melhoria de suas relações sociais e proclamando que o homem 
pode conduzir seu próprio destino em busca de mais igualdades. 
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Sem embargo, pode-se a"rmar que cada um dos currículos 
acima apresentados visa atender a uma determinada formação. E, 
como demonstrado anteriormente, o currículo é de"nido a partir 
do ideal de homem e de sociedade que se deseja. Dessa forma, 
ao longo do processo de organização do sistema de ensino "ca 
clara a importância do currículo na educação superior, posto que 
pautado na atualidade de acordo com a lógica determinada pela 
organização econômica. Referida compreensão é imprescindível 
para que o docente atente-se à sua participação na educação su-
perior, bem como, na sociedade enquanto mediador do conhe-
cimento e formador, demonstrando que o currículo acadêmico 
tem sido desenvolvido observando os aspectos ideológicos, além 
das virtudes, valores e concepções principiológicas. Por isso, o 
currículo é fundamental no processo de formação humana em 
quaisquer modalidades de ensino, da básica ao superior.

Uma abordagem eclética e visionária 

 A democratização do acesso ao ensino superior, em espe-
cial no Curso de Direito, trouxe a possibilidade de cada IES apre-
sentar currículos diversos, isto é, a despeito da obrigatoriedade 
de disciplinas pertencentes ao núcleo duro (matérias de cunho 
legislativo), inúmeras outras disciplinas pertencentes ao núcleo 
propedêutico foram encartadas (matérias de cunho "losó"co, 
político, econômico, psicológico etc.), visando atingir um maior 
número de interessados. 

Ademais, no ensino superior, o educador tem sido um agente 
da construção do conhecimento crítico e re#exivo. Para tanto esse 
educador deve perguntar: Quais dessas matérias pertencentes ao 
núcleo propedêutico são, efetivamente, necessárias para o Curso 
de Direito? A resposta deve ser: Todas aquelas e outras mais que, 
efetivamente, forem necessárias para viabilizar o desenvolvimento 
pro"ssional do bacharel, quando de sua escolha nas diversas ver-
tentes da carreira jurídica.

Motivo que não se pode fugir dessa abordagem eclética e vi-
sionária ante as constantes mudanças havidas na sociedade como 
um todo nesse mundo globalizado, em especial, quanto à evolu-
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ção tecnológica, o que aconteceu em ritmo acelerado nos últimos 
anos, podendo frisar que, o desenvolvimento na esfera tecnológi-
ca tornou-se um fato positivo, trazendo progresso à vida humana 
em todos os seus âmbitos, assim como, no Direito.

É, pois, nesse sentido, que o currículo dos Cursos de Direito 
não podem continuar na mesma perspectiva do conservadoris-
mo adotado pelo sistema jurídico vigente, eis que assentado no 
passado e, Santos (2012, p. 8), abordando a temática, aduz que:

Os cursos jurídicos deverão promover uma reformulação 
na sua matriz curricular e incluir, inicialmente como maté-
ria optativa, e posteriormente como matéria obrigatória, a 
disciplina Informática na Prática Processual. Essa disciplina 
deveria levar em consideração a exclusão digital, a faixa etá-
ria dos alunos e os conhecimentos básicos para o exercício 
da profissão de advogado ou dos profissionais da área jurídi-
ca, como juízes, promotores, defensores, serventuários, de-
legados etc. De preferência, essa disciplina deveria contem-
plar atividade teórica e prática, de forma que, ao concluir o 
curso de Direito, o bacharel estivesse apto para o exercício 
profissional, sem a necessidade de realização de curso espe-
cífico que o capacitasse para lidar com a informática em suas 
atividades cotidianas.

 Nesse aspecto, na atualidade, todos os operadores do Di-
reito são obrigados a protocolizar e/ou anexar seus trabalhos 
jurídicos nas áreas: cível e trabalhista, nas esferas estaduais ou 
federais, a saber: ações, contestações e recursos pelos advo-
gados; pareceres pelos representantes do Ministério Público; 
decisões e sentenças pelos magistrados; acórdãos pelos desem-
bargadores e súmulas pelos ministros via on line. Com exce-
ção, ainda, na área criminal.

Portanto, espera-se, veementemente, que as IES, públicas ou 
privadas, possam paulatinamente, caminhar juntamente com a 
evolução da sociedade, em todos os aspectos, mas, em especial, 
quanto a modernizar seus currículos no Curso de Direito, enalte-
cendo cada vez mais os aspectos da democracia contemporânea, 
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onde todos são iguais e com direitos e deveres iguais, oportuni-
zando na prática, a inserção de matérias pertinentes à escolha 
pro"ssional do interessado, bem como, de seu conhecimento e 
acesso aos equipamentos tecnológicos.

Considerações !inais

 É, pois, após analisar currículos do Curso de Direito de IES, 
que se pode evidenciar a necessidade de ser inserido nos currí-
culos dos Cursos de Direito, matérias voltadas cada vez mais 
para a dignidade da pessoa humana, mas, também, a urgente e 
indispensável inclusão de matérias referentes à administração e 
tecnologia de informática. Matérias estas, por ser na atualidade, 
uma realidade na vida do pro"ssional do Direito, nas várias áre-
as da carreira jurídica. 

Por derradeiro, ante as abordagens que o texto apresenta, 
é forçoso a"rmar que os currículos devem ser constantemente 
adequados e/ou alterados, observado os aspectos ao ensino vin-
culados, por exemplo: histórico, "losó"co, pedagógico, político, 
econômico, cultural, social e tecnológico, com vistas ao aperfei-
çoamento dos envolvidos no processo educativo, em especial no 
ensino superior.
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Introdução

O ensino jurídico nacional encontra-se em estado permanen-
te de crise. A crise crônica tem origem na fundação dos cursos em 
1827 e (GUIMARÃES, 2010, p. 28), ao longo das quadras históricas, 
consolidou algumas facetas e adquiriu outras. A falta de preparo di-
dático-pedagógico e de formação especí"ca para o exercício do ma-
gistério são apontadas como uma das faces dessa situação crítica. 

A precária formação dos professores dos cursos jurídicos tem 
comprometido o processo de ensino e aprendizagem e inviabili-
zado re#exões críticas a respeito do saber e do fazer docente que 
poderiam contribuir para um ensino jurídico em sintonia "na 
com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Gra-
duação em Direito, que prevê uma “sólida formação geral, hu-
manística, capacidade de análise [...]”, além de uma formação que 
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propicie uma “[...] postura re#exiva e de visão crítica que fomente 
a capacidade e a aptidão para a aprendizagem, autônoma e dinâ-
mica, indispensável ao exercício do Direito, a prestação da justiça 
e ao desenvolvimento da cidadania” (BRASIL, 2018).

Portanto, a "m de atender a determinação emanada do diplo-
ma legal, torna-se necessário re#etir sobre a formação dos profes-
sores, haja vista que mudanças curriculares não são signi"cativas 
se não acompanhadas de novas ações. Se persistir no imaginário 
acadêmico relativo ao ensino jurídico as velhas práticas herdadas 
da academia lusitana, pouco efeito produzirá as novas diretrizes 
no cotidiano da sala de aula dos cursos de bacharelado em direito. 

A "m de re#etir sobre a formação docente, adota-se o referen-
cial teórico de Norbert Elias. O sociológico, em que pese não ter di-
rigido suas re#exões ao campo educacional, aproximações entre a 
sua teoria e a educação têm proporcionado profícuas análises, prin-
cipalmente por reconhecer a complexidades dos processos sociais 
e interpretar a constituição da sociedade e do indivíduo a partir de 
processos complexos e de longa duração que correlacionam de ma-
neira interdependente estruturas históricas, sociais e psíquicas.

Assim, de que maneira os conceitos operacionais extraídos da 
teoria sociológica de Norbert Elias podem contribuir para a com-
preensão da formação de docentes para o ensino jurídico na con-
temporaneidade, principalmente o conceito de con"gurações? Isto 
posto, o objetivo do presente CAPÍTULO é analisar a formação de 
professores para os cursos de Direito a partir dos conceitos da teo-
ria eliasiana. O método adotado é o histórico-indutivo, e a técnica 
de pesquisa empregada é a revisão bibliográ"ca.

Na consecução do objetivo acima delineado, o CAPÍTULO 
está organizado em torno de duas seções. Inicialmente, discorre-
-se sobre o ensino jurídico nacional ao longo dos períodos histó-
ricos, além de problematizar as características da prática docente, 
avaliando a formação de professores para os cursos de bacharela-
do em Direito. Na sequência, busca-se tecer aproximações entre a 
teoria sociológica de Norbert Elias, sobretudo o conceito de con-
"gurações, com a formação de professores, no intuito de analisar 
as contribuições da perspectiva teórica para a formação docente 
no ensino jurídico.
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O ensino jurídico nacional e a formação de professores 
para os cursos de bacharelado em direito: perspectivas 
formativas, institucionais e históricas

Os primeiros cursos jurídicos nacionais foram fundados 
em São Paulo e Olinda em 1827 a "m de formar quadros que 
pudessem compor a administração e a burocracia do Estado na-
cional recém-independente. Entretanto, para se compreender os 
processos relacionados à prática docente e ao ensino jurídico mi-
nistrado no território brasileiro, torna-se fundamental retornar 
à Coimbra, universidade europeia que durante séculos recebeu 
estudantes e que serviu de modelo para o instituído no Brasil.

Em relação ao ensino jurídico praticado em Portugal, desta-
cam-se as seguintes características quando da criação dos cursos 
jurídicos no Brasil: I) verbalismo bacharelesco, em que o profes-
sor transmite os conhecimentos por meio da eloquência e dos 
recursos oratórios a partir da leitura de textos da doutrina e da 
legislação (OLIVO, 2012, p. 208); II) o dogmatismo jurídico, em 
que a re#exão crítica a respeito dos institutos e da hermenêutica 
jurídica era inviabilizada, cuja missão do estudante é assimilar, 
memorizar e repetir o conteúdo sem qualquer intencionalida-
de ou re#exão; III) o paradigma positivista, em que a lei é tida 
como a fonte exclusiva do direito, cabendo ao jurista aplicar a 
subsunção da lei ao caso concreto, desconsiderando a realidade 
política, econômica e social, haja vista que o direito é tido “como 
uma realidade indiscutível, pronta e acabada” (MACIEL, 2017, p. 
67); e IV) a neutralidade epistemológica, alicerçada na ideologia 
liberal, que justi"ca um ensino jurídico isento, acrítico e alienado 
da realidade social (MARTINEZ, 2008). Assim, tem-se o estilo 
coimbrão de ensino, “um docente monopolizador e um alunado 
passivo, envolvidos com a reprodução de um arcaísmo” (ARRU-
DA JUNIOR, 2012, p. 126).

A autonomia e emancipação que se esperava quando da fun-
dação dos primeiros cursos jurídicos não se concretizou, uma vez 
que os professores, os métodos e as práticas pedagógicas foram 
importadas da metrópole portuguesa, principalmente da Uni-
versidade de Coimbra (SCHWARCZ, 1993, p. 106). Portanto, o 
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estilo coimbrão permeou o ensino jurídico nacional e, em muito, 
permanece até os dias atuais (FRANCISCHETTO, 2018, p. 08). 

Durante o período de 1828 a 1870, os cursos de bacharelado 
em direito eram os responsáveis por formar grande parte da elite 
intelectual brasileira que era direcionada para ocupar cargos cen-
trais na burocracia estatal, como na magistratura, no parlamento 
ou em cargos do executivo (ADORNO, 1988). Considerando que 
o ensino jurídico nacional foi criado “para a formação de intelec-
tuais aptos a operacionalizar o aparato administrativo-político, 
percebe-se que o escopo não era formar indivíduos críticos capa-
zes de cooperar com o desenvolvimento e com o melhoramento 
do recente Império” (ABIKAIR NETO, 2018, p. 25).

A "nalidade da matriz curricular era garantir a conserva-
ção do modelo vigente, haja vista que o currículo era único para 
os cursos, e seguiu com poucas modi"cações até o advento do 
currículo mínimo e posteriormente das diretrizes curriculares. 
O conservadorismo do ensino jurídico era veri"cado, inclusive, 
pela in#uência da Igreja Católica, uma vez que os cursos deti-
nham a disciplina de Direito Eclesiástico (BOVE, 2006), que se 
tornou optativa somente em 1865e foi suprimida apenas em 1890 
(Decreto nº 1.036-A de 14 de novembro de 1890 para São Paulo e 
Recife e no ano seguinte para todos os cursos por meio do Decre-
to 1.232 H, de 2 de janeiro de 1891).

Neste período, as lentes catedráticos (como eram chamados 
os professores dos cursos de direito) estabeleciam uma relação 
formal e autoritária com os alunos, de modo que a aula expositiva 
consistia na leitura de trechos da legislação com pausas para co-
mentários realizados pelos docentes que, conforme Bittar (2001, 
p. 87), eram “escolhidos para serem os portadores da palavra ju-
rídica”, mas que “não eram necessariamente didatas”.

Com o advento da República, o positivismo passou a nortear o 
ensino jurídico nacional, uma "loso"a que “expressa con"ança nos 
benefícios da industrialização, no otimismo em relação ao progres-
so capitalista, no culto à ciência e a valorização do método cientí"-
co, voltados a uma reforma intelectual da sociedade” (OLIVEIRA, 
2010, p. 09). O ensino jurídico era, não muito diferente de alguns 
aspectos da realidade atual, marcado pelo dogmatismo, currículo 
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extremamente conservador e aulas expositivas baseadas em códi-
gos comentados (OLIVEIRA; GEBRAN, 2018, p. 316).

Mais adiante, a constituição do currículo mínimo por meio 
do Parecer CFE 215, de 15 de setembro de 1962, visou garantir 
maior #exibilidade para as instituições de ensino desenvolver a 
matriz curricular. Em que pese a tentativa de garantir maior apro-
ximação da matriz à realidade social, o risco apontado era que se 
transformasse o currículo mínimo em pleno (AGUIAR, 1996, p. 
139). E, conforme Rodrigues (1987, p. 32), o currículo tendeu à 
formação pro"ssionalizante do operador do direito, haja vista a 
“quase exclusividade de cadeiras estritamente dogmáticas”.

Na terceira fase curricular, tem-se a instituição das diretrizes 
curriculares nacionais para o curso de graduação em direito por 
meio da Portaria n° 1886, de 30 de dezembro de 1994, considera-
da por Melo Filho (1996, p. 17) como a Magna Carta do ensino 
jurídico. O documento "xou as diretrizes curriculares e o conte-
údo mínimo, além de determinar a obrigatoriedade de o discente 
elaborar um trabalho de conclusão de curso, de realizar estágio 
obrigatório em núcleos de prática jurídica e atividades comple-
mentares extracurriculares.

Mais recentemente, tem-se o advento de duas Resoluções 
que modi"caram as diretrizes curriculares, primeiro em 2004 por 
intermédio da ResoluçãoCNE/CES n°. 9, de 29 de setembro de 
2004 que sustentou a necessidade de garantir-se uma formação 
humanística ao jurista, organizando a matriz curricular em torno 
de eixos formativos, sendo o eixo de formação fundamental, o 
eixo de formação pro"ssional e o eixo de formação prática. 

Em vigência hodiernamente tem-se a Resolução CNE/CES 
nº. 5, de 17 de dezembro de 2018, modi"cada Parecer CNE/CES 
nº. 757/2020, aprovado em 10 de dezembro de 2020 que trouxe 
mudanças signi"cativas em relação ao antigo diploma de 2004, 
tais como a extensão do rol de disciplinas optativas, a preocu-
pação com a elaboração dos programas de disciplina, plano de 
ensino e sistemas de avaliação, além do objetivo de atualizar o 
currículo de acordo com as demandas da sociedade, tais como a 
inserção do direito digital, letramento digital, inteligência arti"-
cial, competências relativas as formas consensuais de composição 
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de con#itos, a aceitação da pluralidade e da diversidade, capaz de 
garantir uma formação crítica, re#exiva, autônoma e dinâmica no 
bacharel em direito.

Entretanto, ao longo da breve trajetória curricular do ensino 
jurídico nacional, nota-se que houve pouca ou nenhuma preocu-
pação com a formação de professores, conforme ressalta Abikair 
Neto (2018, p. 26), “os cursos eram destituídos de qualquer preo-
cupação com a formação pedagógica dos professores e, consequen-
temente, com a didática”, assim como Martinez (2008, p. 99) que 
destaca que “[...] não houve historicamente uma preocupação com 
a formação pedagógica dos professores dos cursos de Direito [...]”.

As mudanças que se esperavam na superação dos modelos 
tradicionais importados acriticamente na consecução da formação 
humanística e crítica do discente baseavam-se em alterações curri-
culares, mas sem uma formação didático-pedagógica do professor, 
a mudança está fadada ao fracasso. Esse quadro em muito perma-
nece atualmente, haja vista que a docência nos cursos de direitos 
foi historicamente compreendida como uma atividade secundária, 
que o jurista desempenha para complementar sua atuação forense 
ou angariar status social. “De um modo geral esses professores en-
caram com naturalidade e evidência de que ensinam Direito atra-
vés da transmissão dos conteúdos que aprenderam, sem ter, de fato, 
aprendido a ensinar” (MELLO, 2007, p. 64).

Dentre os problemas relativos à formação docente dos pro-
fessores dos cursos jurídicos tem-se: I) resistências à elaboração 
dos planos de aula por parte dos professores; II) inércia das ins-
tituições de ensino em promover formação pedagógica ao corpo 
docente, III) apego ao tradicionalismo presente na opção pedagó-
gica da Instituição de Ensino Superior (IES) (MARTINS, 2005), 
IV) a falta de preparo metodológico que se revela a partir de aulas 
expositivas alicerçadas na leitura de manuais e códigos; c) a des-
contextualização da atuação docente por decorrência do desco-
nhecimento da legislação atinente ao exercício do magistério no 
Ensino Superior; d) a carência de capacitação educacional, em 
razão da ausência de disciplinas especí"cas, durante a graduação, 
e o escasso preparo didático-pedagógico, durante a pós-gradua-
ção, entre outros (BITTAR, 2006, p. 157).
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O artigo 66 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal (Lei n.º 9.394/96) determina que a formação de professores 
para o Ensino Superior se dê em nível de pós-graduação, prio-
ritariamente, mediante cursos de mestrado e doutorado, e o ar-
tigo 52, estabelece que, ao menos, um terço do corpo docente da 
Instituição de Ensino seja formado por docentes com titulação 
de mestrado ou doutorado. Entretanto, a legislação não regula-
menta a formação pedagógica ofertada nos cursos de especiali-
zação stricto sensu, cabendo as Instituições de Ensino Superior 
estabelecer as diretrizes. 

Para Ventura (2004), são raros os professores dos cursos de 
direito que buscam formação especí"ca para a prática docente, 
como também são raros os cursos de pós-graduação stricto sensu 
que oferecem uma formação pedagógica para prática do ensino 
jurídico. A maioria dos programas de pós-graduação stricto sensu 
designa apenas, quando o faz, uma disciplina de 30 ou 45 horas 
para a didática e a prática do ensino jurídico, por vezes optativa, 
além de não ofertam atividades complementares que pudessem 
colaborar com a formação dos docentes para os cursos jurídicos 
(MOURA, 2011). 

Portanto, a formação de professores para os cursos jurídicos 
precisa ser problematizada, haja vista que sem formação “[...] a 
situação resultante tenderá ininterruptamente para a via da peda-
gogia tradicional, perante a qual o professor apresenta-se engolido 
pelo maquinário do gerenciamento, como Carlitos em ‘Tempos 
Modernos’” (MARTINEZ, 2008, p. 103). Ao contrário, almeja-se 
uma formação pedagógica consciente, intencional e propositiva, 
capaz de aprimorar o ensino jurídico. O compromisso do docente 
não é ser mero transmissor do conhecimento deixando a cargo 
do aluno a retenção, mas promover situações-problema comple-
xas que possibilitem a construção do conhecimento profundo e 
sólido (MORAES; LIMA, 2017). 

Conforme Saviani (2011, p. 118), uma proposta pedagógica 
atenta às determinantes sociais e que permita articular o conheci-
mento pedagógico e as relações sociais é capaz de formar um pro-
fessor comprometido com o processo de ensino e aprendizagem e 
empenhado em desenvolver capacidades psíquicas e humanas ga-
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rantidoras da formação do discente como ser social sensível e cons-
ciente do contexto em que está inserido. Para Dussel (1973, p. 142), 
“todo professor deve ensinar mais do que simplesmente já foi dado 
anteriormente; deve ensinar criticamente como isso foi alcançado; 
não transmite o tradicional como tradicional, mas revivem as con-
dições que o tornaram possível tão novo, tão único, como a criação”.

É preciso que o professor não só conheça a matéria, a disciplina 
e o currículo, mas também seja capaz de relacionar conhecimentos 
referentes à pedagogia e às ciências da educação (TARDIF, 2006), 
além de buscar ampliar o acervo e o repertório teórico, cultural e 
cientí"co na busca de um processo de humanização, uma vez que 
na perspectiva da sociologia eliasiana, a formação do professor não 
ocorre apenas em um nível, somente na formação inicial univer-
sitária, mas acontece nos diversos grupos sociais nos quais está 
inserido e que estabelece relações de interdependência, conforme 
será discutido posteriormente. Uma vez que “vale lembrar que há 
necessidade de se considerar a titulação do professor antes da sua 
contratação, mas isso não signi"ca necessariamente que esses pro-
"ssionais dominam os métodos de ensino” (MELLO, 2007, p. 71).

A formação do docente é fundamental para a superação da 
crise crônica do ensino jurídico nacional. Para tanto, é preciso 
repensar a formação dos professores dos cursos jurídicos, ou 
mesmo pensar, haja vista que foi uma baixa preocupação, e para 
tanto, a teoria sociológica de Norbert Elias pode contribuir para a 
formação de professores para os cursos de direito na consecução 
do aprimoramento do ensino jurídico.

O sociólogo Norbert Elias e o processo civilizador

Norbert Elias foi um intelectual que desde a infância sabia 
que queria ser cientista e ir para a universidade, assim, toda a 
sua vida centralizou-se em torno do objetivo de construir um re-
ferencial teórico consistente no campo da sociologia. Sempre se 
dedicou com a"nco aos estudos, demonstrando que o exercício 
cognitivo e a construção intelectual demandam trabalho, esforço, 
disciplina e persistência, mesmo depois de muitos anos o autor 
ressalta que inúmeras vezes precisava reescrever o mesmo texto 
mais de oito vezes (ELIAS, 2001, p. 84).
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Para Elias (2001), uma teoria sociológica não pode compre-
ender o indivíduo acima da sociedade e nem a sociedade acima 
do indivíduo, ou um dissociado do outro. Desta forma, um soci-
ólogo deve buscar construir uma teoria sociológica alicerçada em 
veri"cações empíricas que não sejam aprioristicamente condi-
cionadas por convicções políticas partidárias ou ideológicas, mas 
uma teorização passível de falsi"cação. 

Conforme Elias (2001, p. 147), “faltavam estudos que permi-
tissem compreender as mutações da sociedade num longo lapso 
de tempo com a ajuda de provas empíricas detalhadas, e isso de 
maneira que fosse possível substituir os modelos existentes [...]”, 
uma vez que esses modelos eram demasiadamente especulativos, 
“[...] por um outro tipo de modelos teóricos, isto é, modelos veri-
"cáveis empiricamente e, caso necessário, emendáveis ou refutá-
veis.” Ou seja, a sociologia enquanto ciência à serviço da desmi-
ti"cação de estereótipos, mitologias, partidarismos e ideologias.

Elias (1994a) discute o processo de desenvolvimento dos cos-
tumes na consecução da civilização, ressaltando como o homem vai 
atribuindo signi"cação para a cultura e para os costumes ao longo 
dos períodos históricos. Neste sentido, tem-se o núcleo da aborda-
gem sociológica do autor, o processo civilizador, que pode ser con-
ceituado como um processo de longo prazo de duração, cujos resul-
tados não poderiam ser previstos pelo agente inicial da ação. 

No contexto do processo civilizador, embora não fosse plane-
jado e intencional, a transformação dos costumes e dos padrões 
de comportamento não constitui uma mera sequência de mudan-
ças caóticas e não estruturadas. Assim, seria possível compreen-
der (ou observar) as mudanças sociais de geração em geração a 
partir das mudanças na personalidade do sujeito em um processo 
de longo prazo. Portanto, cumpre ressaltar que o processo civi-
lizador é um movimento de longa duração em direção à mode-
ração (controle) dos impulsos afetivos, sexuais e instintivos e a 
constatação de que o avanço civilizador produz sociedades mais 
paci"cadas (ELIAS, 1994a). 

O caminhar civilizador tem dupla perspectiva, é um processo 
concomitante entre o domínio externo (âmbito legal) e o autodo-
mínio individual (âmbito moral). Para tanto, tem-se dois conceitos 
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fundamentais: a sociogênese, enquanto origem e seguimento de 
mudanças nas estruturas sociais; e psicogênese, como sendo a ori-
gem e o seguimento de mudanças na personalidade. O processo 
civilizador ocorre mediante à relação entre o controle externo e o 
autocontrole interno que impele o caminhar da civilização.

A teoria dos processos de civilização proposta por Elias, baseia-
-se na defesa de que, toda e qualquer transformação ocorrida 
na estrutura da personalidade do ser individual (psicogênese), 
produz uma série de transformações na estrutura social em que 
o indivíduo está inserido. Da mesma maneira, as diversas trans-
formações que ocorrem constantemente nas estruturas das 
sociedades (sociogênese), especialmente nas relações sociais, 
produzem alterações nas estruturas de personalidades dos se-
res individuais que a compõem (BRANDÃO, 2000, pp.10-11).

A partir dos conceitos de sociogênese e psicogênese tem-se 
que não são sujeitos individuais que deliberadamente optam por 
in#uir no processo civilizador, mas os atos dos indivíduos sin-
gulares agregados que produzem ou não a civilização. O proces-
so civilizador não é intencional, racional, irracional ou razoável, 
mas a civilização é posta aos sujeitos sociais, mantida pela rede de 
relacionamento e modi"cada mediante necessidades especí"cas 
garantidoras da sobrevivência (ELIAS, 1993). 

Para Elias (1993, p. 193), a mudança não foi “‘racionalmente’ pla-
nejada, mas tampouco se reduziu ao aparecimento e desaparecimen-
to aleatórios de modelos desordenados”. Ao indagar sobre como seria 
possível que nenhum indivíduo tenha isoladamente planejado e mes-
mo assim as formações sociais são estruturadas e estáveis, Elias (1993, 
p. 194) traz uma resposta ao próprio questionamento: “[...] é muito 
simples: planos e ações, impulsos emocionais e racionais de pessoas 
isoladas constantemente se entrelaçam de modo amistoso ou hostil”.

Essa visão dos processos de longa duração permite compreen-
der a constituição do ensino jurídico nacional, desde antes da sua 
fundação, possibilitando uma análise mais profunda e não circuns-
tancial dos elementos que se apresentam na contemporaneidade, 
haja vista que têm raízes históricas extensas, tais como o dogma-
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tismo jurídico, a ideologia liberal, o paradigma legal, o verbalis-
mo e outros elementos que constituem as velhas práticas do estilo 
coimbrão que in#uenciou a formação do ensino jurídico brasileiro.

O processo de longo prazo implica na consciência crítica sobre 
a sua história, implica na percepção de que as instituições, hábitos, 
piadas, jeitos, preferências não foram postas e nem se deram de ma-
neira instantânea, mas fazem parte de um processo longo oriundo de 
pressões exercidas pelo controle externo e interno do sujeito.

Desse modo, o indivíduo só pode ser compreendido no con-
texto social, de modo que a sociedade também não pode ser in-
terpretada sem a individualidade, inclusive esta última responsá-
vel pelo processo de transformação da primeira. “Dessa maneira, 
não podemos pensar o indivíduo sem estar inscrito simbolica-
mente em uma rede social, nem a sociedade sem o recalcamento 
das pulsões e afetos.” (COSTA, 2017, p. 36). Ou seja, de maneira 
não intencional, as relações intersubjetivas e as singularidades 
constituem, modi"cam e consolidam as perspectivas sociais que 
por sua vez modi"cam, constituem e consolidam a subjetividade. 

Con!igurações sociais: aproximações entre a teoria de 
elias e a formação de professores para os cursos jurídicos

Ao discorrer sobre a relação binômica sociedade-indivíduo, 
Elias (1994b) pretende suprimir essa barreira. Na própria psi-
cologia existe essa dicotomia, pois uma determinada corrente 
compreende o indivíduo enquanto ser absolutamente singular 
dissociado da realidade social, e por outra linha, tem-se o enten-
dimento de que o indivíduo não tem nenhuma particularidade 
e que a própria constituição da sua subjetividade deriva exclusi-
vamente dos arranjos em nível social que a determinam. Assim,

[...] muitas vezes, é como se as psicologias do indivíduo e da 
sociedade parecessem duas disciplinas completamente distin-
guíveis. E as questões levantadas por cada uma delas costumam 
ser formuladas de maneira a deixar implícito, logo de saída, que 
existe um abismo intransponível entre o indivíduo e a socieda-
de (ELIAS, 1994b, p. 15).
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O autor rediscute os próprios conceitos de indivíduo e de so-
ciedade a partir de uma perspectiva histórica, de modo que de-
ve-se considerar que esses conceitos foram e são empregados de 
maneira diversa de acordo com a quadra histórica analisada. 

Neste contexto, tem-se a con"guração, que é o conceito utili-
zado por Elias (1994b) para exprimir a característica relacional dos 
indivíduos na vida social de maneira interdependente e dinâmica. 
Não haveria indivíduo sem sociedade e nem sociedade sem indiví-
duo, assim como não se deve dicotomizar e dissociar as correlações 
existentes entre ambos. Como também não há superioridade de 
um em detrimento do outro, uma vez que as relações são #exíveis 
e não estáticas ou rígidas (FÁVERO; PAGLIARIN, 2018, p. 1606) 
ou sejam “dizer que os indivíduos existem em con"gurações signi-
"ca que o ponto de partida de toda investigação sociológica é uma 
pluralidade de indivíduos, os quais, de um modo ou de outro, são 
interdependentes. ” (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 184).

Para Elias (1994b, p. 16), não há objetivos preestabelecidos, 
nem para a sociedade e nem para os indivíduos, “simplesmen-
te existem— o indivíduo na companhia de outros, a sociedade 
como uma sociedade de indivíduos — de um modo tão desprovi-
do de objetivo quanto as estrelas que, juntas, formam um sistema 
solar, ou os sistemas solares que formam a Via-Láctea.”.

A respeito da formação de professores no contexto das socie-
dades complexas, tendo como baliza teórica os conceitos de Nor-
bert Elias, tem-se que o processo formativo inicial e continuado 
do professor ocorre em diferentes níveis, tempos e espaços cons-
tantemente, na formação da individualidade particular do sujeito 
professor e sua relação com o grupo social ao qual pertence em 
uma relação de interdependência, e vice e versa, de maneira inte-
gralizada e dinâmica (FÁVERO; PAGLIARIN, 2018).

Assim o professor formado para atuar nos cursos jurídicos, 
deve romper a visão equivocada de que quem sabe fazer, saberia 
necessariamente ensinar (MASETTO, 2003). Haja vista que se 
acredita que o professor preparado seria aquele que detém car-
reira jurídica consolidada, pela notoriedade do saber, pela prática 
forense, pelos anos de experiência na advocacia ou pela aprova-
ção no concurso público que pudesse consagrar sua capacidade 
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para o magistério. Logo, os exemplos do cotidiano forense pode-
riam de alguma forma, suprir a eventuais falhas didático-pedagó-
gicas (OLIVEIRA; GERBRAN, 2018).

Entretanto, na perspectiva eliasiana, todos eles elementos 
corroboram para o processo de constituição do ser professor no 
âmbito do ensino jurídico, mas não somente eles, e não eles iso-
lados. Assim, é preciso que se considere as diversas con"gura-
ções nas quais o professor do curso de bacharelado em direito 
está inserido, a experiência da prática forense é importante, mas 
deve ser compreendida ao lado de outros processos, tais como 
o de formação continuada, a re#exão sobre o trabalho docente, 
a busca por formação didático-pedagógica para o exercício do 
magistério, as relações e vivenciais estabelecidas no mundo aca-
dêmico, entre outras.

Outro aspecto importante a ser destacado é a velocidade 
com que os processos de transformação da sociedade ocorrem 
contemporaneamente, impactando o campo da educação que 
exige do docente uma atuação alinhada em relação ao contexto 
social. No âmbito das sociedades complexas, os pro"ssionais são 
constantemente demandados a repensar sua atuação, haja vista a 
sequência de transformações, com destaque para a formação de 
professores, agentes sociais diretamente vinculados a formação 
dos demais pro"ssionais (FÁVERO; PAGLIARIN, 2018). 

Neste aspecto, a formação de professores, outrora tida como 
uma realidade posta e acabada a partir dos cursos de preparação, 
hodiernamente adquire novos contornos a partir da concepção 
que os cursos de preparação (cursos superiores ou de pós-gradu-
ação lato e stricto sensu) são formações básicas iniciais que deve-
rão ser constantemente complementadas e ressigni"cadas em um 
processo dinâmico de formação continuada.

Para tanto, torna-se fundamental repensar o processo de for-
mação de professores dos cursos jurídicos. O curso de bacharela-
do em Direito não detém disciplinas vinculadas à prática docente. 
Recaem sobre os programas de pós-graduação, prioritariamente 
os cursos de mestrado e doutorado, a incumbência de formar o 
docente para o ensino no curso jurídico, conforme determina o 
artigo 66 da LDB (BRASIL 1996). 
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Entretanto, não basta à preparação, quando ofertada, pelos 
cursos de pós-graduação stricto ou lato sensu, o professor deve 
dispor-se em um percurso de constante aperfeiçoamento, re#e-
tindo sobre a prática docente e principalmente ampliando o re-
pertório cultural, cientí"co e teórico a "m de proporcionar um 
ensino jurídico sintonizado com as diretrizes curriculares, um 
ensino que promova o pensamento crítico, re#exivo, autônomo, 
dinâmico, indispensável ao exercício do direito (BRASIL, 2018).

A formação técnica-pro"ssional passa a ser compreendida ao 
lado de outras perspectivas que integram a formação docente, tais 
como aspectos culturais, sociais e pessoais. Assim, a formação 
docente não se resume a preparação do professor para o exercício 
do magistério a partir de balizas práticas e estágios docentes, a 
formação de professores engloba fatores múltiplos. “Isso indica 
que a formação de professores é um processo e não um produto 
"nal, é contínua e não estanque, é individual, mas também cole-
tiva” (FÁVERO; PAGLIARIN, 2018, p. 1601).

Para Tardif (2006), a formação docente ocorre em diferentes 
espaços e tempos formativos, não somente na socialização entre os 
professores, mas entre os professores e os alunos, e a comunidade 
em que estão inseridos e os grupos sociais aos quais pertencem e 
se relacionam constantemente, haja vista que o professor é “um ser 
eminentemente social e histórico”, assim, “ele não vive isolado e é in-
separável do meio em que se encontra inserido; é um ser embriagado 
de cultura [...]” (HUNGER; ROSSI; SOUZA NETO, 2011, p. 699).

De acordo com Fávero e Pagliarin (2018, p. 1604), o professor 
trabalha com, sobre e para o ser humano, assim, está intrinsica-
mente envolvido com os processos de transformação e interação 
de ideias, tempos, formas de convívio, culturas e comportamen-
tos socialmente aceitos, devendo acompanhar esse processo e 
reinventar seu saber e fazer docente.

Em relação a teorização eliasiana, tem-se que a civilização 
funciona em termos de pertencimento e situações concretas, 
rejeitando uma análise da sociedade e do indivíduo a partir de 
um ou de outro, de modo que fosse possível separar o objeto do 
contexto social e realizar uma análise objetiva, com intuito de 
compreender (observar) a lei que rege determinado objeto, mas 
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a sociedade e o indivíduo constantemente se modi"cam e a in-
terpretação dos fenômenos sociais devem levar em consideração 
essa dinâmica indissociável entre esses dois elementos.

Cada indivíduo tem uma função no seio da sociedade, exis-
tem elementos que o caracteriza dentro de determinado grupo 
social, mas outros que o torna particular mesmo dentro de um 
mesmo grupo. “Cada pessoa parte de uma posição única em sua 
rede de relações e atravessa uma história singular até chegar à 
morte” (ELIAS, 1994b, p. 27).

A autorrealização e o autocontrole caminham juntos, o desejo 
de se destacar a partir da individualização está vinculadoao senti-
mento de pertencimento, ou seja, uma relação de interdependência 
que cresce na medida em que se torna mais livre, construindo e con-
solidando uma rede de interdependências que amplia-secomas ações 
dos indivíduos e à medida que a sociedade torna-se mais complexa.

 A partir das conexões estabelecidas entre a teoria de Norbert 
Elias e a formação de professores ressalta-se que o ser professor 
demanda uma relação de interdependência do indivíduo (profes-
sor) com diversos grupos sociais, do início ao "m da vida (família, 
amigos, escola, universidade, grupos de estudos, grupos sociais), 
o indivíduo se forma a partir da participação e dos relacionamen-
tos estabelecidos no cerne do grupo, enquanto contribui para a 
sua existência de maneira recíproca e concomitante. A formação 
da singularidade do indivíduo (professor) se dá nas vivenciais 
pessoais em con"gurações especí"cas, mas que somente ocorre 
pelo fato do indivíduo estar inserido em uma determinada es-
trutura social (HUNGER; ROSSI; SOUZA NETO, 2011, p. 701).

O professor do ensino jurídico é um ser inserido em redes de 
interdependência, devendo, portanto, progressivamente buscar o 
aprimoramento para o exercício do magistério, aliado à experiên-
cia pro"ssional, uma vez que as mudanças ocorrem a nas adap-
tações e modi"cações que os indivíduos fazem de acordo com as 
necessidades coletivas e sociais. Desse modo, a formação de pro-
fessores, percebida como um processo contínuo deve ser compre-
endida como uma necessidade que possa impelir os professores a 
buscarem uma transformação do ensino jurídico nacional a con-
siderar especí"cas e diversas con"gurações sociais.
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Considerações !inais

O ensino jurídico nacional enfrenta diversos dilemas ao lon-
go das quadras históricas, entretanto, a falta de preparo didáti-
co-pedagógico e de formação especí"ca voltada para o exercício 
do magistério tem-se demonstrando uma constante, desde a 
fundação dos primeiros cursos até hodiernamente, uma vez que 
essa carência tem incorrido na perpetuação de velhas práticas 
que foram importadas e que inviabilizam a formação de juristas 
a considerar um per"l dinâmico, crítico, re#exivo e autônomo, 
indispensável a realização do direito.

A formação dos professores para os cursos de direito precisa 
ser (re)pensada, desde os cursos de pós-graduação, especialmen-
te os curso de mestrado e doutorado, passando pelas Instituições 
de Ensino Superior e pelo próprio professor, pois a formação de 
professores não ocorre em um momento estanque, mas se dá na 
coletividade e no conjunto de interações interdependentes em 
múltiplas con"gurações constituídas pelos indivíduos em um 
processo civilizatório.

Neste sentido, têm-se as re#exões de Norbert Elias. Em que 
pese não ter desenvolvido uma teoria sociológica voltada a analisar 
o processo educacional escolar, dada a profundidade e abrangên-
cia, é possível extrair conceitos operacionais da teoria eliasiana para 
compreender, interpretar e signi"car diversos elementos sociais, 
entre eles, o campo educacional e, de acordo com o objeto do pre-
sente trabalho, a formação de professores para os cursos jurídicos.

Assim sendo, não se pode compreender a formação de pro-
fessores enquanto atividade estática, posta e acabada, mas como 
um processo constante de apropriação de novos conhecimentos 
que não ocorrem somente na con"guração universitária durante 
a feitura do curso superior ou do curso de pós-graduação, mas 
que se dá em diferentes níveis, espaços e tempos, desde os re-
lacionamentos de interdependência estabelecidos no interior de 
grupos sociais vinculados ao saber e fazer docente (universidade, 
escola, grupos de pesquisa) até mesmo em grupos sociais relati-
vos à cultura, ao lazer, ao entretenimento e a afetividade (família, 
amigos, grupos sociais).
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Existem conhecimentos adquiridos na individualização 
(HONORATO; GEBARA, 2012) e outros na coletividade, assim 
a partir do aporte teórico de Norbert Elias, o professor precisa 
ser compreendido como sujeito historicamente situado que é 
constituído a partir dos relacionamentos interdependentes que 
estabelece ao mesmo tempo que contribui para a manutenção e 
desenvolvimento desses grupos.
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Introdução

Falar sobre ciência é dialogar sobre o seu contexto atual na 
humanidade. Ela traz consigo um debate sobre o entendimento 
de senso comum em contraponto aos conhecimentos cientí"cos. 
Pode-se entender a ciência com o meio pelo qual aprofundamos 
conhecimentos sobre determinado tema ou assunto, utilizando 
como processo questionamentos e/ou experimentações. A ciên-
cia está presente em várias áreas do conhecimento, tais como: ci-
ências exatas, engenharias, saúde, ciências humanas, entre outras. 
A de"nição exata do que é ciência ainda não é uniforme, o que se 
percebe é que há exemplos ou explicações de como fazer e de o 
que não fazer na ciência. 

A ciência sempre parte de um problema que se propõe a re-
solver, que por sua vez segue métodos, mas existem diversos mé-
todos possíveis para se produzir ciência, contudo dependem do 
paradigma compartilhado pela comunidade acadêmica, de acor-
do com o contexto, para estabelecer quais métodos são os mais 
adequados para serem utilizados. Nesta circunstância é impres-
cindível uma discussão sobre paradigmas uma vez que, segundo 
Kuhn (2006), as ciências se movem a partir da construção desses. 

capítulo 
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Desta forma, este artigo busca realizar uma análise sobre os 
paradigmas, mais especi"camente o paradigma emergente, tam-
bém denominado por Santos (2008) como o novo paradigma 
cientí"co, e a relação deste sobre um dos temas mais discutidos 
no contexto educacional, que é a formação continuada de pro-
fessores, com vistas a identi"car como o paradigma emergente 
atua no processo de desenvolvimento docente, dado que no con-
texto das indagações sobre a formação contínua de professores 
a discussão sobre paradigmas desperta um olhar sobre estes na 
formação, pois os paradigmas estão incorporados nas ciências e 
in#uenciam os contextos em que ela se apresenta, como é o caso 
da formação de professores. Assim, ao se abordar sobre paradig-
mas impulsiona-se a realizar uma interligação entre o paradigma 
emergente e a formação continuada de professores. 

Faz-se necessário ressaltar que a ideia para a construção deste 
ensaio teórico surgiu a partir das discussões realizadas na disci-
plina de Estudos avançados I: Epistemologia e Pesquisa em Edu-
cação, do curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Estadual de Londrina, em que foram 
abordadas várias temáticas durante as aulas, entre as quais des-
tacou-se as discussões elencadas em torno do tema Paradigma. 

Assim, com a proposição de que deveríamos construir ao "-
nal da disciplina um ensaio, envolvendo uma das temáticas abor-
dadas, optou-se por realizar o trabalho envolvendo a temática Pa-
radigma, acrescentando-se a esta uma correlação com a questão 
da Formação continuada de professores. 

Isso posto, para o desenvolvimento metodológico foram 
realizados estudos teóricos sobre as temáticas Formação Conti-
nuada de Professores, Paradigma e Paradigma Emergente, para, 
com base nesses conhecimentos, realizar um paralelo entre os as-
suntos ponderados. Sendo assim, optou-se pela pesquisa biblio-
grá"ca com bases teóricas alicerçadas em perspectivas como as 
de Imbernón (2016), Kuhn (2006), Pimenta e Anastasiou (2005), 
Santos (2008), Santos e Meneses (2009) e Tardif (2014).

O trabalho está dividido em quatro partes. Na primeira parte 
do texto, faz-se uma síntese sobre formação continuada de pro-
fessores. Em seguida aborda-se o conceito de paradigma. Na ter-
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ceira parte discorre-se sobre a relação do paradigma emergente 
na formação continuada de professores, trazendo conceitos bási-
cos de sua de"nição. E, por "m, expõe-se o entendimento sobre a 
explanação realizada no decorrer do texto.

A formação continuada de professores

O exercício da função de professor não é um trabalho fácil, 
conforme já discutido por Imbernón (2016), visto que a sua atu-
ação requer o domínio de várias habilidades, uma vez que o pro-
fessor, na maioria das vezes, trabalha com públicos diversi"cados, 
em que esses possuem características diferentes, e para que esse 
pro"ssional seja considerado “bom” deve-se “ensinar bem”, de 
acordo com o mencionado por Imbernón (2016). 

Portanto, para que a atuação docente seja exitosa quanto aos 
objetivos que almeja alcançar, a sua formação é um dos pilares 
essenciais para esse sucesso pro"ssional, além da in#uência so-
frida pelos ambientes políticos, sociais e históricos em que essa 
se desenvolve, pois “Ensinar é mobilizar uma ampla variedade 
de saberes, reutilizando-os no trabalho para adaptá-los e trans-
formá-los pelo e para o trabalho” (TARDIF, 2014, p. 21), e por 
meio da formação do professor, com ênfase sobre a sua formação 
continuada, proporciona-se o acesso a esses saberes variados. 

A Resolução CNE/CP n.º 2, de 20 de dezembro de 2019, ho-
mologada em 20 de fevereiro de 2020, que de"ne 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), explana, em seu inciso VIII do artigo 6º, a formação 
continuada como um dos princípios da política de formação de 
professores para a Educação Básica. Vejamos:

 a formação continuada que deve ser entendida como compo-
nente essencial para a pro"ssionalização docente, devendo in-
tegrar-se ao cotidiano da instituição educativa e considerar os 
diferentes saberes e a experiência docente, bem como o projeto 
pedagógico da instituição de Educação Básica na qual atua o 
docente (BRASIL, 2019).
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Conforme disposto na BNC-Formação, a formação conti-
nuada, além de ser primordial na formação básica do professor, 
deve ser oportunizada no seu local de trabalho, em conformidade 
com a legislação educacional vigente, bem como os documentos 
normativos da unidade educacional, sendo uma ação constante 
no ambiente pro"ssional, possibilitando para isso as expertises 
disponíveis dos professores que compõe o quadro da escola.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Con-
tinuada de Professores da Educação Básica e que institui a Base 
Nacional Comum para a Formação Continuada de Professores 
da Educação Básica (BNC-Formação Continuada), estabelecida 
por meio da Resolução CNE/CP n.º 1, de 27 de outubro de 2020 
(BRASIL, 2020), acrescenta que a Formação Continuada de Pro-
fessores da Educação Básica é entendida como:

componente essencial para a pro"ssionalização, na condição 
de agentes formativos de conhecimentos e culturas, bem como 
orientadores de seus educandos nas trilhas da aprendizagens, 
para a constituição de competências, visando o complexo de-
sempenho da sua prática social e quali"cação para o trabalho 
(BRASIL, art. 4º, 2020).

Destarte, percebe-se que o aprimoramento de conhecimen-
tos por parte dos docentes deve ser constantemente estimulado, 
não como uma prática enraizada, como se fosse uma obrigação 
sem sentido, mas como prática efetiva que propiciará uma evo-
lução da sua atuação pro"ssional, pois os contextos vão se trans-
formando e junto com eles as ações devem ser analisadas e, caso 
necessário, adaptadas, com vistas ao atendimento do cenário per-
tencente, por meio do desenvolvimento perene das capacidades 
dos professores. 

Consequentemente, para que nesse processo de aprimora-
mento o conhecimento pertencente ao professor lhe seja útil en-
quanto aplicabilidade na sua prática, no sentido de propiciar aos 
envolvidos no processo educacional uma melhor aprendizagem, 
faz-se necessário uma análise crítica de suas ações e constantes 
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transformações, à medida de suas demandas, pois, conforme dis-
posto da BNC – Formação Continuada (BRASIL, art. 7º, 2020): 

A formação continuada, para que tenha impacto positivo quan-
to à sua e"cácia na melhoria da prática docente, deve atender as 
características de: foco no conhecimento pedagógico do con-
teúdo; uso de metodologias ativas de aprendizagem; trabalho 
colaborativo entre pares; duração prolongada da formação e 
coerência sistêmica. 

O processo de formação continuada do professor requer dos 
agentes envolvidos no processo educacional uma ação re#exiva 
constante, uma vez que, é por meio desta que se oportuniza uma 
análise aprofundada das ações docentes executadas, dos resultados 
alcançados em comparação com os objetivos traçados. Dessa ma-
neira, o per"l do professor acaba sendo um dos pontos chaves para 
que o processo de ensino-aprendizagem seja exitoso, porquanto é 
por meio da atuação professor em sala de aula que a relação direta 
com o aluno se concretiza, e consequentemente o processo de ensi-
no é efetivado. De acordo com Pimenta e Anastasiou:

Na construção da identidade do docente busca-se reelaborar 
os saberes inicialmente tomados como verdades, em confronto 
com as descrições das práticas cotidianas, que se tornam auxi-
liares nesse processo e em relação à teoria didática. Esse méto-
do de descrever as práticas cotidianas con"gura um processo 
essencialmente re#exivo (2005, p.113).

No contexto da formação continuada, a observação torna-se 
uma aliada para uma análise aprofundada das ações que se realiza 
em paralelo com as teorias disponíveis e os resultados alcançados. 
Assim, a observação pode inferir uma nova concepção de teoria, 
ou um novo paradigma emergente, para mudanças necessárias 
de ações, com vistas a atingir os objetivos pretendidos, uma vez 
que, conforme disposto por Santos (2008, p. 26), “a experiência 
não dispensa a teoria prévia, o pensamento dedutivo ou mesmo 
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a especulação, mas força qualquer deles a não dispensarem, en-
quanto instância de con"rmação última, a observação dos factos”.

Nesse sentido, discorreremos na sequência sobre o paradigma 
traçando um paralelo com a formação continuada de professores.

A de!inição de paradigma

Inicialmente, para discutir a relação que o paradigma tem 
com a formação continuada de professores deve-se esclarecer o 
entendimento sobre o seu conceito. Esse é usado com dois signi-
"cados diferentes no texto Posfácio - 1969, do autor Kuhn (2006). 
No decorrer de seu texto, Kuhn dispõe de dois conceitos dis-
tintos, sendo o primeiro referindo-se às diversas concepções de 
crenças, valores, técnicas etc., que são correlatas aos membros de 
uma comunidade, que é considerado o conceito de sociológico; 
e, o segundo diz respeito a um tipo de elemento encontrado nas 
concepções que auxiliam a resolução de problemas de forma con-
creta, seguindo uma referência para essa ação, trilhando percur-
sos que podem alterar o que já vem sendo aplicado em situações 
similares, com vistas a alcançar a solução concreta. Esse segun-
do sentido, segundo o autor, é considerado por muitos "lósofos 
como o mais profundo.

O paradigma, consoante Kuhn, está instituído em uma de-
terminada comunidade à medida que é denominado por algo em 
comum que é compartilhado pelos membros que a compõe. As 
comunidades podem encontrar-se em diferentes lugares, com ca-
racterísticas distintas, como é o exemplo das diversas comunida-
des cientí"cas existentes no mundo, em que cada uma possui suas 
particularidades. Entende-se, nessa lógica, que um indivíduo po-
derá compor, ao mesmo tempo ou em momentos diferentes, co-
munidades dissemelhantes. 

Em um paradigma há diferentes elementos que o constituem 
para que se torne um todo. Assim, esse conjunto de elementos 
estruturados são os que determinam a matriz disciplinar do pa-
radigma, que são os entendimentos comuns que a comunidade 
atribui para determinado campo cientí"co (KUHN, 2006). Tra-
zendo para o contexto educacional, e sobre a temática aqui de"-
nida, pode-se a"rmar que há diferentes entendimentos sobre a 
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formação de professores e, consequentemente, a forma como o 
professor atua na prática educacional, em conformidade com a 
formação recebida, seguindo para isso um ou mais paradigmas.

Os paradigmas, que também são nomeados por Kuhn como 
exemplares, são de"nidos como as soluções concretas de pro-
blemas que conduzem a execução de atividades. De acordo com 
o autor, paradigma por ser de"nido como “as realizações cien-
tí"cas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, 
fornecem problemas e soluções modelares para uma comunida-
de de praticantes de uma ciência” (KUHN, 2006, p.13). Diante 
do disposto sobre o conceito de paradigma, pode-se a"rmar que 
são múltiplos e com características distintas, nos diversos con-
textos, e, seguindo a linha de Kuhn, a"rma-se que há exempla-
res que podem ser utilizados em diferentes ambientes. E nesse 
contexto, em se tratando de formação de professores, re#ete-se 
como esses diferentes exemplares relacionam-se com a forma-
ção continuada de professores. 

Em suma, compreende-se que novos paradigmas podem ser 
construídos a partir de outro (s) paradigma (s) existente (s), e 
surgem como forma de resolução de problemas em que se faz 
necessários novos instrumentos ou métodos para resolução das 
questões, isto é, quando existem falhas que não são possíveis de 
resolver com o paradigma existente, surge outro paradigma como 
forma de possível solução do problema a#orado. A partir dessa 
a"rmação é que se aborda a relação do paradigma emergente na 
formação continuada do professor, tópico apresentado a seguir.

O paradigma emergente na formação continuada de 
professores 

O paradigma emergente surge a partir da crise do mode-
lo de racionalidade cientí"ca dominante, evidenciada a partir 
da revolução cientí"ca, que trazia saberes organizados em seus 
princípios epistemológicos e regras metodológicas (SANTOS, 
2008). O paradigma emergente utiliza-se de re#exões sobre um 
olhar futurista, que envolve não somente o contexto do mun-
do, como também o de vida, incluindo aqui as relações sociais. 
Entende-se, no paradigma emergente, que a ciência e o social 



Ensino, currículo e formação docente: vínculos, conexões e questões da atualidade

440

estão em consonância e não andando em lados convergentes. 
De acordo com Santos, 

No paradigma emergente, o caráter autobiográ"co e auto-re-
ferenciável da ciência é plenamente assumido. A ciência mo-
derna legou-nos um conhecimento funcional do mundo que 
alargou extraordinariamente as nossas perspectivas de sobre-
vivência. Hoje não se trata tanto de sobreviver como de saber 
viver. Para isso é necessário uma outra forma de conhecimento, 
um conhecimento compreensivo e íntimo que não nos separe 
e antes nos una pessoalmente ao que estudamos (2008, p. 85).

Nessa linha, Kunh (2006) expõe que a mudança de paradig-
ma gera mudanças de ideias, conhecimentos e projetos de pes-
quisas, e nessas mudanças os entendimentos e a visão que se tem 
de determinada coisa ou situação também se alteram; mesmo que 
algumas ações se mantenham inalteradas, o entendimento pode-
rá ter um outro sentido. Segundo o autor, “tudo vai bem até que 
os métodos legitimados pelo paradigma não conseguem enfren-
tar o aglomerado de anomalias; daí resultam e persistem crises 
até que uma nova realização redirecione a pesquisa e sirva como 
um novo paradigma” (KUNH, 2006, p. 32).

Santos (2008) de"ne o paradigma emergente apresentando 
quatro a"rmações, quais sejam: Todo o conhecimento cientí"co-
-natural é cientí"co-social; Todo o conhecimento é local e total; 
Todo o conhecimento é autoconhecimento; e Todo o conheci-
mento cientí"co visa constituir-se em senso comum.

Analisando-se o contexto de uma determinada comunidade, 
visualiza-se que nesta há um processo de comunicação dialógica à 
medida que os conhecimentos, as crenças e/ou as ideias são com-
partilhadas entre os membros que a compõe. Contudo, quando 
se compartilha esses entendimentos com membros de uma co-
munidade diversa, para que seja possível aceitação, é necessário 
um processo de convencimento. Em vista disso, nem sempre há 
uma concordância entre os conhecimentos compartilhados en-
tre comunidades. Nessa lógica, em se tratando de um paradigma, 
para que esse seja considerado emergente, faz-se necessário uma 
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aquiescência pela maioria, isto é, uma predominância do para-
digma em um determinado grupo. 

À vista disso, pode-se a"rmar que a in#uência positiva da 
formação docente está baseada no conceito de novos paradigmas 
cientí"cos, pois se faz necessário uma constante análise, adequa-
ção e, caso necessário, uma readaptação da formação docente, 
que seja consenso entre boa parte dos membros que constituem 
a comunidade educacional, para que se alcance os objetivos pre-
tendidos. Tais "nalidades podem ser baseadas em novos enten-
dimentos que surgem de estudos cientí"cos e têm como base a 
melhoria do contexto social em que se está inserido, uma vez que 
“na crise, mais de um paradigma pode emergir, cada qual capaz 
de incorporar um grupo diferente de anomalias e rami"car-se em 
novas direções de pesquisa” (KUNH, 2006, p. 42). 

Dessa maneira, deve-se considerar que o senso comum, em 
alinhamento com os conhecimentos cientí"cos, pode auxiliar 
na construção desses conhecimentos. Assim, em determinada 
conjuntura, novos paradigmas podem ser úteis à medida que in-
troduzem novas formas de melhoramento da ação docente, com 
base nas experiências já vividas, buscando uma evolução das 
ações, pois, consoante Santos e Meneses (2009, p.9), “Toda a ex-
periência social produz e reproduz conhecimento e, ao fazê-lo, 
pressupõe uma ou várias epistemologias1”. 

Pactuando com o a"rmado por Santos Meneses, destaca-se a 
a"rmação de Tardif ao declarar que,

Um professor raramente tem uma teoria ou uma concepção uni-
tária de sua prática; ao contrário, os professores utilizam muitas 
teorias, concepções e técnicas, conforme a necessidade, mesmo 
que pareçam contraditórias para os pesquisadores universitários. 
Sua relação com os saberes não é de busca de coerência, mas de 
utilização integrada no trabalho, em função de vários objetivos 
que procuram atingir simultaneamente (2014, p. 263).

Nessa linha, pode-se entender que novos paradigmas cien-
tí"cos vão ao encontro das novas concepções que os professores 

1 De acordo com Santos e Meneses (2009, p. 9), “Epistemologia é toda a noção ou ideia, re#ectida ou não, 
sobre as condições do que conta como conhecimento válido. É por via do conhecimento válido que uma 
dada experiência se torna intencional e inteligível”.
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assumem constantemente para o desenvolvimento de sua atuação 
pro"ssional, com vistas ao melhoramento do processo de ensi-
no-aprendizagem. Ressalta-se que a resolução de determinado 
problema pode ser feita utilizando-se situações semelhantes que 
incentivem novas ideias para desvendar determinada causa, pos-
sibilitando empregar normas e de"nições já traçadas em outras 
situações. Mesmo que as normas e de"nições não sejam utilizá-
veis no contexto do novo problema detectável, podem servir de 
inspiração para o encontro de soluções com o uso de outra lógica.

Considerações !inais

O paradigma emergente, em outras palavras o novo paradig-
ma cientí"co, por possuir características de quebra de barreiras 
entre as dissemelhanças como, por exemplo, natureza e cultura, 
mente e matéria, objetivo e subjetivo, torna-se um grande alia-
do no processo de formação docente, ao tempo que transcende 
obstáculos antes impostos que poderiam impedir o avanço do 
desenvolvimento dessa pro"ssão, utilizando-se de experiências 
divergentes para possibilitar o aprimoramento das ações coti-
dianas, por meio da análise de experiências já vividas, com um 
olhar sobre os seus aspectos positivos e negativos, incentivando 
novas formas de conduzir as problemáticas existentes, com vistas 
a evitar futuras imprecisões, pois, a consolidação de novas práti-
cas requer a apropriação de novas teorias, que por consequência 
necessitam de estudos, ações e re#exões contínuas.

Percebe-se que no campo educacional existem vários exem-
plares, que podem ser de"nidos como conjunto de soluções de 
problemas instituídos historicamente e que possibilita a resolu-
ção de problemas atuais, ao tempo que podem ser tratados de 
formas diferentes, ou seja, uma comunidade ou grupo se iden-
ti"ca com uma das formas vigentes para a resolução de questões 
existentes naquele ambiente, vinculando-se a um paradigma, que 
corresponde a uma determinada perspectiva, baseando-se suas 
ações de acordo com a concepção adotada. 

Assim, é de suma importância que o professor tenha o en-
tendimento que suas ações não são neutras e estão vinculadas a 
uma determinada perspectiva, mesmo que ele ainda não tenha 
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percebido que em suas ações sempre segue uma tendência já exis-
tente, ou seja, um determinado paradigma. Destaca-se que o pa-
radigma agrega pessoas e faz com que suas ações sejam de acordo 
com o modelo desta concepção. Portanto, a re#exão constante do 
professor pelos passos que trilhará no decorrer da sua atuação, 
que podem ser guiados por um ou mais paradigmas, faz todo a 
diferença nos resultados que se almejam alcançar. 

Considera-se que os paradigmas devem ser postos constante-
mente em discussões para que as ações docentes sejam sempre cons-
cientes e baseadas naquele (s) que possua (m) características corres-
pondentes ao melhor desenvolvimento da sua atuação pro"ssional. 

É importante frisar que na atuação do professor em sala de 
aula não se deve deixar de lado a visão que o docente deve apre-
sentar diferentes paradigmas também aos seus alunos, permitin-
do-lhes o compartilhamento de conhecimentos e possibilitando 
a esses a escolha do paradigma de forma crítica, pois o trabalho 
com qualquer temática em sala de aula segue uma determinada 
concepção, em que pode também existir visões diferentes, como 
uma discussão de determinado tema que pode seguir uma con-
cepção piagetiana ou freriana, por exemplos. 

Portanto, por meio deste estudo, foi possível depreender a 
importância do processo de formação continuada de professores 
com base em teorias do seu contexto atual, com vistas ao melho-
ramento do processo de ensino. 

Destarte, concluiu-se que o paradigma emergente é um alia-
do no processo de formação contínua docente, visto que esse vem 
para auxiliar na resolução de determinada situação e que pode 
possibilitar, no contexto educacional, cada vez mais o olhar crí-
tico do professor sobre suas ações cotidianas, pois o paradigma 
emergente está em constante processo de transformação, assim 
como o aperfeiçoamento da função do professor, em busca sem-
pre da melhoria da temática no contexto em que ela se estabelece.
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Introdução

Várias pesquisas têm demonstrado as contribuições das tec-
nologias digitais em práticas educativas e formação continuada e 
em serviço de docentes, principalmente no que se refere à inter-
secção entre linguagens e tecnologias móveis. Contudo, ainda há 
pouca convergência entre essas pesquisas e o ensino e a formação 
de professores de línguas (ARAGÃO, 2009). De fato, diversos es-
tudos sobre como os professores se relacionam com a tecnologia 
demonstram que esse campo é um terreno permeado de tensões, 
e que professores se relacionam com ela de diversas maneiras 
(AZZARI, 2017; MARZARI, 2014) e que o desenvolvimento 
pro"ssional de professores de línguas na atualidade perpassa o 
uso e o reconhecimento das tecnologias digitais. Desse modo, a 
premissa de formar professores de línguas está diretamente re-
lacionada ao uso das tecnologias pelo fato de elas possibilitarem 
novas formas de engajamento, práticas e identidades. Essa neces-
sidade da inserção do letramento digital nos cursos de formação 
de professores é baseada nas oportunidades ampliadas de troca 
linguístico-cultural pela mediação das tecnologias. 

capítulo 
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Neste contexto, este capitulo teve como objetivo principal 
investigar identi"car a'ordances2 do Teletandem3 criadas nas/pe-
las interações e percepções de participantes brasileiros acerca da 
tecnologia. Partimos do pressuposto de que qualquer ferramen-
ta/objeto fornece a'ordances que podem ser percebidas, já que o 
termo se refere a oportunidades, potencialidades e (im)possibi-
lidades de ação que são propiciadas pelo ambiente e percebidas 
pelo agente engajado em sua relação em determinada atividade 
e que culminam na produção de signi"cados (EL KADRI, 2017).

Desse modo, parte do conceito de a'ordance de van Lier 
(2000), em que a'ordances englobam demandas e exigências, 
oportunidades e limitações, rejeições e atrações, habilidades e 
restrições. Vale ressaltar que é a agência dos sujeitos na interação 
com o ambiente que faz que a'ordances sejam percebidas e que, 
portanto, são dependentes das experiências, expectativas, nível 
de atenção, habilidade perceptual, entre outras coisas de cada 
participante. 

Compreender a'ordances de uma experiência com o uso de 
tecnologia em uma disciplina de compreensão e produção oral 
em um curso de Letras é signi"cativo no que se refere às possibi-
lidades futuras de ação desses aprendizes. Investigar a'ordances 
do uso do Teletandem em uma instituição de ensino superior da 
cidade de Londrina na sua atribuição de formar professores de 
inglês é relevante porque pode colaborar para os entendimentos 
das práticas e das identidades criadas. 

Assim, este trabalho está amparado nas considerações teó-
ricas da Psicologia Ecológica de Gibson (1986), mais especi"ca-
mente no conceito de a'ordance, transposto para a área de ensi-
no-aprendizagem de línguas e na chamada Abordagem Ecológica 

2 O termo a'ordance tem sido utilizado recentemente na área de Linguística Aplicada nos trabalhos rela-
cionados às tecnologias educacionais (BRAGA, 2017; PAIVA, 2017; PINHEIRO, 2017; SILVA, 2015) para 
se referir às oportunidades de ação encontradas em determinados ambientes de aprendizagem (BRAGA, 
2017). Neste trabalho, é utilizado como sendo oportunidades/potenciais possibilidades de ação que são 
propiciadas pelo ambiente e percebidas pelo agente engajado em sua relação em determinada atividade e 
que culminam na produção de signi"cados. Esta de"nição é proposta neste trabalho, com base na revisão 
de literatura sobre o termo que se encontra no capítulo de referencial teórico. Paiva (2017) propõe a 
tradução do termo para “propiciamento”. Contudo, pre"ro utilizar o termo “a'ordance” conforme outros 
estudos da área (BRAGA, 2017; PINHEIRO, 2017), por entender que o termo em inglês fornece uma 
visão mais ampla.
3
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(van LIER, 2000, 2004a), e no uso desse conceito nas pesquisas 
sobre ensino-aprendizagem de línguas e tecnologias no Brasil 
(PAIVA, 2017; PINHEIRO, 2017; SILVA, 2015). 

A!fordances4

Segundo van Lier (2000), a a$ordance é um dos conceitos 
principais da abordagem ecológica para o ensino de línguas por-
que está na raiz dos relacionamentos entre as pessoas e o mundo 
físico, social e simbólico. O conceito foi transposto para a área 
de ensino e aprendizagem de línguas por van Lier (2000; 2004a; 
2004b), que entende o conceito como sendo as possibilidades de 
ações oferecidas ao aprendiz pelo ambiente de aprendizagem em 
que ele está inserido, em uma tentativa de associar as atividades 
perceptuais e sociais dos aprendizes. Ele se preocupa com a rela-
ção entre o organismo (o professor em formação, neste trabalho) 
e o ambiente (Telentadem e o curso de formação de professores, 
neste trabalho), que sinaliza uma oportunidade ou uma inibição 
para a ação. 

Van Lier (2000) expande o conceito do termo cunhado por 
Gibson ao de"ni-lo como um termo que tem as características de 
“demandas e exigências, oportunidades e limitações, rejeições e 
atrações, habilidades e restrições” (van LIER, 2000, p. 257) e ao 
de"ni-lo mais especi"camente como “aquilo que está disponível 
para a pessoa” (van LIER, 2004a, p. 91). Van Lier (2004a, p. 18) 
aponta que a noção de a'ordance, a qual está dinamicamente re-
lacionada à mediação e ao uso de ferramentas, é um aspecto im-
portante da abordagem ecológica porque ela “vincula percepção 
e atenção à atividade, e relaciona o agente ao ambiente de manei-
ras signi"cativas e porque ela foca na linguagem, nas suas rela-
ções entre a pessoa e o mundo e o aprendizado de língua como 
maneira mais efetiva para as pessoas se relacionarem com esse 
mundo”. Ainda fazendo uma releitura de Gibson, van Lier aponta 
dois importantes pressupostos da a'ordance na teoria deste autor, 
salientando que 

4 Paiva (2010, p. 2) esclarece que o termo partiu do verbo to a'ord, em inglês, que signi"ca “produzir, forne-
cer, dar, causar, proporcionar, conferir, oferecer, propiciar, ter os meios ou recursos para”. 
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[...] a perspectiva de a'ordance assume um aprendiz ativo esta-
belecendo relacionamentos com e no ambiente. Em termos de 
aprendizagem de língua, a'ordances surgem da participação e 
uso, e as oportunidades de aprendizagem surgem como conse-
qüência dessa participação e uso” e que [...] já que a a'ordance 
junta o aprendiz no ambiente, é a atividade que determina o que 
é escolhido, não o ambiente complexo” (van LIER, 2004a, p. 92).

Podemos notar, portanto, que para van Lier (2004a), o conceito 
de a'ordance está relacionado ao organismo e ao ambiente. Para ele, 
o ambiente inclui todo tipo de a'ordances físicas, sociais e simbólicas 
que fornece base para a atividade (van LIER, 2004a, p. 4-5) e A'or-
dance se refere ao que está disponível nesse ambiente para a pessoa 
fazer algo com ela. Segundo o autor, “algumas coisas/ferramentas si-
nalizam sua relevância direta e claramente para uma pessoa em uma 
situação particular”, mas as a'ordances “são detectadas, escolhidas e 
agem como parte da compreensão pessoal da pessoa, ou estão liga-
das com, no seu ambiente” (van LIER, 2004a, p. 91, 89). 

Isso signi"ca que a$ordances emergem em situações de ação e 
percepção e, se por um lado, “A'ordance é percebida e age direta-
mente e imediatamente, porque o organismo é o que é, o animal é 
o que” (van LIER, 2004a, p. 89), por outro, a noção de a'ordance, 
segundo o autor, emerge conforme interagimos com o mundo so-
cial e físico. Para van Lier, ação, percepção e interpretação são pré-
-condições para que a'ordances possam emergir. Isso signi"ca que a 
relevância e a construção de sentidos emergem em uma terceira di-
mensão, como resultado da interação entre percepção/atividade (por 
meio da a'ordance) e as relações entre agente/ambiente. Em outras 
palavras, o ambiente é sempre permeado de signi"cados/sentidos em 
potencial, especialmente se for um ambiente rico de recursos semió-
ticos; o agente tem certas habilidades, aptidões, etc, para perceber tais 
possibilidades de ação. Assim, a'ordances são esses relacionamentos 
que fornecem uma ligação entre algo no meio ambiente e o agente. 
A a'ordance criada, para o autor, abastece a percepção e a atividade 
e geram sentidos – que são futuras a'ordances e signos, e futura ati-
vidade em nível superior assim como percepções novas e diferentes. 



Seção 03 – Formação docente

449

Investigar, portanto, as percepções de professores em forma-
ção em relação ao uso do Teletandem se tornam signi"cativas por-
que as relações entre a ação, a percepção e a interpretação são as 
a'ordances percebidas e a relação entre esses conceitos tem forte 
impacto nas ações e identidades construídas. 

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa qualitativa de base interpretati-
vista em que os dados foram coletados por meio de gravações 
em áudio e questionários de respostas abertas direcionados aos 
participantes. Os dados foram coletados em um curso de Le-
tras Inglês, com 5 participantes, que tiveram a experiência de 
participar do Teletandem. A análise se deu por meio da iden-
ti"cação de a'ordances percebidas conforme sugerido por Pi-
nheiro (2017), pela análise indutiva dos dados e pela análise de 
conteúdo. Para este artigo, utilizamos as perguntas “Quais eram 
suas expectativas no início da participação? Elas foram atingi-
das?” e “Como você avaliaria o potencial do Teletandem para a 
aprendizagem de línguas? e “O que você apontaria como pontos 
positivos e negativos dessa experiência?”. As respostas à essas 
perguntas e as interações nos permitiram identi"car5 as a'or-
dances acerca do Teletandem.

Na próxima seção, apresentamos as interações e respostas 
dos questionários a "m de exempli"car as a$ordances percebidas 
acerca da tecnologia, neste caso, o Teletandem (via Skype).

A!fordances percebidas acerca da tecnologia 

Além de aprimorar a língua inglesa, os professores em forma-
ção, aqui identi"cados por pseudônimos, apontam como a'ordan-
ce do Teletandem a possibilidade de colaborar. Para Doris, essa se 
dá ao compartilhar experiências e ensinar a língua portuguesa para 

5 Segundo Silva (2015), é possível identi"car a'ordances de duas maneiras: a primeira seria observando os 
indivíduos engajados em uma ação, seja com o meio, seja com outros indivíduos, ou com ambos. A segunda, 
olhando para a percepção de a'ordances. Entende-se, portanto, esse conceito também como um construto 
semiótico, ou seja, estreitamente relacionado aos modos de percepção e signi"cação (van LIER, 2000). Por isso, 
a investigação de a'ordances neste trabalho se dá por meio da análise de gravações de interações de 6 professo-
res em época de formação inicial engajados no contexto de Teletandem e de suas percepções sobre essa ação.
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outra pessoa (Doris); para Diego, ao ajudar sua parceira como ela o 
ajuda (DIEGO), ao praticar o inglês com uma parceira (Edson) e co-
nhecer o “outro” (conhecer novas culturas, hábitos, sotaques, opiniões 
e visões de mundo diferentes das minhas – &alita).

Excerto 01

Melhorar a pronúncia na língua inglesa,Compartilhar experiências e 
Ser capaz de ensinar um pouco da língua portuguesa em inglês para 
outra pessoa. (Doris)

Eu esperava contrastar a língua inglesa que eu aprendi com a língua 
inglesa que era utilizada na época, e esperava poder ajudar minha 
parceira da mesma forma. Acredito que consegui aprender bastante 
com ela, o que contempla pelo menos metade das minhas expecta-
tivas (Diego)

Olha a expectativa era grande, como eu não tinha participado de 
um programa como esse, estava ansioso pra que começasse logo. 
Na teoria parecia ser incrível e na prática, foi incrível mesmo, bem 
falando da minha experiência, foi sensacional ( Edson)

- Minha expectativa era me soltar mais na parte da fala. Acredito que 
me ajudou nessa parte e principalmente na cultura estadunidense. 
Acho que me incentivou muito tentar conhece lá ainda mais (Leandro)

As expectativas eram de conhecer novas culturas, hábitos, sotaques, 
opiniões e visões de mundo diferentes das minhas. 

As expectativas foram totalmente atingidas (Thalita)

A expectativa era de apenas falar o que estava planejado, mas nos-
sas conversas iam além, as vezes falamos sobre outros assuntos, era 
divertido. Muitas vezes surgiam dúvidas de vocabulário, às vezes a 
pessoa com quem eu falava não lembrava uma palavra em portu-
guês e eu o ajudava, explicava o signi!icado quando ele não enten-
dia e vice versa Vanda).

Também aparece como a$ordance percebida a questão de 
aprender de forma diferente: signi"ca sair da rotina e do méto-
do tradicional (aprender de maneira diferente, saindo totalmente 
da rotina e do método tradicional (Doris); interagir de maneira 
sistemática (Diego), também poder ensinar (Edson), falar des-
preocupadamente (Leandro), utilizar a língua em uso (&alita) 
e favorecer o ensino de línguas no passo que o aluno se esforçar 
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para aprender, pesquisar mais sobre determinado assunto para 
conversar com seu par(Vanda). 

Excerto 02

O Teletandem é uma ótima ferramenta para a aprendizagem de 
línguas, pois o aluno tem a possibilidade de aprender de maneira 
diferente, saindo totalmente da rotina e do método tradicional (10 
- Doris)

Acredito que essa interação internacional de forma sistemática é mui-
to positiva. Principalmente quando os estudantes não são con!iantes 
o bastante para procura-la por conta. Quanto mais utilizamos uma lín-
gua, melhor, mesmo que seja, a princípio, arti!icial (10 - Diego)

Muito grande, você ter a oportunidade de praticar o inglês com um 
parceiro ou uma parceira e poder também ensinar. É algo fundamen-
tal no processo de aprendizagem, pois você está praticando de cer-
ta forma tanto a língua como o “eu” professor, pois mais que não 
seja um ensino formal (10 - Edson)

- o contexto me deixou mais livre, eu falava despreocupadamente com 
o parceiro e quando eu não conseguia me expressar na língua dele, 
ele me ajudava. Cada encontro nós levávamos expressões idiomáti-
cas das línguas alvo e foi divertido essa passagem, lembro de rirmos 
muito (10 - Leandro)

O Teletandem é uma ferramenta muito importante para a aprendiza-
gem e prática de línguas. Pois nos mostra a real globalização da língua 
inglesa (Thalita)

Avalio como um instrumento que favorece o ensino de línguas, pois 
o aluno se esforça a aprender, a pesquisar mais sobre determinado 
assunto para conversar com seu par (Vanda). 

Como se pode perceber, novamente, a questão de possibili-
tar uma alternativa aos modos mais tradicionais de se aprender 
línguas parece ser importante para os professores, pois as falas 
demonstram que eles percebem tal a'ordance do Teletandem e 
que a avaliam positivamente no contraste com o que geralmente 
estão acostumados nas aulas de línguas. 

A$ordances em relação ao uso da tecnologia percebidas pe-
los professores em formação também podem ser exempli"cadas 
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pelas interações. No excerto que segue, por exemplo, Diego e seu 
parceiro compartilham suas experiências de aprendiz de língua 
estrangeira, ao passo que Diego também tem a oportunidade de 
ensinar a língua portuguesa. 

Excerto 03 - Trecho da interação de 25!09

[…]

PARTNER: I don’t know if I could, it is so di#erent ahn.. I have a friend 
ahnn.. who studies Japonese and he was there this past summer and 
two summers before ahn.. Yeah, I don’t know , I don’t know if I’d know 
where to start haha

DIEGO: It gets easier when you know other languages, Portuguese is 
way harder than Japonese.

PARTNER: Really? Interesting!

PARTNER: Ham, now why would you... why, why is that do you think?

DIEGO: I know ‘cause, Portuguese has verb tenses you have to know every 
word, it make the things harder, but is similar to Spanish don’t you think?

O excerto 04, que segue, também demonstra a'ordances do 
Teletandem acerca da tecnologia. Sem a tecnologia utilizada, 
di"cilmente esses dois parceiros conseguiriam se encontrar fre-
quentemente e ter interações como a demonstrada abaixo que 
permitiu não somente praticar o inglês, mas também conhecer o 
outro e vivenciar experiência de aprendizado de língua para além 
da rotina das “aulas – professor aluno”. 

Excerto 04 - Trecho da interação de 02!10!2014

[…]

DIEGO: Okay, I’m thinking about it post graduate?

[…]

PARTNER: Ahnn so right now I think I wanna work for a couple of 
years, ahn.. before I going back to grad school ahn.. my ultimate goals 
to join the foreign service and ahn.. work ahn.. for like the state of the 
department and embassies abroad ahn.. and you?

DIEGO: Get a master in Japan, get a scolarship in Japan. I’m in the mi-
ddle of the process, so I have to wait for an acceptance letter from my 
possible advisor there and then the government have to accept me.
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Os participantes percebem as a'ordances de colaborar e 
aprender diferente, assim como apontam outros estudos que in-
vestigaram as crenças de participantes nesse ambiente (TELLES; 
MAROTTI, 2009). Interessante que essa percepção da a'ordan-
ce de colaboração como forma de aprendizagem dá suporte para 
uma aprendizagem pela perspectiva sociocultural, questão alme-
jada por pro"ssionais que tem utilizado a tecnologia nas aulas de 
línguas (ANJOS-SANTOS; CRISTOVÃO, 2015).

Pela ótica da abordagem ecológica, os participantes são ca-
pazes de perceber essa a'ordance porque usaram, participaram e 
se engajaram na atividade (Teletandem). Para van Lier (2000), as 
oportunidades de ação (a'ordances) são consequência dessa parti-
cipação e uso (van LIER, 2000, p. 92). Por essa perspectiva, é essa 
relação entre o agente (professores em formação) com o ambiente 
(Skype) na atividade (Teletandem, formação de professores) que 
possibilita a percepção do que esta disponível para a pessoa (van 
LIER, 2004a) e que sinaliza para os mesmos oportunidades de ação 
/inibição (van LIER, 2000) e de construção de signi"cados. Para 
van Lier (2000), ação, percepção e interpretação são pré-condi-
ções para que a'ordances apareçam. Assim, o ambiente (Skype) e 
a atividade (Teletandem na formação de professores) se mostram 
como contextos que propiciam diversas a'ordances e que permi-
tem aprender línguas de maneira contextualizada e signi"cativa 
(PINHEIRO, 2017), por meio da colaboração e de maneiras dife-
renciadas. Por essa ótica, os participantes conseguem identi"car af-
fordances porque elas são resultados da interação deles com o meio. 

Além disso, professores em formação também identi"cam 
restrições, aqui consideradas uma das facetas das a'ordances.As 
principais restrições apontadas pelo uso do Teletandem, segundo 
os professores em formação, dizem respeito a questões organiza-
cionais da parceria e questões de infraestrutura da universidade, 
como, por exemplo, di"culdade em relação ao fuso horário (Doris/
Vanda), questões de infraestrutura (gadgets e conexão com a Inter-
net) (Diego), pouco tempo de interação (Doris, &alita), di"cul-
dade em encontrar parceiro (Leandro), falta de feedback ou uma 
avaliação gradual do “speaking” de cada participante (Edson) e não 
ter tido essa experiência antes na graduação (Edson). Os excertos a 
seguir demonstram as restrições nas falas dos próprios professores:
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Excerto 05 –

Negativos: O fuso-horário algumas vezes atrapalhava nos encontros; 
Ser somente uma vez por semana, durante uma hora. (Doris)

Como fatores negativos eu listaria questões de infraestrutura (gadgets e 
conexão com a internet) que na época não nos contemplava su!icien-
temente (Diego)

O negativo é fato de não ter tido essa experiência antes na graduação. 
E acho também que faltou uma avaliação gradual do “speaking” de 
cada participante. [...](Edson)

- No meu caso, a di!iculdade de achar um parceiro é um ponto negati-
vo. Talvez porque o propósito dos parceiros estrangeiros tenha sido dife-
rente do nosso. (Leandro)

Acredito que eu fui um caso a parte. Tive bastante problemas em achar 
um parceiro de Telentandem, isso não pelo descaso da professora ou ou-
tro responsável pelo projeto, pelo contrário, os professores e responsáveis 
se esforçaram muito para dar certo tanto que todos os meus companheiros 
que participaram !izeram tranquilamente e tiveram sucesso.. (Leandro)

Pontos negativos: O único ponto negativo sobre a proposta era o tempo 
de execução. Na minha opinião, o tempo era signi!icativamente pouco para 
os tópicos a serem abordados durante a sessão de Teletandem. (Thalita)

Pontos negativo: fuso horário às vezes atrapalhava (Vanda)

O que marcou muito foram questões de infraestrutura, os computado-
res e a internet disponível na universidade nem sempre correspondiam às 
nossas necessidades. [...] Não mantivemos contato fora desse período 
estabelecido, tampouco após o término do projeto. Ao !inal de cada 
sessão eu preenchia um report, que minha memória categoriza como 
“proposta com pouco objetivo”. (Diego).

Em se tratando das restrições mencionadas pelos participan-
tes, elas também são percebidas nas interações de diversas ma-
neiras. Problemas com gadgets não permitiram a gravação dos 
parceiros e várias interações foram gravadas parcialmente (sem a 
voz do parceiro); o problema com a conexão da Internet também 
foi visível em várias interações quando os participantes mencio-
nam que o áudio está cortando e que não conseguiam ouvir o 
parceiro. Um exemplo desses momentos é explicitado no excerto 
14, de 02 de outubro. 
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Excerto 06- Trecho da interação de 02!10

Thalita: Uhum, yes.

PARTNER: 

Thalita: I little bit, now it’s better.

PARTNER:

Thalita Hello… I don’t know if it’s my connection. Are you hearing my? 
Seeing me? Like… 

PARTNER:

Thalita: Yes, I think I’m going to change, I think I’m going to change 
the… this stu#. I think I’m going to use… just a moment. 

Thalita: – (Speaks in Portuguese with people in the room) 

Thalita: Okay, let’s move on and then I’m going, I’m turning on this stu#, 
and then when will be ok I just call you back. 

Para van Lier (2000, 2004), as características de “deman-
das e exigências, oportunidades e limitações, rejeições e atra-
ções, habilidades e restrições” (van LIER, 2000, p. 257) fazem 
parte do conceito de affordance. De fato, “[...] as affordances do 
ambiente são o que ele propicia aos animais, o que ele provém 
ou fornece, seja para o bem ou para o mal” (GIBSON, 1986, 
p. 127). Ou seja, o conceito também significa oportunidades 
de inibição. Nessa perspectiva, a análise aqui realizada corro-
bora também as inibições do uso do Teletandem identificadas 
pela literatura da área (TELLES; MAROTTI, 2009). Telles e 
Marotti (2009), por exemplo, enfatizam que complicações téc-
nicas desencadeiam outros problemas que afetam o bom de-
senvolvimento das sessões, como o uso apropriado do tempo, 
o envolvimento das parcerias, desânimo e até dificuldade em 
recuperar uma interação prazerosa. 

No excerto que segue, além do problema de conexão é pos-
sível notar também a di"culdade da professora em formação em 
relação aos recursos tecnológicos. 
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Excerto 07 -Trecho da interação de 16!10!2014

PARTNER: 

Thalita: I’m not !inding the Skype here, I think I’m going to, I think I have 
to download.

PARTNER:  

Thalita: Just a moment. 

PARTNER: 

Thalita: I don’t know, I always have problems with technology. Just a mo-
ment. 

PARTNER: 

Thalita: ( Speaks in Portuguese with people in the room )- 

Thalita: Okay, my friend is going to download for me because I’m not 
good in technology and this stu#. 

PARTNER: 

Thalita: Are you hearing me? 

PARTNER: 

Thalita: Yes, I think the internet here at UEL is not so good today.

PARTNER: 

Thalita: I’m hearing you like in the robot voice. 

PARTNER: 

Thalita: Di$icult today.

Thalita: Okay, but this... but I think she’s downloading so I can change to 
the stu#, I will use a tablet... (incompreensível)

Note-se que &alita enfatiza sua di"culdade técnica, que está 
relacionada ao letramento digital, ou seja, um “tipo especí"co de di-
"culdade encontrada pelos praticantes que está relacionada à falta 
de conhecimento do computador” (TELLES; MAROTTI, 2009, p. 
1115). Assim, o letramento digital pode se tornar uma a'ordance ou 
uma restrição: sua falta pode colaborar para a distância das práticas 
sociais com as práticas escolares e inibir as oportunidades de ação.

Considerações !inais



Seção 03 – Formação docente

457

Portanto, pode-se salientar que os professores em formação 
indicam a'ordances de uso da ferramenta como sendo a de cola-
borar e aprender de forma diferente, enquanto as restrições são de 
níveis estruturais e organizacionais. A seguir, apresentamos a sín-
tese das a'ordances e restrições percebidas acerca da tecnologia. 

Quadro 1: Síntese das a"ordances percebidas acerca da tecnologia

Facetas 
das a"or-
dances

A"ordan-
ces perce-
bidas

Subcategorias das A"ordances per-
cebidas 

A#ordan-
ces per-
cebidas 
acerca da 
tecnolo-
gia 

Oportuni-
dades de 
ação

Colaborar Compartilhar experiências 

Ensinar a língua portuguesa para 
outra pessoa 

Ajudar de forma recíproca 

Poder ensinar Conhecer o “outro” 

Aprender 
de forma 
diferente

Sair da rotina e do método tradicional 

Interagir de maneira sistemática 

Praticar o inglês com o outro

Falar despreocupadamente 

Utilizar a língua 

Favorecer o ensino de línguas 

Pesquisar sobre determinado as-
sunto para conversar com seu par.

Restri-
ções

Identi!icar 
restrições

questões 
organiza-
cionais da 
parceria

Di!iculdade em relação 
ao fuso –horário 

Pouco tempo de inte-
ração

Di!iculdade em encon-
trar parceiro 

Falta de feedback ou 
uma avaliação gradual 
do “speaking” de cada 
participante 

Não ter tido essa expe-
riência antes na gradu-
ação 

questões 
de infra-
-estrutura

Problemas com gad-
gets e conexão com a 
Internet



Ensino, currículo e formação docente: vínculos, conexões e questões da atualidade

458

As A$ordances percebidas acerca da tecnologia coadunam-
-se com as pesquisas da área no que se refere à possibilidade de 
interagir em outras comunidades discursivas, cujo acesso, antes, 
seria remoto (PAIVA, 2011), e no desenvolvimento das habilida-
des produtivas da língua (FINARDI; VIEIRA, 2017). 
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Introdução

A formação continuada dos pro"ssionais da educação tem 
sido tema considerado primordial tanto em debates quanto nas 
políticas públicas educacionais. Essa relevância está expressa em 
documentos o"ciais como a Lei Nº 9394/96, Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (LDB), no Plano Nacional da Educação, Lei 
10.172/2001, e no documento intitulado Orientações Gerais da 
Rede Nacional de Formação Continuada, instituída pela Porta-
ria MEC 1.403/2003. Esses documentos explicitaram princípios, 
concepções e diretrizes para a construção de uma política de for-
mação e valorização do magistério.

Em virtude da relevância do tema, este estudo tem como obje-
tivo compreender quais são os impactos na formação continuada 

capítulo 



Ensino, currículo e formação docente: vínculos, conexões e questões da atualidade

462

dos professores do Estado do Paraná desencadeados pelo forma-
to semestral, denominados “Semana Pedagógica” (entre 2007 e 
2018) e “Estudo e Planejamento” (2019 e 2021), buscando, ain-
da, discutir a mudança na política de formação continuada do 
Estado, mudanças estas expressas nos objetivos e atividades dos 
materiais trabalhados com os docentes.

Para tanto, temos como premissas algumas questões que de-
vem nortear nosso debate, quais sejam: Como é possível imple-
mentar uma concepção de Educação especí"ca de modo exten-
sivo na grande rede de escolas públicas? Como fazer para que 
essa concepção chegue aos indivíduos que trabalham no sistema 
e como mediar o processo formativo para convencê-los a aderir 
à proposta o"cial? Essas são algumas questões que nos intrigam 
desde o início, as quais nos levaram a debruçarmos a estudá-las. 

Desta forma, a pesquisa que aqui apresentamos é um estudo 
de caso com base na política de formação continuada no Estado 
do Paraná, com recorte entre o período 2007 e 2021, manifesta-
da nas propostas de ações trabalhadas nas Semanas Pedagógicas 
(atual Estudo e Planejamento), organizadas pela Secretaria da 
Educação e do Esporte do Paraná (SEED-PR).

Assim, temos como pressuposto que a formação continuada 
recomendada na rede de ensino, com seus fundamentos e referen-
ciais, objetivos, direcionamentos, enquanto ação no sistema, além de 
problemática imprescindível para a implementação de uma política 
educacional, ela também re#ete, em primeiro grau, a concepção dos 
sujeitos que estão na condução do processo de planejamento o"cial 
do currículo proposto a todo sistema educacional. Independente da 
esfera: federal, estadual ou municipal, a formação continuada que se 
oferta aos pro"ssionais da educação em serviço, retrata a ideia go-
vernamental e ou a política de governo que gerencia; e dissemina ao 
grande número de pro"ssionais da rede sua proposta de sociedade. 

Isso posto, estritamente analisaremos as ações propostas aos 
docentes da Educação Básica da rede pública nos eventos inti-
tulados “Semanas Pedagógicas” (SEED-PR) e “Estudo e Planeja-
mento” (SEED-PR), com o objetivo de compreender os possíveis 
impactos e discutir as mudanças nas perspectivas da política de 
formação continuada no Estado do Paraná. Para além, pretende-
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mos promover a re#exão sobre as ações propostas nessas semanas 
de formação (2007-2021) nos aspectos relacionados a objetivos e 
atividades trabalhadas com os docentes nas escolas.

Justi"camos o presente estudo por considerar relevante apre-
sentar para os professores da Educação Básica, aos professores 
formadores nos cursos de licenciatura e para os licenciandos 
em geral, alguns aspectos imprescindíveis para o debate frente 
a educação de qualidade que é a especi"cidade do processo de 
formação continuada e como ela estão sendo institucionalmen-
te orientada pela secretaria governamental no estado do Paraná 
especi"camente. Isso faremos analisando dados obtidos em do-
cumentos o"ciais referentes aos cursos ofertados pela SEED-PR 
e discutindo algumas questões que in#uem nas políticas de for-
mação. Ademais, também estamos buscando com esse trabalho, 
contribuir com as pesquisas que abordam a temática, e discutir as 
categorias práxis e prática e o trabalho como princípio educativo.

Entendemos ser signi"cativo o período compreendido em nos-
so recorte pelo fato de que o mesmo circunscreve os mandatos de 
diferentes governos e, por isso, converge para a existência de diferen-
ças de políticas educacionais do Estado neste período, posto que as 
mudanças nas ações formativas no intervalo de 14 anos foram bem 
perceptíveis no âmbito geral no sistema o qual nos colocamos a ana-
lisar. Acerca desses aspectos, as análises apontam no transcurso de 
três gestões de governos, manifestações diferentes de condução do 
processo de construção de currículo escolar e, do mesmo modo, al-
teração na concepção do per"l de professor nesse período.

O artigo está dividido em duas seções. A primeira delas faz 
referências à algumas categorias teóricas que nortearam as argu-
mentações e apresentaremos em linhas gerais as políticas de for-
mação continuada para a categoria dos professores da Educação 
Básica no Estado do Paraná implementadas no recorte temporal 
que delimitamos. Na segunda seção trataremos de analisar espe-
ci"camente as informações referente às formações continuadas 
nos temas propostos para os semestres, categorizando-as e des-
crevendo ciclos de política educacionais. 
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Formação continuada: o trabalho docente e as 
perspectivas da ideia de ação

Partindo do pressuposto "losó"co que concebe o homem 
como um ser de relações, admitindo que a materialidade e a ex-
periência com o mundo é o que está a condicionar o ampliar da 
consciência, reconhecemos o homem em suas relações com os 
outros como, um ser que, embora situado, revela-se capaz de in-
tervir pessoalmente na situação para aceitar, rejeitar ou transfor-
mar (MARX et al., 2004; SAVIANI, 2003). Concebendo o homem 
como um sujeito de ação, podemos olhar para o nosso objeto de 
estudo de modo a compreender que o trabalho do professor den-
tro dessa visão, deve ser previamente elaborado como ato inten-
cional de um sujeito que apesar das possíveis limitações da reali-
dade que impelem em sua tarefa, este pode se reconhecer como 
transformador, atividade pedagógica que pode estar atrelada ao 
objetivo de elucidar e instrumentalizar novos sujeitos com a in-
tenção de promovê-los à autonomia. A escola, portanto para este, 
o espaço de emancipação do sujeito, é a instituição em que ocor-
rerá a socialização do saber sistematizado, imprescindível para a 
promoção humana. (SAVIANI, 2005).

Entretanto, é recorrente na epistemologia educacional as ar-
gumentações sobre a problemática envolvendo a formação de 
professores, teses que a caracterizam como um processo comple-
xo. Podemos reconhecer esse entendimento como uma verdade, 
pois materialmente isso "ca evidente nas mais distintas propostas 
de curso para a formação de um mesmo pro"ssional, o pedago-
go por exemplo. Sobre essa questão Silva (1999) nos orienta a ver 
o processo formativo expresso nos currículos em geral, tanto na 
educação básica quanto no ensino superior, a partir da categoria 
território, pois para o autor, as distintas propostas de cursos demar-
cam diferentes concepções de homem, porque trazem intrínsecas 
em si aspectos "losó"cos que cabe ao sujeito consciente (professor, 
aluno, acadêmico, cursista, etc.) identi"car e reconhecer.

Contudo, há no campo da formação um objetivo convergen-
te. O contínuo de cursos para a capacitação pro"ssional do edu-
cador, na formação inicial e mesmo as formações continuadas, de 
acordo com Severino (2001) seguem o caminho no qual se deve 
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considerar a característica essencial do trabalho na educação que 
é promover a educabilidade do sujeito, ou seja, encontrar manei-
ras possíveis de levar o estudante a aprender. Esse ponto em co-
mum pode se fazer presente na maioria dos projetos formativos, 
no entanto as propostas pedagógicas de curso de formação de 
professores apresentam mudanças no âmbito concreto, no modo 
de como esses currículos relacionam teoria e prática durante o 
processo de graduação e principalmente, também, em relação às 
"nalidades do currículo quanto ao per"l do egresso, ou seja, do 
tipo de pro"ssional que se espera formar. 

Assim, há questões implícitas às propostas pedagógicas como, 
“o quê se faz?”, o “para quê faz?”, e o “por quê se faz?” na forma-
ção inicial e continuada de professores são indagações nas quais 
as respostas irão de"nir per"s, indicando modelos de personali-
dades pro"ssionais (MATINS, 2015), pois elas remetem a concep-
ções de trabalho e de homem. Questões essas que norteiam rumos, 
limitando a abordagem curricular no sentido de dar signi"cados 
e de"nir o curso proposto. Diante de certas intencionalidades a for-
mação pode estar circunscrita, por exemplo, a fundamentação da 
práxis pro"ssional ou em outros casos, pode se focar em aspectos 
funcionais e utilitários da prática em sala de aula. 

Desse modo, portanto, é possível categorizar num âmbito 
geral, de um lado, propostas formativas numa perspectiva histó-
rico social de cunho crítico emancipatórias e de outro, propostas 
alienantes no sentido da formação do capital humano com foco 
estrito na instrumentalização didático metodológica; processos 
ambíguos que diferem quanto às perspectivas de práxis e de prá-
tica. Defendendo as primeiras Martins (2015) argumenta que no 
processo formativo do futuro docente não se pode desconsiderar 
a complexa trama social a qual sua pro"ssão está inserida, sendo 
a concepção de formação de professores concebida “como uma 
trajetória de formação de indivíduos, intencionalmente planeja-
da, para a efetivação de determinada prática social” (MARTINS, 
2015, p. 14). Em tal perspectiva, a identidade do professor é de"-
nida como um “ser pensante”, como um intelectual crítico.

Com o intuito de entendermos a perspectiva crítica que estabe-
lece o conceito de práxis no cotidiano escolar, temos como ponto de 
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partida a categorização do conhecimento como a mediação para a 
emancipação dos sujeitos. E nesse sentido, o conhecimento histórico 
acumulado é o fundamento da práxis criativa, posto que a práxis é a 
inseparável junção entre teoria e prática que se objetiva numa ação 
proativa ou trabalho revolucionário de criação do novo, de transfor-
mação das condições reais, pontua Vázquez (2011). Pelos pressupos-
tos da perspectiva histórico social, a prática não deve ocorrer subje-
tivamente de maneira a reiterar-se em uma ação mecânica alienada, 
ou espiritualmente dirigida como quer o pensamento hegemônico, 
limitando o trabalho enquanto garantia de sobrevivência; ao contrá-
rio, a prática precisa assentar-se na objetividade de certas "nalidades, 
e no âmbito mais amplo em teleologias, ou seja, intencionalidades de 
trabalhos que possivelmente contribuem para mudanças na totalida-
de, unicamente social e material. 

E é neste sentido que entendemos que a formação continuada 
desse pro"ssional, enquanto trabalho imaterial e também mate-
rial, requer percursos pautados pelos aspectos teóricos e práticos, 
mas que, para além desses, também se reconheçam aspectos hu-
manos, pois a “matéria prima” que se manifesta e que possui vida 
são sujeitos em situação de aprendizes. Por isso mesmo, esses são 
heterogêneos, plurais, re#etindo assim, uma sociedade também 
com essas mesmas características. Assim, uma boa proposta de 
formação continuada, a qual o objetivo é a melhoria do ensino, 
não apenas a do pro"ssional, necessariamente deve incluir sabe-
res cientí"cos, críticos, didáticos, saber fazer pedagógico e de ges-
tão (ROMANOWSKI, 2007). 

Imbernón (2002) também vem argumentar sobre esse aspec-
to, alegando que a formação contínua deve:

ajudar o professor a desenvolver um conhecimento pro"ssional 
que lhe permita: avaliar a necessidade potencial e a qualidade 
da inovação educativa [...]; desenvolver habilidades básicas no 
âmbito das estratégias de ensino em um contexto determinado, 
[...]; proporcionar as competências para ser capazes de modi-
"car as tarefas educativas continuamente, numa tentativa de 
adaptação à diversidade e ao contexto dos alunos e comprome-
ter-se com o meio social. (IMBERNÓN, 2002, p. 72).
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A partir do entendimento desses pontos que discutimos até 
aqui, salientamos a importância de discorrermos mais especi"ca-
mente sobre o estudo das experiências de formação continuada 
ofertada aos professores da rede pública de ensino do Estado do 
Paraná. Rede essa, que conta atualmente com mais de 2100 es-
colas, abrangendo os 399 municípios, e envolve cerca de mais de 
100 mil pro"ssionais. 

Com a intenção de discutir as mudanças na política de for-
mação continuada no estado do Paraná, a partir da re#exão sobre 
as ações propostas nas formações em formato semestral, estabe-
lecemos como recorte para pesquisa, o período de 2007 a 2021 
(pois não encontramos os materiais que antecedem o ano de 
2007), intervalo que circunscreve os mandatos de três diferentes 
governantes, cada qual com sua visão e seus diferentes sujeitos a 
frente da pasta da educação, manifestando assim a existência de 
distinções na condução das políticas educacionais no Estado.

O Estado do Paraná esteve sob o governo de Roberto Requião 
de Mello e Silva, por dois mandatos, de 2003 a 2010. Durante es-
tes mandatos, dois professores universitários estiveram à frente da 
Secretaria de Estado da Educação do Paraná: Maurício Requião 
e Yvelise Freitas de Souza Arco-Verde. Aspecto importante dessa 
gestão para o campo da formação foi a construção das Diretrizes 
Curriculares da Educação Básica para o Estado do Paraná, elabo-
rada mediante um processo de discussão coletiva ocorrido entre 
2004 a 2008, a organização de tal documento curricular foi nor-
teando a formação continuada de professores que ocorreriam de 
forma descentralizada em diferentes cidades dos Núcleos Regio-
nais, nos eventos intitulados DEB-Itinerantes. Fundamentando-se 
em pressupostos histórico-sociais, o currículo proposto e a con-
dução das políticas de formação continuada chamavam os sujeitos 
da educação a participar do processo de sua capacitação como au-
tores. De acordo com a Diretriz Curricular, “nessa práxis, os pro-
fessores participavam ativamente da constante construção curricu-
lar e se fundamentam para organizar o trabalho pedagógico [...]” 
(PARANÁ, p. 25, 2008). Além das formações itinerantes promo-
vidas pelo Departamento de Educação Básica, nessa gestão surgi-
ram novos projetos de formação continuada como o Programa de 
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Desenvolvimento Educacional – PDE, os Grupos de Trabalho em 
Rede – GTR, e os Grupos de Estudo em Rede - GER. Desde 2005, 
as reuniões de professores que ocorrem nas escolas marcando o 
início do ano letivo passaram a se chamar Semana Pedagógica, tor-
nando-se também um evento de capacitação docente.

O estado do Paraná ainda contou com o Projeto Folhas, 
enquanto formação continuada. O projeto tinha por objetivo 
principal desenvolver um processo diferenciado de formação, 
compreendendo o docente como produtor de conhecimento e 
possibilitando a sua autoria no material didático. 

De 2011 a 2018 o Estado do Paraná foi governado por Carlos 
Alberto Richa. Durante os seus dois mandatos passaram pela Se-
cretaria de Educação quatro secretários: Flávio José Arns, Gradu-
ado em Direito e que conduziu a SEED-PR de 2011 a 2014; Paulo 
Afonso Schmidt, Graduado em Engenharia Mecânica, que esteve 
à frente da pasta em 2014; Fernando Xavier Ferreira, Bacharel 
em Engenharia Elétrica, que "cou no cargo de janeiro a maio de 
2015; e Ana Seres Trento Comin, Licenciada em Matemática, que 
permaneceu como secretária de educação de 2015 a 2018. 

Nos oito anos do governo Richa no Paraná, a política de for-
mação continuada seguiu com alguns programas iniciados na 
gestão anterior, com alterações na proposta, outros que apenas 
foram renomeados e ainda, alguns que foram extintos, como o 
Projeto Folhas, e os Grupos de Estudo no formato anterior, dan-
do espaço apenas aos grupos de estudos exigidos pelo governo 
federal - Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. 
Algumas propostas de formação passaram a ser ofertadas no 
modo virtual: Programa Gestão em Foco; Escola Interativa; Web 
Conferência, são exemplos. O PDE, por exemplo, passou por 
reformulação, sua oferta reduziu aos pro"ssionais que se encon-
tram no nível II, classe 8 a 11, da tabela de vencimentos do plano 
de carreira e aos que possuem mestrado e doutorado poderiam 
solicitar o aproveitamento da titulação a "m de obter a certi"ca-
ção de Professor PDE. O programa manteve o mesmo nome, no 
entanto sua oferta aconteceu de modo descontinuado. 

Assim, percebe-se mudanças substanciais nas formações con-
tinuadas e na concepção de professor em relação ao governo an-
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tecessor ocorrendo no âmbito da fundamentação. O professor, de 
sujeito de práxis na qual a teoria é o fundamento desse intelectual 
crítico, com a mudança de governo passa a ser concebido como 
pro"ssional de e"ciência que precisa apresentar resultados práti-
cos. De modo geral, as formações continuadas nessa concepção, 
passaram a ter um forte apelo à alterações da prática pedagógica e 
também nas temáticas das propostas de formação continuada que 
passaram a ter um foco nos diagnósticos a partir dos resultados de 
exames estandardizados de avaliação externa. O Sistema de Avalia-
ção da Educação Básica do Paraná – SAEP, é o exame que passou a 
acontecer a partir de 2012 intitulado como Prova do SAEP avalia-
ção diagnóstica que de certo modo passou a nortear os coletivos de 
professores em formação durante a gestão “Beto Richa”. 

Já o governo de Carlos Massa Ratinho Júnior (01/01/2019 - 
em exercício), tem a frente na SEED-PR, o empresário Renato 
Feder, graduado em Administração de Empresas (FGV/EAESP). 
Com foco na gestão dos resultados, a postura da pasta frente a 
oferta de formação alterou-se. Como seu antecessor, a perspecti-
va pragmática é levada a cabo em projetos de formação continu-
ada como o Conexão Professor – Livres; o Programa Formadores 
em Ação – grupo de estudos/o"cinas; Professor Formador. 

Ressaltamos, também, que o Programa PDE destinado aos 
professores concursados teve a sua última versão em 2019, com 
uma metodologia, tempo de trabalho e grupo selecionado desca-
racterizados da proposta inicial do programa. 

Ao que tudo aponta, os pro"ssionais da educação estão ob-
servando uma guinada ao neoliberalismo desde o governo Richa 
e até o presente, com Ratinho Junior. Isso porque percebe-se a con-
dução de certa rede"nição nas políticas de formação e mesmo na 
valorização nessas gestões. Desde 2005 a formação continuada dos 
pro"ssionais da rede está vinculada à avanços no plano de carreira.

A participação nos programas de formação contínua oferta-
dos pela SEED-PR é condição sine qua non para obtenção de 
progressão funcional, [...]. Porém a progressão obedece a um 
período de interstício de 2 anos, ou seja, o professor só pode 
submeter-se à progressão de dois em dois anos, sendo pontua-
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dos os programas de formação realizados dois anos anteriores 
ao ano da concessão da progressão. Após este período o evento 
perde a legitimidade para este "m. Pode-se dizer que esta foi a 
maneira encontrada para manter o pro"ssional da educação em 
constante processo de formação. (CHIMENTÃO, 2010, p.52).

Em suma, nesse intervalo de 2007 a 2021, no que concerne 
aos programas e projetos para a formação continuada dos profes-
sores da rede estadual ofertados nessas três gestões, o Quadro 1 
lista os nomes das propostas; algumas ainda efetivadas e outras 
descontínuas. 

Quadro 1: propostas de formação continuada para docentes da rede

Programas e projetos de formação continuada vigentes e ou 
descontinuados – SEED!PR

Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE

Grupo de Trabalho em Rede – GTR

Grupo de Estudo em Rede - GER

Reuniões Pedagógicas/Semanas Pedagógicas

Grupos de Estudo

Cursos e Simpósios

DEB Itinerante (O!icinas disciplinares)

Equipes Disciplinares – estudo, debate e estratégias de ação.

Formação em Ação (O!icinas descentralizadas)

Estudo e Planejamento: Aprendizagem em foco

Programa Gestão em Foco

Escola Interativa – transmissões ao vivo.

WebConferência – Educação Integral

Conexão Professor – Lives

Programa Formadores em Ação – grupo de estudos/o!icinas

Seed LAb – atividade e o!icinas

Projeto Folhas – produção do material didático

Fonte: elaborado pelos autores

Diante do exposto no quadro é possível caracterizar determi-
nadas propostas de formação e observar a mudança de perspectiva. 
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Assim, programas PDE, GRT, e projetos como Folhas, DEB-Itine-
rante, Grupos de Estudo e Equipes Disciplinares, por exemplo, 
apresentavam bases teóricas a serem discutidas e havia-se, portan-
to, uma abordagem histórico social de cunho crítico fundamen-
tando a práxis pedagógica. Nesse caso, o objetivo possivelmente 
visa a emancipação dos sujeitos: professores e alunos. Já projetos 
de o"cinas práticas de ação, com o foco no aprender a fazer e a 
abordagem de temas como gestão e análise de resultados em ava-
liações externas, por exemplo, representam propostas de formação 
continuada que passaram a ser conduzidas nos últimos dois gover-
nos neoliberais que marcam a implementação do ideário da forma-
ção do capital humano, desenvolvendo sua abordagem no âmbito 
pragmático e utilitarista. O per"l ou o tipo de pro"ssional que se 
busca mediante tal concepção, não converge com as primeiras pro-
postas de curso que categorizamos acima. 

Deste modo, buscamos discutir e exempli"car algumas pro-
postas para de"nir, em linhas gerais, certas diferenças nas políti-
cas de formação continuada para a categoria dos professores da 
Educação Básica no Estado do Paraná implementadas nas últi-
mas gestões. Nosso próximo esforço será analisar algumas das 
minúcias propostas no evento intitulado “Semana Pedagógica” e 
ou “Estudo e Planejamento” no intervalo de 2007 a 2021.

As semanas pedagógicas no Paraná 
entre 2007 a 2021: propostas e objetivos

Diante das sucessões na gestão da Secretaria de Estado da 
Educação e do Esporte, foram perceptíveis, nesse intervalo, mu-
danças nas ações formativas e no âmbito geral no sistema, acerca 
das quais outros pesquisadores também se colocaram a analisar. 
Um desses trabalhos é o de Elizabete Tessari (2015), pesquisa-
dora que estudou a formação continuada de professores ofere-
cida no formato de Semana Pedagógica de fevereiro no Paraná, 
durante os governos Roberto Requião Mello e Silva (2007-2010) 
e Carlos Alberto Richa (2011-2013). Analisando os documentos 
orientadores das Semanas Pedagógicas com o intuito de compre-
ender as ações desses governos, seu estudo apontou que a ges-
tão de Roberto Requião apresentou o anúncio de superação das 
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políticas neoliberais implantadas por seu antecessor, mas que a 
gestão de Beto Richa, trouxe, nos encaminhamentos dos docu-
mentos orientadores das Semanas Pedagógicas, a retomada dos 
princípios de políticas educacionais neoliberais. 

Já as autoras Fantinel e Zanotto (2018) analisaram as políticas de 
avaliação externa, implementadas como estratégia de submissão da 
educação ao ideário neoliberal, e seus efeitos na formação continua-
da dos professores, repercutindo na prática em sala de aula. As auto-
ras constatam que por meio de orientações e formações continuadas, 
a avaliação torna-se o fundamento da qualidade na educação. Dessa 
maneira, a qualidade é re#etida por meio de números, estatísticas, 
indicadores e índices, constituindo-se em sustentáculo para o per"l 
gerencialista do Estado (FANTIEL; ZANOTTO, 2018). 

Outro estudo relevante para as nossas análises acerca da temá-
tica aqui estudada trata-se do trabalho de Justos e Brandalise (2018) 
no qual se discute que embora os governos de Roberto Requião 
Mello e Silva (2007-2010) e Carlos Alberto Richa (2011-2013) se-
jam diferentes por se tratar de partidos com propostas de governos 
distintas, no que diz respeito à modalidade Semanas Pedagógicas, 
enquanto forma e nomenclatura, esse evento "cou mantido.

Diante disso, salientando uma caracterização e uma descri-
ção do que seja e representa esse evento educacional, à luz das 
concepções de Rodrigues (p. 7, 2017), “Podemos destacar que a 
Semana Pedagógica é um evento de formação continuada que en-
volve o estudo de textos e vídeos e o planejamento e/ou replaneja-
mento do ano letivo”. No entanto, a autora é categórica ao chamar 
a nossa atenção para o fato de que:

A elaboração desse evento é feita por pessoas alheias ao coti-
diano escolar e, à equipe pedagógica, cabe o papel de conhecer 
o que está previamente organizado e conduzir a realização das 
ações prede"nidas, enquanto os professores, a partir de orien-
tações, assistem aos vídeos, leem os textos propostos, respon-
dem algumas questões sobre estes e (re) organizam suas ações 
para o semestre ou ano letivo. (Ibid.).
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Tendo em vista as colocações acima, é de grande relevância 
considerarmos as propostas levadas a cabo por cada governo, 
para que assim, consigamos perceber as diferenças nas propostas 
e objetivos presentes nas semanas pedagógicas, uma vez que esses 
fatos tornam-se mais compreensíveis se observados as caracterís-
ticas apresentadas pela Formação Continuada nas semanas pe-
dagógicas dessas diferentes gestões e, como são muitas, faremos 
uma análise levando em consideração as características gerais dos 
temas propostos para estudo nesses eventos educacionais.

A formação continuada, organizada de forma semestral - feve-
reiro e julho de cada ano, é instituída em calendário escolar, com 
carga horária e dias determinados. Nas gestões de Roberto Re-
quião era destinada a todos os pro"ssionais envolvidos no proces-
so educacional: professores, pedagogos, gestores, funcionários da 
secretaria, limpeza, biblioteca, instâncias colegiadas por entender 
que é um trabalho coletivo, por isso é importante pontuarmos que 
durante os dias de formação as secretarias escolares permaneciam 
fechadas, para que pudessem participar efetivamente da formação.

Assim, a formação continuada dessa gestão consistia em 
momentos de re#exão e estudo que foram construídas com a in-
tenção de promover a formação continuada dos pro"ssionais da 
educação por meio de discussões pautadas em aportes teóricos 
relevantes, sobre temas emergentes que afetam o cotidiano da 
sala de aula, bem como o processo de ensino e aprendizagem, de 
modo a fundamentar os pro"ssionais da educação para o plane-
jamento do semestre letivo. 

Deste modo, nas Semanas Pedagógicas que aconteceram nos 
mandatos do governo Requião tornou-se perceptível uma ambi-
ência entre os grupos e coletivos envolvidos na formação conti-
nuada, em seus dois mandatos no governo (2003-2010).

Os títulos dos temas propostos às Semanas Pedagógicos que 
ocorreram no período de 2007 a 2010, dispostos no Quadro 2, 
dão mostras que as atividades voltadas aos pro"ssionais envolvi-
dos com o cenário educacional do Paraná na Semana Pedagógica 
da gestão de Requião se preocuparam com o coletivo de sujeitos, 
bem como com sua formação de qualidade. Por isso, de ante-
mão, entendemos ser pertinente salientar que é a partir de 2007, 
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partindo de uma concepção de construção de uma educação de-
mocrática, que todos os demais sujeitos envolvidos com a edu-
cação passaram a fazer parte da formação continuada propalada 
pela Semana Pedagógica no Estado paranaense. Antes, somente 
os professores e gestores participavam da formação continuada.

Assim, em 2008 os roteiros que nortearam as atividades dos 
professores na Semana Pedagógica consistiram em:

ROTEIRO 1: - Reunião para organização do trabalho pedagógi-
co e administrativo da escola e da Semana Pedagógica 2008. Lei-
tura e discussão do texto: “Gestão Democrática e Planejamento 
Participativo: alguns apontamentos para a organização da escola 
pública em sua função social”. ROTEIRO 2: - Discussão sobre o 
Regimento Escolar e Projeto Político-Pedagógico. ROTEIRO 3: 
- Análise, discussão e sistematização em grupos dos temas de"-
nidos no Roteiro. ROTEIRO 4: - Seminário de apresentação das 
discussões dos grupos temáticos e elaboração do Plano de Ação 
da Escola (PARANÁ, 2008, s/n.) Grifos nossos.

A partir desses roteiros norteadores, estipulou-se um roteiro de 
atividades para cada roteiro norteador. As atividades consistiram em:

ROTEIRO 1: Sugestões para a discussão coletiva do texto Ges-
tão Democrática e Planejamento Participativo: alguns apon-
tamentos para a organização da escola pública em sua função 
social. a) Diferentes qualidades de educação b) Função social 
da escola, especialmente a escola pública c) Novas relações in-
ternas e externas à escola d) Autonomia da escola e) Relações 
objetivas e subjetivas do funcionamento escolar f) Concepção 
de planejamento g) Participação democrática e representação 
nos órgãos colegiados h) Avaliação do trabalho pedagógico da 
escola. (PARANÁ, 2008, s/n.).

Concernente ao ROTEIRO 2, este consistiu em: “Leitura 
e discussão sobre o Texto 2: Projeto Político-Pedagógico e Re-
gimento Escolar. b) Discussão sobre o Regimento Escolar e o 
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Projeto Político-Pedagógico conforme Roteiro de atividades 2” 
(Ibid.) Já o ROTEIRO 3 trouxe à tona a

Leitura e discussão do Texto 3 – Construção da autonomia da es-
cola conforme encaminhamentos que seguem no Roteiro de ativi-
dades 3. Sugere-se que estabeleçam os grupos com participantes 
dos diferentes segmentos da comunidade escolar para discussão 
dos temas (Temas 1 ao 8). Distribuir os temas de acordo com a re-
alidade da escola (Organização do Trabalho Pedagógico e número 
de pro"ssionais participantes). Cada grupo terá um relator para 
sistematizar os pontos relevantes, assim como as ações para enca-
minhamentos necessários para o ano letivo vigente. Essa sistema-
tização será referência para o Seminário especi"cado no Roteiro 4 
e na elaboração do Plano de Ação. (PARANÁ, 2008, s/n.).

Antes dos encaminhamentos ao ROTEIRO 4, foram dispo-
nibilizados temas para discussão em Grupo, quais sejam: Tema 1: 
desempenho dos alunos. Tema 2: Programas e Materiais de apoio 
pedagógico da Escola. Tema 3: Conselho de Classe ou Conselho de 
Avaliação. Tema 4: Distribuição de aulas/turmas. Tema 5: Formação 
Continuada. Tema 6: Relação escola-comunidade. Tema 7: Instân-
cias Colegiadas. Tema 8: Vinculação e aplicação de recursos "nan-
ceiros nas unidades escolares. Feito isso, o ROTEIRO 4 consistiu em:

Encaminhamento das atividades: Seminário para apresentação 
da sistematização dos temas abordados no Roteiro 3. Elabora-
ção do Plano de Ação da escola a partir das discussões advindas 
do Seminário e demais pontos abordados durante a Semana 
Pedagógica. Preenchimento do Plano de Ação da Escola con-
forme Anexo 3 com assinatura de todos os participantes com 
identi"cação do segmento. (PARANÁ, 2008, s/n.).

As orientações para a Semana Pedagógica de 2009 procurou 
dar continuidade aos trabalhos realizados no ano anterior, com 
objetivo de proporcionar às instituições escolares a sistematiza-
ção das produções dos departamentos e coordenações da SEED, 
buscando dar subsídios aos pro"ssionais da educação tendo como 
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referência as compreensões curriculares já indicadas pela escola a 
partir das produções de 2008 (PARANÁ, 2009).

O primeiro dia do evento, ocorrido em 04/02/2009, trouxe 
para as atividades dos professores a leitura de textos para se re-
#etir acerca da concepção de currículo e prática pedagógica na 
perspectiva do fortalecimento da escola. Para tanto, foram de-
senvolvidas atividades acerca do texto 1, intitulado “CONCEP-
ÇÃO DE CURRÍCULO DISCIPLINAR: LIMITES E AVANÇOS 
DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DO PARANÁ”, por meio 
do qual buscou-se tecer discussões acerca da ideia de constru-
ção de novas diretrizes curriculares a "m de superar a política 
educacional marcada pelo ideário neoliberal e suas propostas 
de uma ação pedagógica pautada pela concepção de desenvol-
vimento de competências e habilidades. No texto 2, intitula-
do “EDUCAÇÃO BÁSICA E A OPÇÃO PELO CURRÍCULO 
DISCIPLINAR”, foram estabelecidas atividades que levassem 
a re#etir sobre a dimensão histórica e cultural dos indivíduos, 
acerca do papel social da escola, bem como realizada uma sis-
tematização de materiais para auxiliar a prática pedagógica dos 
professores, entre outros.

O documento que orientou a Semana Pedagógica de 2009 
de"niu a Formação Continuada da seguinte forma:

[...] como um processo constante de busca do aprimoramento 
das práticas educativas, é uma das condições essenciais para a 
melhoria da educação pública. Para isso, o Departamento de 
Educação Básica desenvolve um programa de formação conti-
nuada com ações que privilegiem a formação teórico-metodo-
lógica, a re#exão sobre conceitos que fundamentam a disciplina 
de ensino, sobre a interdisciplinaridade e a análise crítica e pro-
dutiva da atividade docente, de modo a possibilitar mudanças 
efetivas na prática educacional. Tal formação deve pressupor 
encontros presenciais com docentes de Instituições de Ensino 
Superior e outros professores da rede, pois as discussões teórico-
-metodológicas, as trocas de experiências das diferentes realida-
des regionais e a compreensão das diversas linhas de pensamento 
que fundamentam os cursos de formação inicial, tornam-se mais 
ricas e cumprem efetivamente sua função formativa possibilitan-
do esses debates diretos. (PARANÁ, 2009, s/n.).
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No segundo semestre, as orientações pedagógicas trouxeram 
para o debate referências aos avanços já conquistados por meio 
das semanas pedagógicas realizadas na perspectiva de educação 
democrática, concluindo, por meio de leituras e releituras dos do-
cumentos das escolas, que se faz urgente abordar o processo de 
ensino e aprendizagem, bem como nossa compreensão sobre ele.

Dessa forma, a formação continuada do primeiro e segundo se-
mestre de 2010 não perderam o tom democrático e humanista em 
suas abordagens, visto que os esforços de construção de concepções 
críticas, social e histórica acerca da formação humana por meio de 
atividades orientadas por textos pautados por conceitos e métodos 
cientí"cos, continuaram marcando presença na semana pedagógica.

Em suma, ante as propostas e objetivos presentes nas semanas 
pedagógicas levadas a cabo pela gestão de governo do Requião, não 
podemos deixar de elencar a existência de experiências no que tan-
ge à preocupação central com a formação de pro"ssionais pautada 
no âmbito histórico-social, na construção de uma escola demo-
crática e na construção de diretrizes curriculares na contraposição 
das concepções neoliberais do currículo das competências e habi-
lidades. Contudo, acerca disso, uma observação deve ser feita, e tal 
observação diz respeito se os sujeitos que vivenciaram tais ativida-
des conseguiram transformar suas práticas pedagógicas em sala de 
aula. Compreendemos que essa é uma questão que perpassa a for-
mação continuada, e por isso deve ser analisada, ao menos breve-
mente, uma vez que partimos do pressuposto de que só a formação 
continuada em si não consegue conferir uma qualidade à educação 
caso o que seja planejado para o semestre letivo não tenha sido 
levado para o dia-a-dia do trabalho pedagógico dos professores.

Indagamos acerca disso porque sabemos da dimensão e da 
diversidade de níveis de formação de pro"ssionais que partici-
pam da semana pedagógica e também dos níveis de complexi-
dade que os textos e eixos temáticos apresentaram, motivos esses 
que in#uem em di"culdades de compreensão das atividades re-
alizadas, sobretudo acerca dos materiais trabalhados e, que por 
isso, em muitos momentos, a discussão pode não ter atingido 
profundidades signi"cativas e por isso acabaram, por vezes, cain-
do no âmbito do senso comum.



Ensino, currículo e formação docente: vínculos, conexões e questões da atualidade

478

No entanto, não podemos perder de vista que as propostas 
e objetivos da formação continuada desse período tiveram um 
cunho emancipador dos sujeitos, onde o per"l de professor que se 
buscou formar não foi outro senão o de um professor pautado pela 
perspectiva humanista e pelos pressupostos da pesquisa cientí"ca.

Assim sendo, compreendemos que, salvo as particularidades 
das di"culdades, a práxis e a prática, em seu sentido sócio histó-
rico, foram incentivadas nas propostas e objetivos da quali"cação 
dos pro"ssionais envolvidos no processo. Na concepção de Váz-
quez (2011), a práxis consiste na atividade prática que faz e refaz 
coisas, onde os sujeitos agentes das ações podem modi"car uma 
matéria prima dada, uma vez que a práxis é subjetiva e coletiva, e 
por isso revela conhecimentos teóricos e práticos, sendo também 
teleológica, pois tem como "m melhorar radicalmente uma so-
ciedade e assim transformar o porvir humano. Assim, a prática é 
uma unidade com a teoria, que opera como fundamento porque 
se conhece o mundo por meio de sua atividade transformadora, 
sendo atividade prática adequada a "ns, logo ostenta um carácter 
teleológico (PALAZÓN MAYORAL, 2007).

Por conseguinte, e em direção oposta, na gestão de Carlos A. 
Richa os pro"ssionais da educação se reuniam coletivamente nas 
“Semanas Pedagógicas”, porém, apenas no primeiro dia, depois 
os trabalhos eram distribuídos por segmentos, os funcionários 
re#etiam sobre os seus trabalhos, de forma técnica e para os pro-
fessores, pedagogos e direção, com proposições de olhar para os 
dados da escola e repensar na prática de sala de aula. 

A política educacional dessa gestão não deu continuidade 
ao projeto de formação continuada pautada numa concepção de 
emancipação tanto do professor quanto do educando. Pelo con-
trário, o que foi apresentado foi um projeto de formação pauta-
do pela perspectiva pragmática, buscando resultados práticos e 
em números, sobretudo por meio de um projeto motivacional, 
responsabilizador e de culpabilização, isto é, buscou-se motiva-
cionar os professores por meio de lemas do tipo “a escola que 
queremos”, por exemplo, por meio do qual explicitou-se que a 
responsabilidade pelos resultados educacionais recaiu sobre os 
pro"ssionais da educação, como se esse coletivo fosse a panacéia 
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para os males vividos na rede de ensino paranaense, a qual dei-
xou de lado o compromisso de investimentos estruturais de es-
colas, deixou de lado uma formação humana e deixou de lado o 
compromisso para com um currículo pautado nos pressupostos 
cientí"cos sócio-histórico, colocados em pauta no governo ante-
rior. Essa reestruturação de propostas e objetivos "ca evidente no 
documento de orientação da Semana Pedagógica de 2012, que 
expõe a seguinte concepção: 

Seguimos esgotando as possibilidades e buscando a excelência 
na educação, tornando realidade uma antiga reivindicação: ela-
borar, criar e recriar as metas educacionais, cada qual dentro de 
suas realidades. Esperamos contribuir cada vez mais com essa 
categoria de pro"ssionais que sonha, que realiza e faz a educa-
ção no Paraná. (PARANÁ, 2012, s/n.). Grifo nosso.

Diante dos elementos presentes na política educacional dessa 
gestão, entendemos ser pertinente pontuarmos que a mesma teve 
como propostas e objetivos, de certo modo, restaurar as concep-
ções neoliberais e, buscando resumir a nossa análise desses dois 
governos, apresentamos a pesquisa de Justos e Brandalise (2018) 
realizada com os pedagogos de escolas públicas estaduais do mu-
nicípio de Ponta Grossa-PR no período compreendido entre 2007 
a 2014, que teve como objetivo compreender os sentidos e os sig-
ni"cados que eles conferem às ações formativas que acontecem 
no interior das escolas. Os resultados revelaram signi"cativas 
diferenças na concepção de formação continuada desenvolvidas 
nos dois períodos avaliados, revelando fragilidades em relação à 
falta de preocupação efetiva com o desenvolvimento pro"ssional 
do professor e com a realidade escolar, e consequentemente, pou-
ca efetividade para melhoria das práticas pedagógicas. Entre as 
diferentes dimensões categorizadas pelas autoras para análises, 
chama atenção a que diz respeito à dimensão “desenvolvimento 
das atividades propostas no interior da escola”, posto que esta di-
mensão revelou que a mesma proposta, dependendo do número 
de participantes da formação continuada o trabalho pode dife-
renciar-se completamente de uma escola para outra, embora seja 
a mesma proposta, o que denota-se que é a contribuição dada ao 
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trabalho do professor que vai possibilitar a melhoria da qualidade 
do processo de ensino e aprendizagem, "nalidade primordial da 
formação continuada de professores.

Dessa forma, chegamos na gestão do governador Ratinho Jr. 
que, por sua vez, mudou a nomenclatura e o formato das “Sema-
nas Pedagógicas” para o denominado “Estudo e Planejamento” 
que, também realizado no primeiro e no segundo semestre de 
cada ano letivo, emprega uma formação pautada em “[...] temá-
ticas relacionadas à Liderança e Gestão de Sala de Aula, sendo 
destinado aos Professores, Funcionários, Equipes pedagógicas e 
Equipes Diretivas” (PARANÁ, 2019, p.1). 

São temas propostos para estudo o Plano de Ação, primeiro 
Semestre, o Plano de Ação Avaliação e Replanejamento, segundo 
semestre de 2019, bem como o Plano de Ação com foco na re-
dução da reprova e do abandono, melhoria da aprendizagem e o 
Plano de Nivelamento, primeiro e segundo semestre de 2020 e o 
Plano de Ação Currículo Priorizado, primeiro semestre de 2021.

Referente ao Plano de Ação, primeiro Semestre/2019, em 
continuidade à formação de diretores, realizada no mês de janei-
ro de 2019, o Estudo e Planejamento do primeiro semestre desse 
mesmo ano teve como objetivos divulgar e analisar, juntos aos 
participantes desse novo modelo de formação, os números pre-
sentes nos dados do Ideb para, a partir disso, estabelecer metas e 
plano de ação para o semestre letivo.

Em continuidade à formação ocorrida no primeiro semestre, 
o Estudo e Planejamento do segundo ocorreu no período de 25 
e 26 de julho, tanto nas instituições de Ensino da Rede Pública 
Estadual quanto nas Escolas Especializadas, sendo direcionado 
aos pro"ssionais da Equipe Diretiva, Equipe Pedagógica, Profes-
sores e Agentes Educacionais e teve como atividades desenvolvi-
das pelos professores, análises das dez Competências Gerais da 
Base Nacional Comum Curricular-BNCC, a forma como elas se 
relacionam às práticas escolares e o conhecimento de escolas que 
já realizam suas ações pautadas nos conceitos de Competência e 
Habilidades da BNCC.
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A partir das temáticas acima expostas são desenvolvidas as 
atividades de formação continuada dos professores, contudo, 
por meio do “Estudo e Planejamento”, que converge nos Planos 
de Ação, há uma cobrança por resultados voltada aos pro"s-
sionais da educação. Porém, isso "ca um tanto subentendido 
nas propostas quando analisadas super"cialmente. Por isso que 
a envergadura investigativa, descritiva e problematizadora do 
presente estudo é de cunho histórico, social, uma vez que, nesse 
espectro político e educacional, os pro"ssionais da educação do 
Estado, assim coma a tônica da realidade das políticas educa-
cionais do país como um todo, passam a ser os responsáveis 
pelos resultados no ensino e aprendizagem, desconsiderando, 
com isso, o conjunto de problemas que pautam o cenário educa-
cional desde longa data e que, direta e indiretamente, impactam 
negativamente não só na qualidade da formação, como também 
no processo de ensino-aprendizagem. Tal responsabilização de 
professores pelos resultados obtidos pela educação está expres-
so na apresentação do “Estudo e Planejamento” de 2019, da se-
guinte forma:

Depende de cada um de nós atingir os objetivos educacionais 
e, para isso, é fundamental empenhar nossos esforços e dedica-
ção. Sabemos que nessa jornada teremos novos desa"os e, para 
superá-los, precisamos nesse momento promover o diálogo, 
aprofundar os estudos e fortalecer o coletivo da escola (PARA-
NÁ, 2019, p. 1).

No entanto, embora tenha ocorrido uma mudança de no-
menclatura, a forma pragmática de formação continuada, presen-
te no modelo de formação da gestão do governo anterior, nesta se 
mantém inalterada, visto que as propostas de atividades presentes 
nos Planos de Ação não trazem subsídios teóricos-metodológicos 
e nem cientí"cos capazes de impactar positivamente na formação 
continuada, de modo a torná-la de fato de qualidade, crítica, pro-
blematizadora, re#exiva e com um padrão coletivo de resultados, 
além de que, não obstante, observa-se que outras características 
presentes no Estudo e Planejamentos dos anos seguintes (2020-
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2021), no tocante ao planejamento das ações dos professores, dão 
mostras do per"l de pro"ssional que a formação continuada des-
sa gestão buscou e busca formar.

Ademais, como podemos observar, é uma formação pautada 
na gestão, controle e no plano motivacional, bem semelhante ao 
ambiente de trabalho gerenciado em empresas, onde se socializa 
a força de trabalho ao mesmo tempo em que se individualiza os 
resultados obtidos, isto é, enfatiza-se que os resultados passam 
pelas capacidades socioemocionais e pelo trabalho competente 
desses pro"ssionais da educação que, por outro lada, também 
são culpabilizados pelos resultados não alcançados pelos edu-
candos nos processos de avaliação da Educação Básica. Dis-
so resulta em um processo de aprovação de alunos em massa, 
posto que as propostas de formação, estritamente relacionada 
aos ideais neoliberais trazidas a cabo pela BNCC, centraliza-se 
numa perspectiva quantitativa, onde o que está em voga são os 
números, não a qualidade da educação, da formação, etc. Im-
portante ressaltar que a BNCC “[...] não possui fundamento his-
tórico-crítico [...]”, salientam Pascalini e Martins (2020, p.427), 
enfatizando, também, que a Base Nacional Comum Curricular 
apresenta uma concepção idealista e neoliberal de sociedade e 
um enfoque anti escolar.

Soma-se a esses fatores a formação em serviço, que acontece 
na própria escola, por meio de lives e que consistem numa forma-
ção prática acerca das ferramentas digitais, como o uso correto 
da plataformas digitais utilizadas, sobretudo, a partir do período 
de interdição das aulas presenciais por conta do isolamento físico 
causado pelo COVID-19.

Na sequência, com o intuito de deixarmos mais compre-
ensíveis as formas como que a formação continuada dos dife-
rentes períodos foram veiculadas e colocadas em prática pelas 
políticas educacionais de cada governo, organizamos, no qua-
dro 2, os semestres em que ocorreram os ciclos de formação 
continuada e seus respectivos temas propostos para estudo no 
período 2007 a 2021.
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Quadro 2: semanas pedagógicas: de 2007 a 2021.

Ano Semestre Temas propostos para estudo

2007 1º semestre Re!lexões para a implementação do projeto político pedagógico

2º semestre Estudos para a organização e elaboração do plano de trabalho 
docente

2008 1º semestre Estudos para a organização e elaboração do plano de ação da 
escola

2º semestre Desa!ios educacionais contemporâneos e o currículo escolar

2009 1º semestre Estudos para discussão sobre concepção de currículo e or-
ganização da prática pedagógica

2º semestre Estudos para discussão sobre concepção de ensino e 
aprendizagem e a organização da prática pedagógica

2010 1º semestre As necessidades da escola a partir de seus limites e avanços

2º semestre Quando as políticas educacionais se voltam para a legiti-
mação do tempo, do espaço, e da autonomia da escola na 
de!inição de seu projeto político pedagógico

2011 1º semestre O!icinas temáticas – Cotidiano escolar

2º semestre A escola pública como espaço de promoção da aprendizagem

2012 1º semestre Centenário Helena Kolody, A avaliação tem papel fundamental na 
avaliação da aprendizagem, Grandes parceiras: escola e família

2º semestre O!icinas: elaborar, criar e recriar as metas educacionais

2013 1º semestre Planejamento educacional e avaliação: por uma educação 
de qualidade

2º semestre Plano de Ações Descentralizadas – PAD

2014 1º semestre Repensar o currículo na perspectiva dos sujeitos da escola 
e da prática pedagógica

2º semestre Continuidade da temática da SP de fevereiro, abordando a 
questão do (re) planejamento

2015 1º semestre Psicologia da Aprendizagem. Plano de Ação

2º semestre (Re)elaboração do Projeto Político Pedagógico – PPP. Base 
Nacional Comum da Educação.

2016 1º semestre Direitos Humanos. Temas urgentes. 

2º semestre Plano de Ação da Escola.

2017 1º semestre Plano de Ação da Escola. Plano de Trabalho Docente.

2º semestre Mediação de Con!lito.

2018 1º semestre Repensando a relação Ensino-aprendizagem.

2º semestre Referencial Curricular do Paraná: princípios, direitos e orientações.

2019 1º semestre Plano de Ação.

2º semestre Plano de Ação (Avaliação e Replanejamento)

2020 1º semestre Plano de Ação (com foco na redução da reprova e do aban-
dono, melhoria da aprendizagem).

2º semestre Plano de Nivelamento.

2021 1º semestre Plano de Ação. Currículo Priorizado – Aula Paraná 2.0.

Fonte: Elaborado pelos autores., com base dos diferentes dados do site www.diaadiaeducacao.pr.gov.br
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Após as duas seções acima apresentadas e discutidas, enten-
demos que este estudo já atingiu o seu momento de apresentar as 
considerações acerca das questões discutidas.

Considerações !inais

Diante dos expostos, compreendemos que as diferenças de 
propostas e objetivos presentes na formação continuada promo-
vida pelas Semanas Pedagógicas no período de 2007 a 2021 es-
tão relacionadas, dentre outras questões, de um lado a propostas 
formativas numa perspectiva histórico social de cunho crítico 
emancipatórias e de outro, a propostas alienantes no sentido da 
formação do capital humano com foco estrito na instrumenta-
lização didático metodológica; processos ambíguos que diferem 
quanto às perspectivas de práxis e de prática e do trabalho ma-
terial e imaterial como princípio educativo no que diz respeito a 
quali"cação dos pro"ssionais da educação do Estado do Paraná.

Constata-se, também, em alguns casos, que as semanas pe-
dagógicas apresentam boas propostas pautadas por conceitos 
que implicam numa qualidade ao ensino-aprendizagem, contu-
do, por conta da falta de domínio conceitual e da presença do 
senso comum nos debates estabelecidos pelos coletivos, muito do 
que é transmitido nos encontros acaba por não ser aproveitado 
para a melhoria das práticas pedagógicas, por meio do momen-
to de formação continuada fomentada nas semanas pedagógicas, 
fatos estes impeditivos para se implementar uma concepção de 
Educação especí"ca de modo extensivo na grande rede de esco-
las públicas e também para fazer com essa concepção chegue aos 
indivíduos que trabalham no sistema, bem como para fazer com 
que os mesmos venham a aderir à proposta o"cial.

Portanto, consideramos que os impactos na formação conti-
nuada dos professores do Estado do Paraná desencadeados pelo 
formato semestral, denominados “Semana Pedagógica” (entre 
2007 e 2018) e “Estudo e Planejamento” (2019 e 2021) no processo 
de mudança na política de formação continuada do Estado, expres-
sa nos objetivos e atividades dos materiais trabalhados com os do-
centes, consistem, por uma lado, no primeiro período do recorte, 
a impactos positivos mesmo com a presença de alguns limitantes, 
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posto que se buscou uma formação continuada pautada por um 
projeto coletivo e pelos pressupostos cientí"cos. E, por outro lado, 
referente às gestões de 2010 a 2021, os impactos são negativos, 
uma vez que o projeto de formação continuada está estritamente 
ligado às concepções neoliberais, sem alusão a pesquisa cientí"ca 
na quali"cação dos pro"ssionais e que busca gerir a educação por 
meio de um currículo das habilidades e competências, impactan-
do negativamente não só a formação continuada de professores, 
como a formação de forma geral (de professores e de educandos). 
E por "m, na gestão 2019 - 2021 constata-se um modelo de forma-
ção pragmática, pautados em números quantitativos, criando uma 
competição entre as escolas e ofertando um modelo de formação 
instrumentalizadora da ação docente, transformando a formação 
“Estudo e planejamento” em reconhecimento das ferramentas de 
controle do estado sob a atuação pro"ssional.
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Introdução

A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN) nº 9.394, de 1996, as propostas de políticas de formação 
de professores, segundo Pimenta (2019), foram instauradas no 
país e apontaram para um avanço no modo de se pensar, organi-
zar e estruturar a formação de professores, ainda que haja alguns 
limites, principalmente no que se refere a Educação Ambiental e 
a aproximações com os interesses neoliberais. 

A entrada da Educação Ambiental no ensino superior foi, se-
gundo Tristão e Jacobi (2010) e Freitas e Souza (2012), historica-
mente, provocada pelos movimentos ecológicos e/ou ambienta-
listas, que exerceram signi"cativa in#uência nesse processo. Mas, 
o amparo legal que regula essa dimensão da educação, trazendo 
orientações legais, propósito, estratégias e aos fundamentos a 
serem adotados e trabalhado em todo país, só foi alcançada em 
1999 com a promulgação da Lei nº 9.795 que estabeleceu a Polí-
tica Nacional de Educação Ambiental (PNEA) (BRASIL, 1999).

Para Loureiro (2008, p 07) a Lei possibilitou “a superação de 
dúvidas comuns quanto aos pressupostos da Educação Ambien-
tal, principalmente quanto aos seus objetivos e "nalidades, pro-
curado institucionalizar os pontos consensuais”. Pois, conforme 

capítulo 
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apontado por Figueiredo (2007) existem dois grandes grupos de 
concepções de Educação Ambiental que permearam as políticas 
públicas e a ação docente: O primeiro agrupamento corresponde 
às teorias de uma Educação Ambiental mais tradicionais, ou seja, 
não critica, as quais apontam predominantemente para uma con-
cepção romântica, biológica e preservacionista. Já o segundo gru-
po faz referência às condutas socioambientais, bem como aos as-
pectos culturais e políticos que se relacionam com a problemática 
ambiental e tem sua fundação nas teorias críticas de educação.

A partir de 1970 um conjunto de políticas educacionais, tem 
resultado em novas con"gurações para a formação de professo-
res, de modo que provocou e provoca ainda hoje debates acerca 
da educação brasileira e da formação de professores, os processos 
de #exibilização e precarização das relações de trabalho e empre-
go e também o lugar ocupado pela Educação Ambiental nos cur-
sos de licenciaturas. 

Essas reformas ganharam forças a partir dos anos 1990 e his-
toricamente tem permeado a políticas educacionais, implantando 
no território brasileiro um modelo de educação mercadológica e 
que atende os interesses do capital. Nessa perspectiva de políticas 
educacionais, que tem base mercadológica, a formação humana 
é secundarizada, sobressaindo a preocupação com a formação de 
mão de obra para um trabalho precarizado e ajustado às instabi-
lidades do mercado (HAGE et al., 2020).

 Autores como Branco et al. (2019), Manfré (2020) e Nogueira 
e Dias (2018) tem defendido que a Base Nacional Comum Curri-
cular (BNCC), segue esse ideário de formação neoliberal, que traz 
para as escolas de todo o país um currículo base permeado por 
princípios acríticos e alicerçada na pedagogia das competências. 

Isso posto, o presente texto tem como objetivo re#etir sobre a 
presença e a abordagem da Educação Ambiental nas Diretrizes Cur-
riculares 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), Reso-
lução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019 e como está políti-
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ca dialogam com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Ambiental, Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012. 

Trata-se de um trabalho com abordagem qualitativa de ca-
ráter bibliográ"co e documental. Está estruturado, além dessa 
introdução, em mais duas partes e as considerações "nais. Inicia-
-se com a contextualização das Reformas do Aparelho do Estado, 
ocorrido na década de 1990 e as in#uência dessa reforma para a 
formação de professores. Na seção seguinte, discorremos sobre 
as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Ambiental, Re-
solução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012 e a Base Nacional 
Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Bá-
sica (BNC-Formação). 

Situando as políticas curriculares de formação de 
professores 

Todas as relações que se estabelecem dentro da sociedade 
estão em continuo movimento, dessa forma para compreender-
mos as atuais reformas educacionais brasileiras, faz se necessário 
entendamos, que a educação é permeada pelas dinâmicas da so-
ciedade, assim se torna possível a compreensão das relações en-
tre o mundo do trabalho, o modo e as relações de produção, e o 
capital com as políticas educacionais, construção dos currículos e 
toda estrutura educacional, pois como salienta Marx (1983, p.25) 
“o modo de produção da vida material condiciona o desenvolvi-
mento da vida social, política e intelectual em gera.”

Assim sendo, toda construção simbólica é fruto do contex-
to histórico e social, ou seja, as leis, as políticas públicas e as di-
retrizes educacionais surgem e são determinadas pelo contexto 
histórico e pelas demandas de sua época. Por isto, antes de en-
trarmos nas discussões dos pressupostos das Diretrizes Curricu-
lares Nacionais da Educação Ambiental, Resolução CNE/CP nº 
2, de 15 de junho de 2012, e da Base Nacional Comum para a 
Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-For-
mação), Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019, 
se faz necessário examinar a Reforma do Aparelho do Estado na 
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década de 1990, que se re#ete até hoje no cenário educacional e 
principalmente na formação de professores. 

A aproximação da lógica capitalista mercadológica à edu-
cação é algo que aconteceu gradativamente. Conforme defende 
Hage et al. (2020, p. 142) as políticas educacionais brasileiras, 
“vêm implementando paulatinamente uma série de (contra) 
reformas, cujos objetivos encontram-se alinhados ao receituário 
neoliberal de gestão pública, e cada vez mais in#uenciadas pelos 
organismos multilaterais e grupos empresariais.”

Nesta mesma direção, Gonçalves e Carvalho (2017), apontam 
que nas últimas décadas uma grande mobilização das instâncias 
governamentais, dos órgãos internacionais, do sistema privado e 
das associações pro"ssionais, com discurso de democratização e 
quali"cação da educação, tem operado em defesa de novas políti-
cas de educacionais. Contudo, esse movimento está imerso numa 
tendência mundial de mercantilização da educação a partir dos 
moldes neoliberais.

 Assim, Nogueira (2003, p. 22) a"rma que as políticas para a 
formação de professores no Brasil “[...] têm como objetivo central 
ajustar o per"l do professor e a formação docente às demandas do 
“novo” mercado de trabalho, em um período marcado por novos 
padrões de produção, no interior da reestruturação da forma de 
acumulação capitalista”

Freitas e Molina (2020) complementam essa ideia a"rmando 
que as políticas de formação de professores fazem parte da Refor-
ma do Aparelho do Estado Brasileiro, iniciado na década 1970, 
tendo o apogeu na década de 1990 e desencadeou mudanças mar-
cantes no cenário educacional brasileiro e na reestruturação cur-
ricular dos cursos de formação de professores. 

Dessa forma, “[...] a partir da década de 1990, foram realizadas 
reformas em todos os níveis educacionais, envolvendo mudanças na 
legislação, no "nanciamento, na gestão, nos processos de avaliação, 
nos mecanismos de controle da formação pro"ssional e, especial-
mente, na formação de professores”. (MATOS; REIS, p. 04, 2020)
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Esta mobilização resultou e se materializou em diversos ins-
trumentos legais, tendo como discurso a melhoria na qualidade 
da educação, contudo, “estão inseridas num amplo movimento de 
reformas neoliberais que vêm sendo desenvolvidas na América 
Latina (GONÇALVES; CARVALHO, 2017, p. 127) ”. 

No Brasil, a Reforma do Aparelho do Estado foi aplicado o"-
cialmente em 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso e 
as propostas de para a reestruturação para a educação passaram a 
ser orientadas e in#uenciadas por organismos internacionais, que 
inclusive produziram materiais norteadores para a política educa-
cional brasileira. Shiroma (2018), cita o exemplo da Organização 
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) e 
o Banco Mundial (BM), que se preocupava com a formação de 
professores, pois esses seriam os responsáveis pela formação da 
mão de obra a para a manutenção e expansão do capital.

Para Campos (2004) a formação de professores, neste contexto, 
está fundada em uma nova perspectiva epistemológica pautada na 
pedagogia das competências e racionalidade tecnológica. “A forma-
ção para a competência pro"ssional é apresentada sendo capaz de 
preparar o indivíduo para ‘resolver problemas’. ” (SILVA, 2008, p.66).

Assim, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Forma-
ção Inicial de Professores para a Educação Básica que institui a 
Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da 
Educação Básica (BNC-Formação) (2019), seguem num processo 
crescente e histórico de regulamentação curricular de padroniza-
ção da educação em âmbito nacional.

Matos e Reis (2020, p. 06) apontam que “[...] as políticas de 
formação docente têm ocupado a agenda governamental dos úl-
timos anos. Fato que denota a importância que a docência tem 
na implementação das políticas educacionais” e na construção de 
um projeto ideal de sociedade, de ser humano e educação para o 
país, assim sendo no próximo tópico versaremos sobre os pressu-
postos das DCNs para a Educação Ambiental e a BCN-Formação. 
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 As políticas curriculares de formação de 
professores: situando a educação ambiental 

Iniciaremos nossas discussões sobre as políticas curriculares 
para formação inicial de professores pelas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Ambiental, pois está apresenta impli-
cações e orientações para toda educação básica e ensino superior, 
contemplando os cursos de formação docente.

Em contramão as Reformas do Estado, ganhou força no ce-
nário brasileiro, a partir dos anos 1990, as discussões sobre a Edu-
cação Ambiental, decorrentes ações dos movimentos ecológicos 
e/ou ambientalistas (JACOBI, 2010; FREITAS e SOUZA, 2012) 
e também entidades internacionais, trazendo avanços importan-
tes para a Educação Ambiental, como a inclusão da temática na 
LDBEN (BRASIL, 1996). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Am-
biental (BRASIL, 2012) foi instituída em 15 de junho de 2012 por 
meio da Resolução nº 02 do Conselho Nacional de Educação, que 
reconhece o papel transformador e emancipatório da Educação 
Ambiental “frente as mudanças climáticas, a degradação da na-
tureza, a redução da biodiversidade, os riscos socioambientais 
locais e globais” (BRASIL, 2012, p.02), dando continuidade ao 
processo de institucionalização da Educação Ambiental inicia-
do nos anos 1990 pela Política Nacional de Educação Ambiental 
(BRASIL, 1999). 

O corpo da Resolução n°02 do CNE/CP, é composto por 25 
artigos, distribuídos em quatro títulos: “Objetivo e Marco Legal”; 
“Princípios e Objetivos”; “Organização Curricular” e “Sistemas 
de Ensino”. Tendo como objetivo, a serem concretizados em todas 
modalidades e níveis de ensino:

I - desenvolver a compreensão integrada do meio ambiente 
em suas múltiplas e complexas relações para fomentar novas 
práticas sociais e de produção e consumo; II - garantir a de-
mocratização e o acesso às informações referentes à área so-
cioambiental; III - estimular a mobilização social e política e 
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o fortalecimento da consciência crítica sobre a dimensão so-
cioambiental; IV - incentivar a participação individual e coleti-
va, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do 
meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental 
como um valor inseparável do exercício da cidadania; V - esti-
mular a cooperação entre as diversas regiões do País, em dife-
rentes formas de arranjos territoriais, visando à construção de 
uma sociedade ambientalmente justa e sustentável; VI - fomen-
tar e fortalecer a integração entre ciência e tecnologia, visando 
à sustentabilidade socioambiental; VII - fortalecer a cidadania, 
a autodeterminação dos povos e a solidariedade, a igualdade e 
o respeito aos direitos humanos, valendo-se de estratégias de-
mocráticas e da interação entre as culturas, como fundamentos 
para o futuro da humanidade; VIII - promover o cuidado com 
a comunidade de vida, a integridade dos ecossistemas, a justiça 
econômica, a equidade social, étnica, racial e de gênero, e o diá-
logo para a convivência e a paz; IX - promover os conhecimen-
tos dos diversos grupos sociais formativos do País que utilizam 
e preservam a biodiversidade (BRASIL, 2012, p.04).

Os objetivos vão de encontro com o artigo 5º, que apresenta a 
Educação Ambiental como atividade que não é neutra, pois envol-
ve valores, interesses, visões de mundo a "m assumir “na prática 
educativa, de forma articulada e interdependente, as suas dimen-
sões política e pedagógica” (BRASIL, 2012, 02). Ao fazer essa de-
"nição a legislação reconhece a dimensão política e da Educação 
Ambiental. A Educação Ambiental é conceituada nas DCNs como:

[...] uma dimensão da educação, é atividade intencional da prá-
tica social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual 
um caráter social em sua relação com a natureza e com os ou-
tros seres humanos, visando potencializar essa atividade huma-
na com a "nalidade de torná-la plena de prática social e de ética 
ambiental (BRASIL, 2012, 02).

Essa concepção de Educação Ambiental compreendida como 
dimensão e atividade intencional aproxima-se visão de educa-
ção/ato educativo defendida por Saviani (2011, p. 13), o qual é 
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compreendido como “o ato de produzir, direta e intencionalmen-
te, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida 
histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Assim, a 
Educação Ambiental é uma ação intencional que contribuirá para 
o desenvolvimento social do indivíduo a partir da relação com a 
natureza e como os homens.

Dessa forma, a Educação Ambiental busca inserir na Educa-
ção a relação homem e natureza como elemento essencial para a 
formação do ser social, mobilizando a “prática político-pedagó-
gica transformadora e emancipatória capaz de promover a ética e 
a cidadania ambiental; ” (BRASIL, 2012, p.02).

As DCNs para a Educação Ambiental deixam claro a obriga-
toriedade da Educação Ambiental nos currículos dos cursos de 
formação de professores, comtemplando as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.

Art. 9º Nos cursos de formação inicial e de especialização téc-
nica e pro"ssional, em todos os níveis e modalidades, deve ser 
incorporado conteúdo que trate da ética socioambiental das 
atividades pro"ssionais.
Art. 10. As instituições de Educação Superior devem promover 
sua gestão e suas ações de ensino, pesquisa e extensão orien-
tadas pelos princípios e objetivos da Educação Ambiental.
Art. 11. A dimensão socioambiental deve constar dos currícu-
los de formação inicial e continuada dos pro"ssionais da educa-
ção, considerando a consciência e o respeito à diversidade multi-
étnica e multicultural do País (BRASIL,2012, p.03, grifo nosso). 

A DCNs especi"ca que o currículo, tanto na educação básica 
quanto o ensino superior devem contemplar a Educação Ambien-
tal de forma diversi"cada, “permitindo reconhecer e valorizar a 
pluralidade e as diferenças individuais, sociais, étnicas e culturais 
dos estudantes, promovendo valores de cooperação, de relações 
solidárias e de respeito ao meio ambiente.” (BRASIL, 2012, p. 05). 
A inserção desses conhecimentos pode ocorrer: 
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I - pela transversalidade, mediante temas relacionados com o 
meio ambiente e a sustentabilidade socioambiental;
II - como conteúdo dos componentes já constantes do currículo;
III - pela combinação de transversalidade e de tratamento nos 
componentes curriculares.

Parágrafo único. Outras formas de inserção podem ser ad-
mitidas na organização curricular da Educação Superior e na 
Educação Pro"ssional Técnica de Nível Médio, considerando a 
natureza dos cursos (BRASIL, 2012, p. 05, grifo nosso).

Ou seja, é preconizado o trabalho com a Educação Ambiental 
nos currículos a partir de uma abordagem transversal por meio 
dos componentes curriculares já existentes. No caso do ensino 
superior é permitido outras formas, que muitas instituições en-
tenderam e acabaram optando pela a inclusão de uma disciplina 
especi"ca de Educação Ambiental. 

No artigo 12º, são apresentados os princípios da Educação 
Ambiental, destacando a necessidade de práticas educativas com-
prometidas com a construção de uma sociedade mais justas e sus-
tentáveis, tendo como base “a liberdade, igualdade, solidariedade, 
democracia, justiça social, responsabilidade, sustentabilidade e 
educação como direito de todos e todas.” (BRASIL, 2012, p.04). 
São princípios da Educação Ambiental:

I - totalidade como categoria de análise fundamental em for-
mação, análises, estudos e produção de conhecimento sobre 
o meio ambiente; II - interdependência entre o meio natu-
ral, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque humanista, 
democrático e participativo; III - pluralismo de ideias e con-
cepções pedagógicas; IV - vinculação entre ética, educação, 
trabalho e práticas sociais na garantia de continuidade dos 
estudos e da qualidade social da educação; V - articulação na 
abordagem de uma perspectiva crítica e transformadora dos 
desa"os ambientais a serem enfrentados pelas atuais e futuras 
gerações, nas dimensões locais, regionais, nacionais e globais; 
VI - respeito à pluralidade e à diversidade, seja individual, 
seja coletiva, étnica, racial, social e cultural, disseminando os 
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direitos de existência e permanência e o valor da multicultu-
ralidade e plurietnicidade do país e do desenvolvimento da 
cidadania planetária (BRASIL, 2012, p.04).

O inciso primeiro do artigo 19º, que versa sobre o desenvol-
vimento didático-pedagógico da Educação Ambiental, traz espe-
ci"camente orientações para os cursos de licenciaturas.

§ 1º Os cursos de licenciatura, que quali"cam para a docência 
na Educação Básica, e os cursos e programas de pós-gradu-
ação, quali"cadores para a docência na Educação Superior, 
devem incluir formação com essa dimensão [Educação Am-
biental], com foco na metodologia integrada e interdiscipli-
nar (BRASIL, 2012, p.07).

Dessa forma, mesmo a Diretriz Curricular Nacional para a 
Educação Ambiental se destinando a todos os níveis e modalida-
des educacionais, em diversos momento a legislação se direciona 
especi"camente aos cursos de formação de professores, buscan-
do rea"rmar a importância da Educação Ambiental. Pois como 
defende (2013) o é professor o responsável implementação da 
Educação Ambiental na educação formal e o faz a partir de seus 
conhecimentos. 

Mesmo com todo o avanço conquistado pela Diretrizes 
Nacionais para a Educação ambiental é necessário ir além, pois 
nossa sociedade é gerida pelo sistema capitalista, e esse utiliza de 
todas as forças para aumentar o nível de exploração e o sistema 
educacional e as questões socioambientais não estão fora do al-
cance e dos interesses do capital. Corroborando com isso ideia 
Agudo e Teixeira, (2018, p.216), a"rma que é importante compre-
endermos que as questões “[...] ambientais estão intrinsecamente 
relacionados aos condicionantes sociais. A organização da socie-
dade voltada para a manutenção do sistema capitalista promove 
um aparelhamento político, social e ambiental desigual, que se 
expressa como disputa no interior da sociedade”.



Seção 03 – Formação docente

499

Dessa forma, conforme Silva, Machado e Silva (2019) desde 
o chamado Golpe de 2016 o Brasil vive uma ambiência de retro-
cessos de direitos e o reestabelecimento de um projeto político-e-
conômico neoliberal, que passa a in#uenciar as políticas públicas 
educacionais, como é o caso da Base Nacional Comum Curricu-
lar (BNCC) entre 2017 e 2018 e da Base Nacional Curricular para 
a Formação de Professores (BCN-Formação), em 2019.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Ini-
cial de Professores para a Educação Básica que institui a Base 
Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores para 
a Educação Básica ocorreram por meio da promulgação da Re-
solução CNE/CP n°2, de 20 de dezembro de 2019, e teve como 
base o Parecer CNE/CP nº 22 de 7 de novembro de 2019. Desti-
na-se a todas as modalidades de cursos e programas destinados 
à formação docente e têm “como referência a implantação da 
Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica (BNCC), 
instituída pelas Resoluções CNE/CP nº 2/2017 e CNE/CP nº 
4/2018. ” (BRASIL, 2019, p. 02). 

 O processo de formação docente na BNC-Formação é com-
preendido como o desenvolvimento, pelo licenciando, das com-
petências gerais da BNCC-Educação Básica e as competências 
gerais docente, assim como as aprendizagens essenciais, quanto 
aos aspectos intelectual, físico, cultural, social e emocional de sua 
formação, tendo como perspectiva o desenvolvimento pleno das 
pessoas, visando à Educação Integral. (BRASIL, 2019).

O artigo 4º apresenta as competências especi"cas a partir de 
três dimensões fundamentais, independentes e sem hierarquia, 
que se integram e complementam-se na ação docente, são elas: 
I - conhecimento pro"ssional; II - prática pro"ssional; e III - en-
gajamento pro"ssional. Cada uma dessa três dimensões se desdo-
bram em competências especi"cas, que por sua vez desdobra em 
habilidades, conforme é apresentado no quadro 01:
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Quadro 01: Competências especi!icas 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

1. Conhecimento 
Pro!issional 

2. Prática 
Pro!issional 

3. Engajamento 
pro!issional 

1.1 Dominar os 
objetos de conhe-
cimento e saber 
como ensiná-los 

2.1 Planejar ações de 
ensino que resultem 
em efetivas aprendi-
zagens 

3.1 Comprometer-se com o 
próprio desenvolvimento 
pro!issional 

1.2 Demonstrar 
conhecimento 
sobre os estudan-
tes e como eles 
aprendem 

2.2 Criar e saber gerir 
ambientes de aprendi-
zagem 

3.2 Estar comprometido 
com a aprendizagem dos 
estudantes e disposto 
a colocar em prática o 
princípio de que todos são 
capazes de aprender 

1.3 Reconhecer os 
contextos 

2.3 Avaliar o desenvol-
vimento do educando, 
a aprendizagem e o 
ensino; 

3.3 Participar do Projeto 
Pedagógico da escola e 
da construção de valores 
democráticos 

1.4 Conhecer 
a estrutura e a 
governança dos 
sistemas educa-
cionais 

2.4 Conduzir as 
práticas pedagógicas 
dos objetos conheci-
mento, competências 
e habilidades 

3.4 Engajar-se com cole-
gas, com as famílias e com 
a comunidade 

Fonte: BRASIL (2019, p. 13-14). 

As competências especi"cas, para D’Àvila (2020) enfatizam 
o praticismo, não há o reconhecimento do fenômeno educativo 
como prática social, assim como nenhuma menção à compreen-
são deste fenômeno numa perspectiva global, histórica. O único 
sistema mencionado é o escolar, citando super"cialmente a famí-
lia e a comunidade. A dimensão sociopolítica inerente às práticas 
pedagógicas é subsumida em todo documento.

A formação de professores e demais professionais da educa-
ção, conforme o artigo 5º, a "m de atender às especi"cidades do 
exercício de suas atividades, assim como os objetivos das diferentes 
etapas e modalidades da educação básica, tem como fundamento:

I - a sólida formação básica, com conhecimento dos fundamentos 
cientí"cos e sociais de suas competências de trabalho; II - a asso-
ciação entre as teorias e as práticas pedagógicas; e III - o aproveita-
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mento da formação e das experiências anteriores, desenvolvidas 
em instituições de ensino, em outras atividades docentes ou na área 
da Educação. Parágrafo único. A inclusão, na formação docente, 
dos conhecimentos produzidos pelas ciências para a Educação, con-
tribui para a compreensão dos processos de ensino-aprendizagem, 
devendo-se adotar as estratégias e os recursos pedagógicos, neles 
alicerçados, que favoreçam o desenvolvimento dos saberes e elimi-
nem as barreiras de acesso ao conhecimento (BRASIL, 2019, p. 03). 

Assim, a organização curricular dos cursos de formação ini-
cial, artigo 5º, em consonâncias com as aprendizagens da BNCC, 
tem como princípio norteadores: o compromisso com a igual-
dade e a equidade educacional; o reconhecimento de que a for-
mação docente necessita de um conjunto de habilidades, conhe-
cimentos, atitudes e valores, que estão alicerçados na prática; o 
respeito ao direito de aprender e ao compromisso do licencian-
do com sua aprendizagem; a centralidade na prática; o fortale-
cimento do protagonismo, da reponsabilidade e da autonomia; 
o reconhecimento ás instituições de Educação Básica como par-
ceiras; o aproveitamento da prática nas áreas do conhecimento, 
nos componentes ou nos campos de experiências; a avaliação de 
qualidade por meio de instrumentos especí"cos que considere a 
matriz de competências e perspectiva intercultural de valorização 
da história, cultura e artes nacionais. (BRASIL, 2019)

Segundo o que é apresentado no artigo 8º, os cursos de for-
mação de professores terão como fundamentos pedagógicos: o 
desenvolvimento de competência de leitura e produção de texto; 
o compromisso com as metodologias inovadoras; a conexão entre 
o ensino e a pesquisa com centralidade no processo de ensino 
e aprendizagem; o emprego pedagógico das inovações e lingua-
gens digitais; avaliação como parte integrante do processo da 
formação, considerando as competências a serem constituídas; o 
reconhecimento da escola como lugar privilegiado de formação, 
prática e pesquisa; a educação integral do licenciando, buscando 
a construção de habilidades e competências respeitando e valori-
zando a diversidade, a democracia, os direitos humanos, e a plu-
ralidade de ideias e concepções pedagógicas e decisões pedagógi-
cas com base em evidências. (BRASIL,2019)
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Tanto nos princípios norteadores, quando nos fundamentos 
pedagógicos observa-se os termos “competências” e “habilida-
des”, assim como ao longo do caput da resolução, Freitas e Molina 
(2020), apresenta que os termos/palavras foram citados 50 e 23, 
respectivamente na BCN-Formação.

Chama a atenção o expressivo número de menções dos termos 
e não constar no documento o esclarecimento dos termos, como 
acontece na BNCC. No caput da BNC-Formação o termo compe-
tência faz referência as competências gerais docentes, que são apre-
sentadas na integra em anexo Resolução CNE/CP n. 2/2019. 

 Os cursos em nível superior de licenciatura terão a carga ho-
raria total no mínimo 3.200 horas organizadas em três grupos da 
seguinte forma:

I - Grupo I: 800 (oitocentas) horas, para a base comum que 
compreende os conhecimentos cientí"cos, educacionais e pe-
dagógicos 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 conte-
údos especí"cos das áreas, componentes, unidades temáticas e 
objetos de conhecimento da BNCC, e para o domínio pedagó-
gico desses conteúdos. III - Grupo III: 800 (oitocentas) horas, 
prática pedagógica, assim distribuídas: a) 400 (quatrocentas) 
horas para o estágio supervisionado, em situação real de traba-
lho 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, distri-
buídas ao longo do curso, desde o seu início, segundo o PPC 
da instituição formadora. Parágrafo único. Pode haver aprovei-
tamento de formação e de experiências anteriores, desde que 
desenvolvidas em instituições de ensino e em outras atividades, 
nos termos do inciso III do Parágrafo único do art. 61 da LDB 
(Redação dada pela Lei nº 12.014, de 6 de agosto de 2009).

 A maior parte da carga horaria se destina ao “Grupo II” 
como 1.600 horas destinadas para a aprendizagem dos conteú-
dos a ser trabalhado, ou seja, os conteúdos especí"cos da área do 
conhecimento do curso de origem, com seus respetivos compo-
nentes curriculares, unidades temáticas e objetos de conhecimento 
da BNCC, buscando assim o domínio pedagógico dos conteúdos. 
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Quadro 02: 10 Competências Gerais docente

COMPETÊNCIAS GERAIS DOCENTES

1. Compreender e utilizar os conhecimentos historicamente construídos 
para poder ensinar a realidade com engajamento na aprendizagem do es-
tudante e na sua própria aprendizagem colaborando para a construção de 
uma sociedade livre, justa, democrática e inclusiva. 

2. Pesquisar, investigar, re!letir, realizar a análise crítica, usar a criatividade e 
buscar soluções tecnológicas para selecionar, organizar e planejar práticas 
pedagógicas desa!iadoras, coerentes e signi!icativas. 

3. Valorizar e incentivar as diversas manifestações artísticas e culturais, tanto lo-
cais quanto mundiais, e a participação em práticas diversi!icadas da produção 
artístico-cultural para que o estudante possa ampliar seu repertório cultural. 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal, corporal, visual, sonora e digital – 
para se expressar e fazer com que o estudante amplie seu modelo de expres-
são ao partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferen-
tes contextos, produzindo sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comu-
nicação de forma crítica, signi!icativa, re!lexiva e ética nas diversas práticas 
docentes, como recurso pedagógico e como ferramenta de formação, para 
comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, re-
solver problemas e potencializar as aprendizagens. 

6. Valorizar a formação permanente para o exercício pro!issional, buscar 
atualização na sua área e a!ins, apropriar-se de novos conhecimentos e 
experiências que lhe possibilitem aperfeiçoamento pro!issional e e!icácia 
e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, ao seu projeto de vida, 
com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

7. Desenvolver argumentos com base em fatos, dados e informações cientí!icas 
para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns, 
que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental, 
o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamen-
to ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde !ísica e emocional, com-
preendendo-se na diversidade humana, reconhecendo suas emoções e as 
dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas, desenvolver o 
autoconhecimento e o autocuidado nos estudantes. 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de con!litos e a cooperação, fazen-
do-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com 
acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus 
saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer 
natureza, para promover ambiente colaborativo nos locais de aprendizagem. 

10. Agir e incentivar, pessoal e coletivamente, com autonomia, responsa-
bilidade, !lexibilidade, resiliência, a abertura a diferentes opiniões e con-
cepções pedagógicas, tomando decisões com base em princípios éticos, 
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, para que o ambiente de 
aprendizagem possa re!letir esses valores 

Fonte: BRASIL (2019, p. 13). 
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Na sétima competência, observa-se uma aproximação com a 
Educação Ambiental ao abordar a consciência socioambiental e “o 
consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posi-
cionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e 
do planeta.” (BRASIL, 2019, p.13). Essa visão, como base em Figuei-
redo (2007) corresponde a uma concepção de Educação Ambiental 
mais tradicionais, ou seja, não critica, a qual aponta predominante-
mente para uma concepção romântica, biológica e preservacionista.

Para D’Àvila (2020) a competência 7 não se articula com as 
três dimensões fundamentais – conhecimento pro"ssional, práti-
ca pro"ssional e engajamento pro"ssional – das competências es-
peci"cas. Essa competência geral docente copia a competência da 
BNCC, que indica o desenvolvimento da consciência ambiental 
para o professor e não como ela será incorporada no ensino pelo 
professor da Educação Básica. 

BCN-formação e as DCNs para a educação 
ambiental: implicações para a educação ambineal na 
formação inicial de professores 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Am-
biental, embora sejam um instrumento normativo que compõe 
uma superestrutura articulada de regulação social subordinada 
a grupos hegemônicos, para Cruz e Bigliardi (2012) apresentam, 
substrato teórico contra-hegemônico e "ns de estabelecer novos 
paradigmas civilizacionais a partir da compreensão de mundo 
mediada por práticas educativas crítica, que emancipe os sujeitos.

Já a BCN-Formação, por meio da resolução CNE/CP nº 2, 
de 20 de dezembro de 2019, para Zandavalli et al. (2020) resume 
a formação de professores a operacionalização das competências 
dispostas na BNCC. Con"gurando um retrocesso às políticas de 
formação de professores, sustentado pelo avanço das políticas ne-
oliberais no país, que recon"guraram a condução da Secretaria de 
Educação Básica, do MEC e, também, do próprio CNE.

Para D’Àvila (2020) as novas Diretrizes Curriculares alinha-
das à BNCC apresentam orientações político-pedagógica tecni-
cista e pretensamente neutra, como uma concepção reducionista 
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de professor como técnico prático e executor de tarefas idealiza-
das por agentes externos, reduzindo a docência a habilidades prá-
ticas, retomando a concepção de competências de natureza com-
portamentalista como núcleos de formação docente, vinculada à 
perspectiva instrumental e fragmentada da prática pedagógica.

Dessa forma as BNC-Formação e as DCNs para a Educação 
Ambiental apresentam prerrogativas teóricas diferentes, sendo a 
que primeira aproximasse ao currículo tecnológico e a segunda 
ao currículo construcionista social (MCNEIL, 2001). 

A partir da perspectiva do currículo tecnológico (MCNEIL, 
2001) tem base na tendência tecnicista e a educação consiste na 
transmissão de conhecimentos, habilidades e comportamentos 
moldados pelo contexto externo com a "nalidade de alcançar um 
resultado pré-determinado (habilidade e competência). Caracte-
rísticas essas que vão de encontro as competências gerais da BNC-
-formação e o observa-se no caput do documento, em especial no 
artigo 2º, que compreende o processo de formação docente como 
“o desenvolvimento, pelo licenciando, das competências gerais pre-
vistas na BNCC-Educação Básica, bem como das aprendizagens 
essenciais a serem garantidas aos estudantes” (BRASIL, 2019, p.02).

 Segundo McNeil (2001), o currículo construcionista social 
compreende a interação entre o homem e o mundo, conceben-
do a educação como um agente de transformação da sociedade, 
que possui caráter político, social e histórico, cujo conhecimen-
to é produzido a partir da re#exão ética e prática social indo de 
encontra ao que aos princípios preconizados pela DNCs para a 
Educação Ambiental, como pode ser observado no artigo 2º. 

Assim, segundo Arroyo (2014) o currículo envolve relações 
de poder, de legitimação de visões de mundo e de conhecimentos, 
dessa forma, por meio dele podemos reproduzir as desigualdades 
e injustiças sociais ou trabalhar para a construção de uma socie-
dade mais justa e que se preocupa com meio ambiente.

A Educação Ambiental preconizada na DCNs, é uma ativi-
dade intencional da prática social, que busca o desenvolvimento 
social, permeado pela relação com a natureza e como os outros 
homens, buscando a equidade socioambiental, a proteção do 
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meio ambiente e a formação de sujeitos comprometidos com 
a prática político-pedagógica transformadora e emancipatória 
capaz de promover a ética e a cidadania ambiental, a partir da 
totalidade como categoria de análise. (BRASIL, 2019).

A Educação ambiental não é citada no texto da BNC-Formação, 
mas na sétima competência é mencionada os termos “socioambiental” 
e “compromisso ético e cuidar do planeta”, os quais nos permite identi-
"car aproximação com a temática ambiental, contudo essas menções 
não se rami"cam em competências especi"cas ou habilidades.

Algo parecido pode ser observado na BNCC (BRASIL, 2017), 
não qual o termo Educação Ambiental é citado apenas uma vez no 
corpo do texto, não é comtemplada nas Dez Competências Gerais 
da Educação Básica, nos componentes curriculares, unidades temá-
ticas ou objetos de conhecimento, nem se rami"ca de habilidades e 
competências. O termo é usado dentre os temas contemporâneos que 
aos sistemas e redes de ensino, devem incorporar aos currículos e às 
propostas pedagógicas preferencialmente de forma transversal e inte-
gradora. Os temas destacados são: direitos da criança e do adolescen-
te, educação para o trânsito, educação ambiental, educação alimentar 
e nutricional, processo de envelhecimento, respeito e valorização do 
idoso, educação em direitos, educação das relações étnico-raciais e 
ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena 

 Esse cenário de minimização ou até mesmo omissão da Edu-
cação Ambiental, não é uma ação isolada, mas é um fato que vem 
acontecendo em diversas outras políticas públicas na esfera am-
biental em todo o território nacional, como demostra os trabalhos 
de Cardoso (2021), ao analisar as medidas infralegais para o meio 
ambiente nos dois primeiros anos do governo Bolsonaro; Barbosa e 
Rampaio (2019), apresentam atual realidade amazônica e o aumento 
do desmatamento frente ao o retrocesso de leis e políticas ambientais; 
Fearnside (2019) relata os desa"o à sustentabilidade na Amazônia. 

Para Zandalli et al. (2020) o Brasil está passando por um mo-
mento de retrocessos na esfera das políticas ambientais, pois o 
país foi destaque na con"guração de políticas internacionais para 
a preservação ambiental entre os anos de 1990 à 2000, fato que 
in#uenciou as políticas educacionais, corroborando para que as 
questões socioambientais estivessem presente nas orientações 
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curriculares do Estado Brasileiro, até 2016. Como pode ser ob-
servado a Educação Ambiental foi tema transversal dos Parâme-
tros Curriculares Nacionais (PCNs) publicados nos anos 1990, 
foi instituída em 1999 a Política Nacional de Educação Ambiental 
(PNEA) e nos anos 2000 ocorreu a aprovação das Diretrizes Cur-
riculares Nacionais para a Educação Ambiental. 

Pois, embora a Base Nacional Comum para a Formação Inicial 
de Professores da Educação Básica atenda o artigo 9º das DCNs 
para Educação Ambiental, que estabelece que cursos de formação 
inicial deve ser incorporado conteúdo que trate da ética socioam-
biental das atividades pro"ssionais (BRASIL, 2012) ao estabelecer 
na sétima competência geral para a formação de professores o de-
senvolvimento da consciência socioambiental e do compromisso 
ético, os pressupostos, princípios e fundamentos da Resolução se 
encontram bem a quem do quem vem sendo defendido por teó-
ricos da Educação Ambiental (CARVALHO, 2004; GIMARÂES, 
2004; XXX) e a própria DCNs para Educação Ambiental.

Assim, frente a esse cenário cabe aos professores, escolas, as 
instituições intuições de Ensino superior e os cursos de licenciatu-
ras buscarem medidas de enfretamento e resistência ao desmonte 
vivenciado pela Educação Ambiental no âmbito educacional. A 
caráter de exemplo de possibilidades de enfrentamento podemos 
citar o trabalho com a Educação Ambiental a partir das habilida-
des docentes e competências especi"cas a partir das dimensões 
fundamentais previstas na BCN-Formação.
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Introdução

As mudanças históricas, sociais e disputas ideológicas, no 
contexto brasileiro, como não poderia deixar de ser, também, se 
apresentam na educação. Para compreender as questões ideoló-
gicas sobre a educação, a identidade e a pro"ssão docente faz-se 
necessário retomar, através uma análise crítica, os processos so-
cio-históricos que marcam a educação e as reformas educacio-
nais do país. Retomaremos os aspectos trazidos por Tardif (2013), 
quais sejam, as três mudanças das concepções de ensino (a voca-
ção, o ofício e a pro"ssão). Buscamos contextualizar outros as-
pectos contemporâneos, os quais podem ser considerados fatores 
que impedem uma formação docente libertadora na acepção de 
Paulo Freire, devido a ideologias dos reformadores econômicas 
educacionais, que vem desumanizando a tarefa docente, exigindo 

capítulo 
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uma tecni"cação docente, impondo e controlando um processo 
educativo como mercadoria. 

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) mostra con-
quistas e um caminho de ganhos na educação (como a universa-
lização do ensino fundamental e, posteriormente, da Educação 
Básica) e na pro"ssão docente (com a de"nição e condições da 
carreira e seu exercício, ordenamento, entre outros). Assim como 
as exigências por formação superior, a estipulação de um piso sa-
larial, o processo de concursos para assumir a carreira, bem como 
o processo de atuação/autonomia em sala ressaltam as conquistas 
em vista dos séculos anteriores. Entretanto, a previsão constitu-
cional não signi"ca a garantia e a efetivação desses direitos.

 O discurso por uma “educação de qualidade” e de redução de 
desigualdades tem levado interesses econômicos a in#uenciarem 
as políticas públicas brasileiras. A partir dos séculos XX o que ve-
mos é uma crescente exigência por saberes, competências, méritos 
e a tendência a uma culpabilização do docente, pelo insucesso ou 
baixa qualidade da educação, levando a criação de reformas educa-
cionais e implementação e de uma Base Nacional Comum Curri-
cular (BNCC) para educação básica, além da criação do documen-
to da Base Nacional de Formação Docente (BNCF), aprovada sem 
a necessária participação dos sujeitos envolvidos na sua execução.

Nesse sentido, nosso artigo pretende elaborar uma análise 
crítica sobre os aspectos socio-histórico e ideológicos de grupos 
hegemônicos de poder sobre o modelo educacional e a problema-
tização dos processos contemporâneos, fatores importantes para 
re#etirmos sobre o papel e in#uência dos reformadores educacio-
nais na educação. Abordaremos, também, as implicações dos re-
formadores econômicos e possíveis degradações, hoje, à carreira 
e formação docente. 

Analisaremos as possíveis consequências desse modelo de 
formação docente, neotécnica, em detrimento de uma formação 
baseada no diálogo de con#itos e interações humanas no fazer 
pedagógico. Pretende-se re#etir, ainda, sobre as possibilidades 
de uma formação para emancipação, no intuito de permitir um 
“desvelamento do mundo” e a emancipação dos sujeitos do pro-
cesso educativo, despertando e problematizando que a educação 
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não é neutra, mas antes um espaço de ideologias e disputas de 
interesses distintos grupos. Como nos mostra Apple (2006, p. 35), 
“a educação não é neutra, e o educador está envolvido em um ato 
político ciente ou não disso”. 

O artigo traz, portanto, uma abordagem qualitativa sobre o 
tema com uma revisão de literatura e o desenvolvimento de uma 
contextualização que #erta com o materialismo histórico-dialéti-
co, pois, busca as raízes ideológicas para compreender as relações 
concretas sob as quais se desenvolvem as disputas educacionais, 
uma vez que estas estão situadas historicamente.

Os processos socio-históricos e os reformadores 
educacionais: a pro!issionalização da pro!issão 

No "nal do século XIX e ao longo do XX ocorreram grandes 
transformações no Brasil. Há a consolidação da separação entre a 
Igreja e o Estado, a criação de um sistema educacional público laico 
e um privado (a dupla rede ou dualidade educacional), surge uma 
nova exigência para a escola no cenário econômico e nasce uma 
intensa exigência pela formação pro"ssional. Entretanto, a Consti-
tuição de 1891 não garantiu a gratuidade do ensino primário. 

Somente durante a Era Vargas (1930-1945), emerge um forte 
aparato de controle urbano e das relações sociais, a substituição 
do modelo agroexportador para o industrial, a intervenção nos 
sindicatos e o forte direcionamento da educação na tentativa de 
conter os movimentos contra o governo e de formar mão-de-o-
bra por meio do ensino pro"ssional. Cria-se, nesse período, o Mi-
nistério da Educação, o Conselho de Educação e outras reformas 
ocorrem no ensino. 

Em 1932, com o Manifesto dos Pioneiros da Educação, des-
taca-se o movimento em favor da educação gratuita e laica que 
propunha a organização da educação e da criação de um plano 
geral de educação. Os idealizadores, entre eles Anísio Teixeira, 
buscavam uma escola pública obrigatória, laica e gratuita, em 
oposição à Igreja Católica que ainda tinha grande expressividade 
e controle das escolas da rede privada. O Manifesto dos Pioneiros 
da Educação estimulava a universalização da educação brasileira 
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e apresentava uma crítica ao ensino vigente naquele momento, 
a Escola Tradicional e ao ensino dual - escola burguesa dualista. 

Em 1937, Estado Novo (1937-1945), Vargas na busca pela re-
construção Nacional, apresenta a constituição de uma nova ideo-
logia política, com uma visão de defesa do Estado Nação focando 
a industrialização, a organização trabalhista e o tecnicismo.

Entre os anos de 1964 a 1985, temos a Ditatura Civil-militar 
no Brasil em que se ressaltam duas reformas, a do ensino superior 
com a Lei nº 5.540/68 e do ensino de 1º e 2º graus com a Lei nº 
5.692/71. Sendo que essa última contrapõe a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (LDB), Lei nº 4024, de 1961, uma vez que a 
Lei nº 5.692/71 é voltada para o trabalho e a LDB/61 traz aspectos 
gerais, direcionamentos.

Esse período ditatorial no Brasil é “marcado pela relativi-
zação do princípio da gratuidade e pelo baixo investimento em 
educação”, segundo Saviani (2013, p.752). A Constituição de 1967 
trouxe em seu texto que “sempre que possível o Poder Público 
substituirá o regime de gratuidade pelo de concessão de bolsa de 
estudos, exigido posterior reembolso no caso do ensino de grau 
superior” (BRASIL,1967).!

Com o "m da ditadura, a redemocratização e a aprovação 
da Constituição Federal de 1988, temos no texto a gratuidade, o 
papel e o dever do Estado na educação. Há uma valorização da 
carreira docente com a realização de concursos públicos, o esta-
belecimento do plano de carreira e o piso salarial, além da gestão 
democrática do ensino. Em 1996, com a Lei nº. 9394, temos “edu-
cação básica assegurando formação para exercício da cidadania, 
fornecendo meios para trabalho e estudos posteriores”, de acordo 
com artigo 22, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
de 1996. Os autores ressaltam que a LDB de 1996 evita a homo-
geneidade dos conteúdos, ela é um direcionamento e não uma 
prescrição "xa de currículos mínimos, ao contrário, permite uma 
#exibilização curricular. Fatores que serão contraditórios com a 
criação de uma Base Nacional Comum Curricular que discutire-
mos mais à frente.
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Segundo Darius e Darius (2018, p.34), “a escola pública no 
Brasil destina-se para o povo, escola para massas populares, po-
rém ressaltam que essa massi"cação trouxe, para o Brasil, desi-
gualdade na ‘qualidade da oferta’ escolar, dos processos de es-
colarização, das condições de trabalho do professor.” Enfatizam, 
também, que “muitas das ideias e reformas propostas no "nal do 
século XIX e século XX não se realizaram, devido a vários fatores 
políticos, a falta de investimentos adequados, falta de continuida-
de nas propostas, entre outros” (DARIUS; DARIUS, 2018, p.40).

O que se percebe com esse processo burocrático é a transição 
da docência de uma condição de vocação ou de dom para uma 
pro"ssionalização reconhecida pelo Estado. Os professores que, 
desde o século XVIII, lutaram para serem reconhecidos enquanto 
categoria pro"ssional tem, especialmente no "nal do século XX, 
um momento de mudança. Discute-se a pro"ssionalização com 
di"culdades para um fazer pro"ssional autônomo, sendo esta a 
condição última para que falemos efetivamente da elevação da 
docência aos patamares da pro"ssionalização. 

Neste contexto, o século XXI é marcado por uma intensa 
exigência por competências e uma intensi"cação do trabalho do 
professor. Há novas demandas e exigências, revelando um ideal 
de educação para o mercado de trabalho, em busca por tecni"-
cação fundada na transmissão de conhecimentos, competências 
e habilidades no cumprimento de metas arbitrárias do que seja a 
qualidade da educação. Há uma tentativa de reduzir o papel do 
professor a um conjunto de competências forjadas fora do seu 
ambiente de trabalho, conferindo a ele o papel de mero executor 
de ações pré-concebidas. 

Atualmente, assistimos e tentamos resistir às crescentes co-
branças por uma educação e por formação docente voltada para 
o mercado de trabalho, os quais acarretam riscos a histórica luta 
pela autonomia pro"ssional no bojo da pro"ssionalização docen-
te. Tardif (2013) já nos alertava sobre possíveis fatores impeditivos 
da construção da pro"ssionalização docente, como o aumento da 
demanda, devido à fragmentação do conhecimento e a submis-
são a vários turnos de trabalho. Além disso, a desvinculação dos 



Ensino, currículo e formação docente: vínculos, conexões e questões da atualidade

516

sindicatos, as perdas trabalhistas, a dualidade educacional e a me-
ritocracia eram alguns dos aspectos apontados pelo autor.

Esses aspectos são observados nas novas con"gurações edu-
cacionais desse século XXI. Seriam essas con"gurações de educa-
ção mercadológica uma nova idade e concepção de educação, de 
formação docente no qual a pro"ssionalização é questionada em 
nome dos interesses do mercado? Estaríamos, talvez, caminhan-
do para a construção de uma era neotécnica? Seria o nascimento 
de uma velha concepção da educação com novos modelos educa-
cionais, de plataformas e produções materiais voltados para um 
mercado "nanceiro em detrimento de uma formação humana de 
interações, diálogos e construções e para emancipação dos sujei-
tos? Como pensar e exercer um fazer pedagógico, do cotidiano 
da sala, que propicie aos sujeitos um novo olhar de desvelamento 
sobre as visões de mundo e das ideologias meritocráticas? 

Ao destacar o papel da sociologia crítica da educação, Ciga-
les e Silveira (2018, p. 335-336) relatam a importância e “o papel 
da abordagem crítica” nas pesquisas da sociologia da educação. 
Esses autores ressaltam que “as instituições de educação são um 
campo de relações de dominação e exploração, e por isso, se faz 
necessário uma abordagem crítica”, enfatizam, também, que “a 
educação é além de mercadoria, uma relação de poder”.

Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a política da 
nova gestão pública (Npm-New Public Management)

A partir dos anos 1980 surgem, segundo Freitas (2012, 
p.380), os reformadores empresariais da educação nos Estados 
Unidos, “chamados de ‘Corporate reformers’, termo criado pela 
pesquisadora americana Diane Ravitch”.

 De acordo com o Freitas os reformadores empresariais da 
educação “constituíram-se de uma coalização política, entre po-
líticos, a mídia, os empresários, as empresas educacionais, os ins-
titutos e fundações privadas [...].” (2012, p. 380). O autor ressalta 
que essa coalizão apresenta o discurso de mais preparo (do aspec-
to organizacional e sendo uma iniciativa privada) se comparados 
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aos pro"ssionais da educação para resolver os problemas da edu-
cação americana. 

Esse discurso de consertar os problemas educacionais, trazi-
do por Freitas (2012), também são apresentados na obra de Cury; 
Reis e Zanardi (2018). Os autores ressaltam as coalizões - reforma-
dores empresariais da educação sendo realizados por os institutos 
públicos e privados, empresas educacionais, entre outros. O intuito 
desses reformadores, destacado pelos autores, está em disseminar, 
a ideia e a solução, dada por eles para ‘consertar’ a educação. Além 
disso, esses grupos visam “alcançar uma maior competitividade in-
ternacional”. (CURY; REIS E ZANARDI, 2018, p.79 - 80).

Os reformadores empresariais (ou econômicos, "nanceiros 
nacionais e internacionais), no Brasil, ganharam destaque com o 
programa “Todos pela Educação”, fundado em 2006. Na lista de 
mantenedores e parceiros (ou apoiadores) consta uma forte rede 
de interações destes grupos que se entrecruzam, em relações eco-
nômicas diversas, além de envolvimento com governos e entre 
si, e dessa forma intervindo nas políticas públicas educacionais. 

A respeito do programa, “Todos pela Educação”, podemos 
destacar entre os mantenedores: o Itaú Social, Fundação Bradesco, 
Unibanco, Fundação Telefônica Vivo, Fundação Maria Souto Vi-
digal, Fundação Lemann, Fundação Vale, Fundação Roberto Ma-
rinho, Gol, Instituto MRV, Instituto Natura e outros. Como apoia-
dores: a Moderna, Fundação Educar, Fundação Marinho, Grupo 
Votorantim, o grupo Suzano e outros. Um aspecto relevante sobre 
esse grupo deve-se a sua presidência, conforme Cury; Reis e Za-
nardi (2018, p.80), “o presidente de governança deste movimento, 
é o megaempresário Jorge Gerdau Johannpeter, do grupo Gerdau.”

Ao analisar o discurso reformista empresarial que pretende 
uma pro"ssionalização distanciada do conceito de autonomia dos 
professores, mas uma “pro"ssionalização” pautada no modelo tec-
nicista e meritocrática para educação, observamos que eles apre-
sentam, segundo Freitas (2012), um modelo de responsabilização, 
de meritocracia, além de ser um modelo generalista da racionali-
dade técnica aplicada a educação. Nesse momento o autor explica 
a tendência ao neotecnicismo. Para Freitas (2012, p. 383) “este neo-
tecnicismo se estrutura em torno a três grandes categorias: respon-
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sabilização, meritocracia e privatização. No centro, está a ideia do 
controle dos processos, para garantir certos resultados de"nidos a 
priori como “standards”, medidos em testes padronizados’. 

Esses reformadores econômicos (grupos "nanceiros nacionais 
e internacionais) in#uenciam nas políticas públicas educacionais, 
pressionam e se voltam para uma “pro"ssionalização” que atenda a 
desempenhos e competências estipuladas por modelos econômicos 
estrangeiros, como a OCDE (Organização para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico). De acordo com Cury; Reis e Zanardi 
(2018, p.79) acatar as orientações da OCDE signi"ca ter visibilidade, 
uma vez que ocupa em alguns países o lugar de “Ministro da Educa-
ção Mundial”, por isso, os autores ressaltam a importância de com-
preender a elaboração da BNCC a partir das in#uências da OCDE.

A OCDE se constitui em referência para qualidade da educação 
mundial, trazendo um fenômeno de ‘ranqueamento’ de países que 
acabou por estabelecer os padrões curriculares necessários para 
o alcance de um desempenho comparativamente satisfatório sob 
essa perspectiva globalizante e mensurável da educação [...]. A 
OCDE tem importante papel na “elaboração de discursos que este-
jam de acordo com os seus interesses privatistas” (Santomé, 2003) 
que corroboram a perspectiva exclusivamente sobe as desigualda-
des socioeconômicas. [...] Da mesma forma que a OCDE traz uma 
pressão externa e internacional para políticas uni"cadoras do cur-
rículo escolar [...] (CURY; REIS; ZANARDI, 2018, p.78-79).

No cenário, atual, enfrentamos as consequências desse mo-
delo meritocrático, tecnicista e individualista que gera a compe-
titividade, como ressalta Freitas (2012). Podemos atribuir à parte 
desses modelos às perdas de benefícios que foram alcançadas nas 
lutas pela carreira (art.206 da CF de 1988 que prevê plano de car-
reira, salário digno, valorização pro"ssional), as contratações por 
horas reduzidas, acarretando um aumento de turnos de trabalho 
(como forma de complementação aos baixos salários), imposição 
de premiações por mérito e competências a partir de avaliações 
sistemáticas. Um processo de desvinculação com os sindicatos, 
redução da autonomia e aumento do controle externo, além de 
intensos sistemas avaliativos os quais acarretam a culpabilização 
para os docentes e discentes no processo educacional. Fatores que 
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vêm intensi"cando e di"cultando à formação de uma identidade 
pro"ssional e de valorização da carreira, baseada nas interações 
humanas e de uma educação emancipatória. 

Estudos e pesquisas, como mostrado por Tardif (2013) eviden-
ciam uma degradação da carreira docente de países da OCDE. Os 
estudos alertam sobre: baixos salários, um baixo status da carreira; 
redução da sindicalização; progressão de carreira por mérito e de-
sempenho; substituição parcial dos professores por técnicos em al-
gumas funções; intensi"cação do trabalho – jornadas levando a “um 
mal estar” docente. Essas condições, segundo o autor, “nos Estados 
Unidos, levam um em cada dois professores a deixarem a pro"ssão 
nos cinco primeiros anos da carreira”. (TARDIF, 2013, p. 563).

Outra preocupação advinda com os reformadores econômicos 
na educação é a tendência a menor investimento do Estado na edu-
cação. A Nova Gestão Pública (NPM-New Public Management) é 
uma ideologia que propõe baseado na visão de e"ciência da escola e 
do docente através de um novo papel do Estado na gestão de servi-
ços públicas. De acordo com Tardif (2013, p.564), “essa gestão pre-
vê menos investimento – descentralização do Estado na educação 
– focando em resultados”. Para isso, estabelece: uma padronização 
curricular; mecanismos sistêmicos de avaliação; maior controle do 
processo; menos autonomia docente; culpabilização ou imputabili-
dade – uma punição por não atingir resultados tanto alunos como 
professores – que são baseados em méritos e individualismo.

Portanto, analisando o atual cenário brasileiro, e atuações dos 
grupos econômicos e a in#uência sobre as políticas públicas edu-
cacionais, esse modelo é um risco, tendo em vista que todos os "ns, 
ideologias e meios prescritos, tendem ao oposto que a educação 
deveria ser e fazer como possibilidade de emancipação e transfor-
mação através das interações humanas. Novamente, faz-se neces-
sário, pensar criticamente, sobre a função desses modelos educa-
cionais e pensar a partir das prescrições, nosso papel docente, nas 
contradições e con#itos trazidas por esses mecanismos, mas que de 
certa forma transgredimos, resistimos em prol dos nossos alunos.

Entendemos que muitos são os mecanismos de controle, mas o 
fazer pedagógico deve ir além de um saber técnico e pragmaticista, 
pois a re#exão demanda a articulação com a ação no cotidiano esco-
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lar, onde se busca um aprendizado que desenvolva os conhecimentos 
técnicos sem abdicar do enfrentamento crítico da realidade. Possi-
bilitando que os atores desse processo educativo alcancem a práxis 
emancipatória com o desvelamento e transformação das realidades. 

Bases Nacionais Comuns Curriculares e a in!luência 
dos reformadores !inanceiros na educação

Podemos inferir que como resultado do modelo de “pro"ssio-
nalização” técnica e meritocrática dos reformadores "nanceiros, 
experienciamos um processo de degradação da carreira docente, 
com a intensi"cação da formação por competências, para atender 
ao modelo capitalista. Desde o ano de 2017, vemos a intensi"-
cação da imposição dos modelos de reformadores econômicos 
sobre as políticas públicas, como a aprovação de um modelo de 
BNCC que trouxe atrelada a si “necessidade” de um modelo de 
formação docente - BNCF - que responda aos interesses dessa 
base da educação básica. 

Para compreender a relação dos reformadores com as polí-
ticas públicas na educação retomaremos o chamado Movimento 
pela Base Nacional Comum Curricular (MBNC) da educação bá-
sica, que data de 2013 e possui um site inaugurado em 2016, com 
o mesmo nome. De acordo com o site o Movimento é “um grupo 
não governamental e apartidário de pessoas, organizações e enti-
dades”, o grupo tem como "nalidade a construção e implantação 
da BNCC da educação básica e da promoção de educação pública 
de qualidade. 

O Movimento visa a promover uma suposta equidade educa-
cional. Segundo Costola e Borghi (2018), o Movimento ressalta, 
além da “defesa por uma base de conhecimentos para aprendi-
zagem dos estudantes da educação básica, uma base de conheci-
mentos para a formação docente, para recursos didáticos da sala, 
bem como para avaliações externas, sendo esses mecanismos 
que irão avaliar e classi"car “a qualidade da educação brasileira”. 
(COSTOLA E BORGHI, 2018, p.1314).

Como missão, apresentada no site do Movimento pela Base 
(2016), o grupo diz “construir e disseminar consensos e orienta-
ções técnicas para a construção dos currículos e a formação dos 
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professores. E levar para toda a sociedade o debate sobre uma 
aprendizagem mais signi"cativa”. 

As Bases Nacionais Comuns Curriculares, segundo Cury, Reis 
e Zanardi (2018, p.65-69), constituem “um projeto normativo que 
está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 
também no Plano Nacional de Educação. Ela!deve ser referência 
para os currículos e demais políticas educacionais”. Entretanto, 
como nos alertam os autores, é importante lançarmos um olhar 
cuidadoso sobre a elaboração e intenções desses documentos. 

A forma como a BNCF vem sendo imposta com pouco 
ou “nenhum debate” como ocorrido na BNCC, traz um “falso 
consenso” e representatividade das partes do Movimento pró e 
contra a elaboração e processo de aprovação da BNCF. Ainda 
destacando a prescrição de reformas e documentos, no intuito 
de sanar os supostos problemas educacionais, Cury; Reis e Za-
nardi ressaltam:

A tradição de reformas educacionais tem se esmerado em atri-
buir ao currículo os problemas da qualidade da educação e, da 
mesma forma, seria ele o responsável pela superação das ma-
zelas e desigualdades educacionais. [...] Pensar o papel do cur-
rículo na correção das desigualdades é uma tentativa ingênua 
de deslocar os processos de escolarização do contexto de uma 
sociedade profundamente desigual [...] (CURY; REIS e ZA-
NARDI, 2018, p.54).

As bases da educação básica e superior (BNCC e BNCF) 
estão atreladas e apresentam o mesmo objetivo, almejado pelos 
grupos econômicos e reformadores, ambas se constituem como 
um documento normativo e prescritivo de habilidades, compe-
tências e de conteúdos com intuito de garantir alinhamento entre 
outras frentes como formação de professores, as avaliações e os 
materiais didáticos. Fatores que poderão - devido ao controle e 
exigências avaliativas e meritocrática agravar o mal estar docente. 
Entretanto, esses fatores não são explicitados, são apresentados 
pelo site do Movimento pela Base (2016) e disfarçados no dis-
curso de melhorias para “a vida dos professores, de gestores e de 
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familiares” no intuito de traçar uma orientação para o aluno en-
tender o que é esperado e que deva aprender.

Resistência à BNCC e a concepção 
neotécnica da docência 

Um grupo de resistência ao processo de formulação da 
BNCC, composto por várias instituições entre elas a Associação 
Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino e 
Superior (ANDIFES) e do Colégio de Pró-Reitores de Gradua-
ção (COGRAD) - Coordenador do COGRAD/ANDIFES entre 
outras, alertam para a necessidade de uma revisão e atualização 
das normas nacionais de"nidas para a formação continuada de 
professores, nas diferentes etapas e modalidades da Educação 
Básica, incluindo a análise e revisão das Diretrizes Curriculares 
Nacionais de"nidas pela Resolução CNE/CP nº 02/2015, com 
fundamento no Parecer CNE/CP nº 02/2015, que já estavam em 
implantação em várias instituições superiores e haviam sido vota-
das e discutidas, ou seja, alcançadas através de diálogos.

Como ressalta Apple (2006), o conhecimento e o currículo 
não são neutros, afetam nosso trabalho, seja pelos mecanismos 
de controle, seja pelos conteúdos que são estabelecidos e sobre 
os quais, mesmo quando fazemos seleções e adaptações, ainda 
estamos perpetuando um modelo que nos foi imposto - por um 
grupo hegemônico de poder.’

É por isso, que se faz importante, e que muitos autores cita-
dos nos alertam, a luta por um modelo de educação e formação 
docente re#exiva, em que conste a participação dos professores e 
sujeitos da educação em busca das interações humanas, da trans-
formação do mundo e de si, a partir da educação para emancipa-
ção. Se é a consciência crítica, o mecanismo que liberta os sujei-
tos, “e esses ao se libertarem, libertam os outros”, (FREIRE, 2019), 
transformando a realidade e superando situações de opressão - 
acreditamos que além da apreensão dos modelos formativos ins-
trumentais (pragmáticos) para o mundo do trabalho - é preciso 
buscar uma formação para resistência e libertação para humani-
zação dos sujeitos. Através de práticas re#exivas e dialógicas com 
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o outro, é que se faz possível a consciência de nossa realidade e da 
transformação dela e do mundo. 

Currículo, poder e a crítica: con!litos, 
transgressões e resistência como transformação

O desenvolvimento de uma perspectiva crítica, por parte da 
comunidade educacional na busca de alternativas relacionais e 
dialógicas tendem a contribuir para a emancipação, e assim, rom-
per com um “senso comum” sobre um conhecimento baseado na 
lógica mercadológica e de poder. Lógica essa que gera uma cul-
pabilização e responsabilização de docentes e discentes, gerando 
con#itos e disputas para além do processo de sala de aula. 

Dessa forma, no cotidiano da sala de aula, no “fazer peda-
gógico” precisamos pensar criticamente em relação a todos os 
fatores que, muitas vezes, nos impõe como se fossem verdades 
intrínsecas ao meio escolar. Dessa forma, abre-se a perspectiva de 
um processo educativo transformador e possibilita-se seu desve-
lamento, evitando os rótulos sobre os educandos, permitindo que 
alcancem uma aprendizagem que proporcione a compreensão da 
realidade social, bem como as condições e instrumentos para a 
intervenção na mesma.

[...] precisamos localizar e contextualizar o conhecimento que 
ensinamos e as relações sociais que dominam as salas de aula, a 
escola como mecanismo de preservação e distribuição cultural 
e econômica e, "nalmente, nós mesmos como pessoas que tra-
balham nessa instituição (APPLE, 2006, p.37).

Os interesses mercadológicos dos reformadores educacio-
nais, materializados em bases nacionais educacionais serão sem-
pre uma disputa de poder por conhecimento mais valorativo e 
que faça a manutenção de um sistema estrati"cado. Senso assim, 
as escolhas curriculares e de bases nacionais devem sempre base-
ar-se em diálogos entre os interessados, discutidos e apresentadas 
propostas dos envolvidos no processo da sala de aula. Podemos 
inferir a partir de alguns autores, entre eles os tratados nesse arti-
go como Apple (2006) e Tardif (2013), que as reformas ao longo 
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da história da educação partem de um contexto externo, aos pro-
fessores e pro"ssionais da educação, pautados em interesses de 
um grupo econômico, político e social por uma educação que em 
pouco, ou nada, visa à emancipação dos sujeitos. 

Segundo Apple (2006, p.120), a história do currículo revela 
que “os compromissos da educação foram e ainda são de manu-
tenção que traz um ideal de comunidade; um ideal de cultura e o 
consenso de valores morais e sociais”. 

Os dissensos e contrassensos que ocorrem em decorrên-
cia desse modelo educacional padronizante são relatados como 
“insight, uma dialética, para a mudança”, segundo Apple (2006, 
p.140). Essa abordagem do con#ito nos leva a investigar e proble-
matizar a realidade através do con#ito, o qual poderia levar a uma 
“consciência alternativa e libertadora”. O con#ito muitas vezes é 
visto com negatividade nas escolas, mas pode através da re#exão 
e do diálogo desenvolver ‘insights libertadores’ ser um con#ito 
positivo”. (APPLE, 2006, p.144-146).

Considerações !inais

A educação é reconhecidamente um campo de disputas, não 
seria diferente na área da formação de professores. Nos últimos 
anos o que temos percebido é o acirramento dessas relações de 
poder, na busca pela construção de um Currículo Nacional que 
antes de dizer da pluralidade das narrativas e dos conhecimentos 
que compõem a sociedade brasileira é, antes, uma tentativa de 
construir um currículo que atenda as demandas das grandes em-
presas e do mercado de trabalho.

Os estudos e pesquisas, sobre os processos socio-históricos 
de construção da docência enquanto pro"ssão, apresentam vá-
rios enfrentamentos para pensarmos uma pro"ssionalização que 
se paute na valorização e na autonomia pro"ssional docente, 
rompendo com uma concepção que insiste em reduzir à docên-
cia a critérios técnicos ou a limitá-la a uma lista de habilidades 
e competências previamente descriminadas. É necessário, pois, 
avançarmos numa pro"ssionalização que se detenha aos saberes 
próprios da pro"ssão, a construção de uma carreira pro"ssional 
e, claro, a uma autonomia pro"ssional.
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Tendo em vista o interesse de uma formação que precariza a 
carreira e que signi"ca perdas de conquistas trabalhistas da do-
cência, é importante ressaltar os interesses, ou "ns educacionais 
dos reformadores "nanceiros, os quais estão sendo estabelecidos 
desde a década de 80, e intensi"cando o trabalho e caminhando 
para uma degradação do trabalho docente.

Podemos inferir que vários são os fatores que impedem um 
processo signi"cativo da formação de uma pro"ssionalização do-
cente. Atualmente, esses impedimentos têm sido agravados, prin-
cipalmente, a partir dos reformadores econômicos educacionais, 
os quais estão voltados para atender pressões econômicas e ao pro-
cesso de industrialização e tecnologias. Esse modelo de educação 
para o mercado leva a uma competição entre pro"ssionais que ne-
cessitam demarcar territórios para alcançar o mérito de ascender 
na carreira, levando a individualidade, a competitividade entre os 
alunos, e dessa forma, desconsiderando as relações que levam ao 
conhecimento e desvelamento do mundo, dos sujeitos e de si para 
transformarem as condições de suas vidas para emancipação. 

Apesar dessa constatação, essas prescrições dependem do 
nosso papel docente, de um direcionamento, uma formação am-
pla e cientí"ca e de um saber baseado nas interações especí"cas 
do cotidiano docente – fazer pedagógico crítico na e sobre a prá-
tica. É preciso garantir, na própria formação docente, uma forma-
ção que possa propiciar o alcance desse desvelamento do mundo 
e nos emanciparmos. 

A "nalidade educacional é um fator que devemos nos aten-
tar nesses modelos educacionais dos reformadores. Para Tardif 
e Lessard (2008, p.77- 78), a “ampliação e a ambição dos "ns e 
os meios da educação, e que os "ns quase nunca podem ser ve-
ri"cados e se foram atingidos” isso, porque, além das diversida-
des do fazer docente, há muitas vezes uma contradição entre “os 
"ns desejados e estipulados pela escola” e “os "ns propostos pelo 
governo”. Com isso, há uma adaptação e seleção das "nalidades 
por parte dos professores mediante a aplicação das reformas im-
postas a eles, que raramente são consultados no momento das 
formulações, sendo na maioria das vezes o intermediador dessas 
propostas. Observamos, portanto, que vários aspectos precisam 
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ser analisados e considerados, além dos fatores normativos, do 
socio-histórico, os econômicos e os políticos que interferem no 
ensino, uma grande preocupação que se faz consiste nos “meca-
nismos "nanceiros de controle sobre nosso trabalho” (avaliações 
dos processos, do trabalho e dos alunos), os quais muitas vezes, 
impedem a realização de um trabalho signi"cativo e emancipató-
rio. Esses fatores estão diretamente ligados aos currículos escola-
res e aos ideais de educação que são estabelecidos. 

Os reformadores econômicos sugerem um modelo de base de 
conhecimentos como forma de regular uma lógica institucional 
meritocrática e homogeneizante. Para esse modelo econômico neo-
liberal, a padronização da formação e dos métodos de avaliação do 
ensino, o desenvolvimento da carreira por mérito nas instituições 
de ensino (seja no setor público ou privado), ou seja, maior geren-
ciamento resolveria a “crise e o problema da qualidade da educação”.

É possível constatar que uma tendência dos reformadores edu-
cacionais é investir relativamente pouco, "nanceiramente, e aplicar 
altos investimentos em avaliações, na padronização de conteúdos 
através de venda de materiais, nas metodologias, nos materiais ele-
trônicos e no gerenciamento por partes de grupos empresariais, ou 
seja, mais investimento dos setores privados no sistema público de 
ensino, tendência à desestatização do ensino - ao mínimo de inter-
venção do Estado no sistema educacional brasileiro – e estabelecer 
maior concorrência entre instituições privadas. 

Em suma, os estudos indicam que a formação deve ocorrer 
na integração dos saberes. Esse se dá no âmbito universitário e no 
fazer pedagógico na e da prática - um saber do cotidiano, das prá-
ticas educativas - e que esses aspectos “nada possuem de novo”. 
Entretanto, há um movimento baseado no contexto socio-histó-
rico e crítico, trazidas nas pesquisas que ressaltam a necessidade 
de uma interação humana e da re#exão sobre a prática/ação do-
cente voltada para emancipação. 

Problematizar os modelos educacionais só será possível atra-
vés da contradição e resistência. Indagar sobre a função dos mode-
los prescritivos e dados como únicos, homogeneizantes, tanto da 
educação como um modelo ideológico de sociedade ou do mode-
lo pautado pela ideologia do enriquecimento, é fundamental para 
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um processo educacional signi"cativo, além da pro"ssionalização 
e prescrição. E para que esse pensar crítico nos leve a resistência à 
esses modelos, é preciso uma formação continuada pautada na hu-
manização e na emancipação para transformação social e política.
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Introdução

Há tempos se reconhece que a qualidade da formação dos 
professores é um dos pilares de sustentação do processo educa-
tivo. Evidentemente, é um pilar que não sustenta sozinho toda 
uma complexa teia que envolve o ensino e a aprendizagem mate-
rializada nas escolas. É um pilar que nas últimas décadas têm sido 
apontados como um dos principais elementos para se alcançar a 
qualidade do ensino (GHEDIN et al., 2008). 

Concebendo que a formação docente precisa ser inces-
sante enquanto o profissional estiver em atuação, se verifica 
estudos que buscam refletir sobre as etapas em que se dá tal 
processo formativo ao longo da carreira. Assim, existem es-
tudos que focam na chamada etapa inicial de formação, pe-
ríodo de graduação profissional, reconhecendo, por exemplo, 
o estágio enquanto elemento importante (PIMENTA; LIMA 
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2010), como também, há estudos que refletem sobre a etapa 
subsequente, chamada de etapa contínua de formação (GATTI 
2008, IMBERNÓN 2010.). 

De início, apontamos que esse estudo “entra no time” das 
re#exões sobre a formação continuada de professores. Coloca o 
colete da equipe que “visa jogar” com a formação continuada que 
se materializa nos programas de pós-graduação. 

Deste modo, ressalta-se que a formação pro"ssional dos pro-
fessores não "naliza com a conclusão da graduação, já que per-
manece durante toda a atuação docente em sua atuação pro"s-
sional na escola. Entre os caminhos que podem ser percorridos 
para essa prolongada preparação pedagógica, existem os cursos 
ofertados pelos programas de pós-graduação em nível strictu sen-
su, com os mestrados e doutorados. 

Considerando as modalidades de formação continuada 
para os professores em nível strictu sensu, nos últimos anos no 
Brasil, o mestrado pro"ssional é apontado como espaço possível 
de ressigni"cação de saberes e práticas pedagógicas (MOREI-
RA, 2004). Espaço que se apresenta ao docente para prosseguir 
ensinando melhor.

Portanto, esse estudo de natureza teórico-re#exiva, apresenta 
análises e re#exões sobre a formação continuada docente a partir 
do mestrado pro"ssional. Por conseguinte, o objetivo é realizar 
um ensaio a respeito das possibilidades de contribuição forma-
tiva e os desa"os do mestrado pro"ssional para os professores. 

Desse modo, organizamos o ensaio em dois momentos. No 
primeiro, se caracteriza que tipo de curso o mestrado pro"ssional 
é de"nido na literatura especializada e se re#ete sobre suas possi-
bilidades de contribuição formativa para o professor. No segun-
do, as re#exões são inseridas a partir dos desa"os a ser superados 
durante o percurso formativo desta natureza. 
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O mestrado pro!issional: 
possibilidades de contribuição formativa

A formação docente já foi tema de importantes pesquisas de 
autores como Perrenoud (1999), Tardif (2002), Gatti (2008), Ghe-
din et al (2008) Pimenta & Lima (2010) Imbernón (2010) e Libâ-
neo (2013), em que descrevem a necessidade do desenvolvimento 
da práxis docente por meio de uma formação capaz de compre-
ender o contexto histórico-social vivido no ambiente escolar e 
possibilitar a elaboração de ferramentas capazes de promover o 
ensino almejado. 

Ao analisar os estudos desses autores é possível entender que a 
formação docente, seja ela inicial ou continuada, se desenvolve com 
complexidade não apenas nos primeiros anos da pro"ssão, mas du-
rante todo o percurso pro"ssional. O professor vive múltiplas experi-
ências ao se mobilizar para a atividade pro"ssional, ele não é diferen-
te de outros indivíduos, por isso possuí desejos, sonhos e interesses 
particulares que são administrados ao longo da pro"ssão. 

Assim, de acordo com Freire (2000), há a necessidade de que 
em sua formação, o docente se reconheça como sujeito histórico, 
pessoa que possuí um papel social especí"co na coletividade, um 
pro"ssional na e da tarefa de ensinar. Nessa perspectiva, a forma-
ção do professor deve possibilitar a tomada de consciência do ser 
pro"ssional, buscando atuar ao mesmo tempo em que incorpora 
continuamente conhecimentos ao longo da carreira. 

Foi concebendo esse tipo de formação docente continuada 
que a Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Su-
perior (CAPES) em 1998 criou os mestrados pro"ssionais, nor-
matizados pela Portaria Nº 080. Como apontou Moreira (2004) 
pouco tempo depois, entre as características mais marcantes dos 
mestrados dessa natureza, estaria o objetivo de aproximar os pro-
fessores a partir dos seus próprios locais de atuação pro"ssional. 
Ou seja, um curso de pós-graduação pensado e mediado pelas 
ações diretas do docente em formação, atuante ao mesmo tempo 
em uma sala de aula na escola de educação básica. 
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Por isso, desde a sua elaboração, um dos princípios que rege 
os programas de mestrados pro"ssionais é o de indissociabilidade 
entre a formação pro"ssional, a pesquisa desenvolvida nele e o 
contexto de atuação do pesquisador. Assim, “o contexto em que 
o egresso no curso trabalha, é o ponto de partida e o ponto de 
chegada da pesquisa que realizará nessa formação continuada” 
(FREIRE et al., 2016). 

Destarte, a formação docente nos programas de mestrado 
pro"ssional deve resgatar a pro"ssionalização docente, aprimo-
rando técnicas consideradas importantes para enfrentar o con-
texto complexo encontrado nas instituições de ensino. 

Os programas de mestrado pro"ssional, nesse contexto, pre-
cisam articular a teoria com a prática, sob a perspectiva de privi-
legiar a produção de novos saberes pelo viés interativo, dialógico 
e participativo. Esses programas precisam compreender a docên-
cia como processo pedagógico intencional e metódico, que está 
aliado ao ensinar e aprender. 

Portanto, espera-se que, nos mestrados pro"ssionais, os pro-
fessores em formação desenvolvam novos olhares sobre o magis-
tério, especialmente na Educação Básica, constituindo práticas 
metodológicas de ensino que alcançam os estudantes, como pre-
vê as diretrizes curriculares nacionais para a formação dos edu-
cadores, que descreve:

No exercício da docência, a ação do pro"ssional do magistério 
da educação básica é permeada por dimensões técnicas, políti-
cas, éticas e estéticas por meio de sólida formação, envolvendo 
o domínio e manejo de conteúdos e metodologias, diversas lin-
guagens, tecnologias e inovações, contribuindo para ampliar a 
visão e a atuação desse pro"ssional (BRASIL, 2015, p.03).

A partir das análises de Perrenoud (1999) sobre os níveis de 
pro"ssionalização docente, entendemos que no mestrado pro"s-
sional o formando pode: 1) Aprender a cooperar e a atuar em rede. 
2) Aprender a viver a escola como uma comunidade educativa. 
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3) Aprender a sentir-se membro de uma verdadeira pro"ssão e 
responsável por ela. 4) Aprender a dialogar com a sociedade. 

Concorda-se que as pesquisas desenvolvidas no mestrado 
pro"ssional considerando tais níveis de pro"ssionalização têm 
um grande potencial entre a articulação entre Universidade e 
escolas da Educação Básica, onde o pesquisador será o próprio 
professor dirigindo seu olhar sobre o seu próprio trabalho peda-
gógico, isto é, “[...] se a universidade é, potencialmente, o melhor 
lugar para formar os professores para a prática re#exiva e a parti-
cipação crítica, ela deve, para realizar esse potencial e provar sua 
competência, evitar toda arrogância e se dispor a trabalhar com 
os atores em campo” (PERRENOUD, 1999, p. s.n).

Por conseguinte, percebemos que uma das possibilidades de 
contribuições formativas do mestrado pro"ssional é aquela relacio-
nada ao docente conseguir, em sua formação, analisar criticamente 
a sua realidade, trazendo os desa"os cotidianos e buscando, com 
auxílio da instituição formativa, criar meios para superá-los. 

Nessa perspectiva de formação continuada, almeja-se, o pro-
tagonismo do chamado professor-pesquisador investigando os 
elementos que compõe a sua práxis. Ou seja, em princípio, no 
mestrado pro"ssional busca-se a superação de um modelo de 
formação que considera o professor apenas um transmissor de 
conhecimentos adquiridos na universidade.

Assim, a materialização do mestrado pro"ssional é uma ten-
tativa de buscar um pro"ssional da educação pela pesquisa, em 
que a investigação é o processo pelo qual o professor-pesquisador 
compreende e transforma a sua própria prática (PONTE, 2004). 

É nesse sentido que os programas desta categoria, propõem 
aos professores o desenvolvimento dos chamados produtos edu-
cacionais, que podem ser utilizados por eles em sua de aula. Assim, 
os produtos educacionais se caracterizariam como elementos que 
instituem a investigação na formação pro"ssional do professor, 
sendo ferramentas pedagógicas oriundas de um processo teóri-
co-re#exivo, que objetivam e sistematizam práticas pedagógicas. 
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Para tornar concreta a articulação entre formação e pesquisa, 
os mestrados pro"ssionais assumem a elaboração de produ-
tos educacionais como meios, mas também como processos, 
viabilizadores de uma formação docente pela pesquisa. É com 
os produtos educacionais que se vislumbra a pesquisa como 
integrante do percurso formativo dos professores, elaborado 
e materializado a partir e no contexto de atuação pro"ssional 
(FREIRE et al., 2016, p.105).

Desse modo, o desenvolvimento dos produtos educacionais se 
apresenta como outra possibilidade de contribuição formativa do 
mestrado pro"ssional, visto que os professores, ao desenvolverem 
tais produtos, podem ressigni"car suas atuações pro"ssionais de 
acordo com suas necessidades. Assim, é preciso salientar que em 
tese, o desenvolvimento desses produtos educacionais visa a supe-
ração do modelo da racionalidade técnica apontada por Ghedin et 
al. (2008), ou seja, da superação da técnica pela técnica, do fazer 
pelo fazer, do produto educacional pelo produto educacional. 

Nesse sentido, em pesquisa sobre os tipos e contribuições dos 
produtos educacionais Freire et al. (2017) identi"caram um reper-
tório de ferramentas pedagógicas elaboradas em um programa de 
mestrado pro"ssional. Veri"caram como tais produtos educacio-
nais traduziram as necessidades e particularidades de cada profes-
sor em formação relacionadas ao seu ambiente de trabalho a partir 
de aportes teórico-re#exivos que permitiram, aos formandos, a su-
peração da racionalidade técnica a pouco mencionada. 

Por conseguinte, o produto educacional a ser concebido no 
mestrado pro"ssional corrobora com a tese de Libâneo (2004) 
quando destaca a necessária criação de estratégias e de desenvol-
vimento do conhecimento teórico pelo professor para melhorar a 
realização do trabalho docente. Nesse caso, não é apenas propor 
ferramentas instrumentais tecnicistas, mas, sobretudo melhorar a 
capacidade re#exiva dos professores sobre o que e como mudar o 
processo de ensino e aprendizagem. 

Por "m, concorda-se que no processo de elaboração dos pro-
dutos educacionais, há possibilidade da escola se tornar, ao mes-
mo tempo, o campo de pesquisa e ambiente de formação de pro-
fessores. Com isso, o ambiente escolar torna-se lugar viabilizador 
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de uma postura de práxis educativa, articulada com os princípios 
epistemológicos da pro"ssionalização do educador.

Portanto, re#etiu-se até aqui sobre duas possibilidades de 
contribuição do mestrado pro"ssional à formação docente: a 
primeira relacionada à articulação entre pesquisa e formação do-
cente, na qual o professor se constitui enquanto ser investigador 
da própria práxis; a segunda relacionada com o desenvolvimento 
de ferramentas pedagógicas com todo um aporte teórico-re#exi-
vo (produtos educacionais), que materializam o ser pesquisador 
em formação, compreendendo e transformando sua práxis. 

Considerando tais possibilidades de contribuição formativa 
aos professores, a seguir, são analisados alguns desa"os a ser su-
perados pelos programas de mestrado com essa natureza. 

O mestrado pro!issional: desa!ios

Entre um dos desa"os dos programas de mestrado dessa na-
tureza é conseguir promover um processo formativo que permita 
ao docente o desenvolvimento de uma pesquisa inserida e re#e-
tida a partir do próprio local de sua atuação pro"ssional. Pode 
parecer obviedade, mas a superação desse desa"o é iniciada já no 
próprio processo de seleção dos egressos, ou seja, garantir que os 
selecionados sejam pro"ssionais atuantes.

Portanto, um programa que garante de início um proces-
so re#exivo sobre que tipo de egresso é esse que o mestrado 
pro"ssional busca, ultrapassando a armadilha de se tornar mais 
um mestrado acadêmico, ou seja, se diferenciando deste apenas 
no nome e não na proposta formativa. Destarte, tal processo 
re#exivo não se trata de uma possível competição “acadêmica-
-infantil” sobre qual é o melhor tipo de mestrado, mas propor 
as suas diferenças a partir do público a qual são direcionados, 
o que se busca promover enquanto programas formativos e a 
forma como podem organizar as disciplinas curriculares dos 
programas. 

O enfrentamento desse desa"o se aproxima das condições 
gerais para a participação dos professores nos programas de mes-
trado como descreve Moreira (2004):
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[...] os professores mestrandos deverão ter alguma forma de 
apoio (redução de carga horária e/ ou bolsa, por exemplo) 
que viabilize sua participação; sabe-se que os professores em 
exercício no ensino básico ou em instituições não estatais têm 
elevada carga horária, e é para eles que o mestrado em ensino 
se destina primordialmente, de modo que é indispensável via-
bilizar sua participação não só por meio de horários especiais 
ou ensino a distância. Em se tratando de bolsas, visto que o 
docente deverá permanecer em serviço, as mesmas deverão ter 
o caráter de ajuda de custo e equivaler a uma fração – um terço, 
por exemplo – do valor das bolsas de mestrado acadêmico que 
supõem dedicação exclusiva (MOREIRA, 2004, p.135).

Nesse âmbito, a organização curricular é um fator essencial, 
pois os programas devem se ater a uma articulação curricular que 
corresponde com a realidade escolar e necessidade do egresso. 
Assim, caso não se re#etia sobre essa articulação corre-se o risco 
das disciplinas do mestrado serem ofertadas nos mesmos horá-
rios que os professores formandos cumprem seu horário de ser-
viço, inviabilizando sua participação. 

Ressalta-se que não se trata de tornar a organização curricu-
lar do programa “refém” do egresso, mas equilibrar a disposição 
das disciplinas e eventos do curso de um modo que atenda o pú-
blico-alvo, ou seja, professores em atuação. 

Nesse sentido, um estudo interessante seria aquele que se 
debruçasse sobre os editais dos programas de mestrado pro"s-
sional veri"cando o per"l dos egressos, identi"cando os critérios 
de seleção adotados e como tem sido garantida ou não a entrada 
de pro"ssionais em atuação. Além, um estudo que se voltasse à 
organização curricular do programa e se tal atente as necessida-
des dos egressos em atuação pro"ssional em relação aos horários 
e dias ofertados pelas disciplinas.

Garantido o acesso e permanência do professor atuante por 
meio do processo de seleção de egressos e organização curricular, 
outro desa"o a ser superado pelo programa de mestrado pro"s-
sional coincide com a efetivação de um percurso formativo que 
protagonize o professor investigador. Uma forma de enfrentar 
esse desa"o é justamente propor aos seus formandos a constru-
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ção de produtos educacionais que se caracterizam como instru-
mentos pedagógicos compostos a partir de um ato investigativo 
sobre as práticas docentes. 

Para a constituição destas ferramentas de ensino há necessi-
dade de que os professores se reconheçam como pesquisadores, 
traduzindo nos produtos educacionais o processo de sua pesquisa 
nessa formação ao mesmo tempo em que revelam, nos produtos, 
a sua formação pela pesquisa.

Dessa forma, corrobora-se que:

A experiência e as re#exões que têm provocado indicam que 
a realização da pesquisa e a elaboração do produto educacio-
nal se intercambiam e se mostram como parte de um proces-
so de formação docente, proporcionando que o (a) mestrando 
(a)-professor (a) tenha consciência de sua experiência pro-
"ssional, das possibilidades e di"culdades de sua prática, um 
caminho profícuo de fortalecimento de seu desenvolvimento 
pro"ssional (ZAIDAN et al, 2020, p.12).

É importante destacar que esses produtos educacionais en-
quanto resultado da investigação das práticas docentes buscam 
apresentar procedimentos diversi"cados, procurando registrar o 
contexto sócio-histórico escolar. A Coordenação de Aperfeiço-
amento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) descreve que no 
caso especí"co do mestrado pro"ssional há a necessidade de

[...] desenvolver um processo ou produto educativo e aplicado em 
condições reais de sala de aula ou outros espaços de ensino, em for-
mato artesanal ou em protótipo. Esse produto pode ser, por exem-
plo, uma sequência didática, um aplicativo computacional, um 
jogo, um vídeo, um conjunto de videoaulas, um equipamento, uma 
exposição, entre outros. A dissertação/tese deve ser uma re#exão 
sobre a elaboração e aplicação do produto educacional respaldado 
no referencial teórico metodológico escolhido (CAPES, 2019, p.15).

Porém, muitos professores não compreendem o que é, como 
é ou como fazer um produto educacional como prevê a CAPES. 



Ensino, currículo e formação docente: vínculos, conexões e questões da atualidade

538

Dessa maneira, isso se con"gura como outro desa"o a ser enfren-
tado pelos professores que cursam o mestrado pro"ssional, ou 
seja, as de"nições e a abrangência das complexas possibilidades 
na qual se con"guram esses produtos. Uma investigação inte-
ressante seria aquela que se debruçasse sobre como os produtos 
educacionais estão sendo re#etidos pelo programa, como tem de-
"nido tais produtos e se disponibilizam momentos para que os 
professores em formação pensem a respeito de suas possibilida-
des considerando suas realidades. 

Vale ressaltar que sem momentos de re#exão sobre os produtos 
educacionais ofertados pelo programa, o professor em formação 
pode, inclusive, não reconhecer que muitas de suas práticas coti-
dianas são ferramentas, ações ou instrumentos que eles já traba-
lham e que podem ser caracterizados como produtos educacionais. 

No sentido de materialização de um produto educacional em 
que o professor se reconheça como pesquisador, compreenden-
do e transformando sua práxis, é que se tem outro desa"o a ser 
superado pela efetivação do mestrado pro"ssional e diz respeito 
ao próprio caráter da pesquisa desenvolvida durante a formação 
docente. Nesse sentido, concorda-se que a pesquisa incorporada 
ao desenvolvimento do produto educacional precisa gerar as três 
condições do trabalho cientí"co propostas por Beillerot (2001), 
ou seja, promover novos conhecimentos, gerenciar uma metodo-
logia rigorosa e tornar-se pública. 

Em relação à constituição de novos conhecimentos, os pro-
dutos educacionais devem promover algum tipo de saber novo 
ao docente em formação, por exemplo, pelo aprendizado e efeti-
vação em sala de aula de uma ferramenta pedagógica antes des-
conhecida ou pela ressigni"cação de recursos anteriormente já 
propostos por ele. 

Em contrapartida, há que se pensar em todo o processo de 
seu desenvolvimento, que considere uma investigação com cri-
térios selecionados sobre que tipo de produto educacional será, 
qual aporte teórico-re#exivo embasa a sua utilização e para que 
tipo de público-alvo e contexto ele será inserido. 
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Nesse processo de considerar o trabalho desenvolvido no 
mestrado pro"ssional e as condições propostas por Beilerrot 
(2001) a respeito do que vem a ser um trabalho cientí"co, a so-
cialização dos produtos educacionais é elemento importante que 
fortalece o seu elo com a produção de novos conhecimentos e a 
rigorosa metodologia efetivada. Assim, tornar público o produto 
educacional evidencia não um “modelo a ser seguido” por outros 
pro"ssionais em atuação, mas a garantia de que o trabalho ali de-
senvolvido pode ser pensado, aprimorado ou até mesmo rejeita-
do, considerando as singularidades de cada contexto educacional. 

Assim, considerando as capacidades do professor em for-
mação de produzir novos conhecimentos, de efetivar uma 
pesquisa e de socializá-las aos demais, o mestrado pro"ssional 
pode garantir “[...] propostas educacionais que valorizam a 
sua formação não mais baseada na racionalidade técnica, que 
os considera meros executores de decisões alheias, mas em 
uma perspectiva que reconhece a sua capacidade de decidir” 
(PIMENTA; LIMA, 2010, p. 12).

Por "m, nesse estudo, se encontra outro desa"o a ser supe-
rado no mestrado pro"ssional que, intrinsecamente, se relaciona 
com todos os demais desa"os antes analisados, ou seja, o de pro-
mover a articulação entre Escola Básica e Universidade.

É urgente a efetivação de formações continuadas dentro das 
universidades, especi"camente nos programas de pós-graduação 
strictu sensu, que aproximem o chão da sala de aula de uma escola 
municipal ou estadual com o chão da sala de aula das universi-
dades. É com esse desa"o que o mestrado pro"ssional se depara 
quando se propõe a promover uma formação que objetiva uma 
melhora na qualidade do ensino via preparação docente. 

Nesse sentido, concorda-se que “[...] as transformações das 
práticas docentes só se efetivarão se o professor ampliar sua cons-
ciência sobre a própria prática, a de sala de aula e a da escola 
como um todo, o que pressupõe conhecimentos teóricos e críti-
cos sobre a realidade” (PIMENTA; LIMA, 2010, p. 13).

 A universidade enquanto instituição formadora, por meio 
de mestrados pro"ssionais, possuí a responsabilidade recíproca 



Ensino, currículo e formação docente: vínculos, conexões e questões da atualidade

540

de promover a consciência do professor sobre a sua própria prá-
xis. Isso ocorrerá na medida em que os professores formadores, 
orientadores, compartilham seus conhecimentos com o professor 
em formação, re#etindo sobre as necessidades e interesses peda-
gógicos de melhoria do ensino. 

Assim, por meio do aporte teórico-re#exivo e das experiên-
cias com a docência que ambos trazem para o programa forma-
tivo, formador e formando, podem aproximar a distância entre 
os dois chãos a pouco mencionados. Nesse sentido, além do es-
tágio curricular ser uma ponte entre as universidades e escolas 
de educação básica, o mestrado pro"ssional tem esse desa"o de 
ser outra ponte.

Considerações !inais

Neste texto procuramos apresentar re#exões acerca dos es-
tudos que procuram analisar a formação pro"ssional dos pro-
fessores com o objetivo de indicar os processos pedagógicos que 
colaboram com uma concepção aliada a realidade escolar. Para 
tanto, entendemos que a formação docente a partir do mestrado 
pro"ssional indica possibilidades e desa"os, assim por meio de 
uma pesquisa mais sistematizada compreendemos que as análises 
recentes devem aprofundar os estudos a respeito dessa temática.

Assim, o mestrado dentro dessa categoria se apresenta como 
proposta complementar e somativa, indicando caminhos da prá-
xis para a formação pro"ssional dos professores no que diz res-
peito aos saberes acadêmicos, teóricos e práticos. Dessa maneira, 
se constitui o denominado produto educacional, uma obra que 
surge como resultado de análises teóricas do campo acadêmico e 
de experiências práticas de sala de aula, adquiridos durantes anos 
lecionando. 

As re#exões que aqui procuramos apresentar parte do princí-
pio que na atualidade a formação docente deve valorizar os pen-
samentos críticos a respeito da realidade social e escolar, portanto 
é urgente a busca por um ensino público de qualidade, no âmbito 
da educação básica e do ensino superior. 
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Introdução

A escola sempre esteve no centro das discussões políticas, re-
tratando as intenções das políticas de governo em suas épocas. 
Foram décadas dedicadas a propostas de ensino na qual professo-
res não tinham liberdade para desenvolver suas práticas pedagó-
gicas de forma re#exiva, e além disso, não possuíam conhecimen-
to sobre a complexidade que envolve as capacidades cognitivas 
dos estudantes e de como poderiam contribuir para que estes 
pudessem desenvolver suas potencialidades, aplicando os conte-
údos propostos nos currículos (SAVIANI, 2009).

capítulo 
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 Assim, cronologicamente, no percurso da escola no Brasil, 
constata-se que, de um ensino tradicional, marcado por uma 
proposta baseada nos preceitos europeus avança-se após décadas 
para o período marcado pelo movimento Escolanovista.

Ao se discutir a formação de professores ao longo de nossa 
história, o que se percebe, é que muito do trabalho em sala de aula 
é marcado pelo grande desa"o de tornar o processo de ensino e 
aprendizagem efetivo nas escolas.

Assim, neste breve estudo desenvolvido por meio de uma revi-
são de literatura aborda-se o histórico da formação de professores 
na perspectiva de Demerval Saviani; as tendências pedagógicas e, 
por "m, re#ete-se sobre a formação de professores que torna o alu-
no protagonista do processo de ensino e aprendizagem. 

Breve panorama histórico da formação de 
professores na perspectiva dos estudos de Demerval 
Saviani

Franco, Libâneo e Pimenta (2011) sobre a natureza e a iden-
tidade da pedagogia enquanto campo cientí"co e pro"ssional as-
sumem que a Pedagogia é

um campo de estudos sobre o fenômeno educativo, portadora 
de especi"cidade epistemológica que, ao possibilitar o estudo do 
fenômeno educativo, busca a contribuição de outras ciências que 
têm a Educação como um de seus temas. Assim, a Pedagogia é a ci-
ência que tem por objeto a educação humana nas várias modalida-
des em que se manifesta na prática social. Trata-se, pois, da ciência 
da educação que investiga a natureza do fenômeno educativo, os 
conteúdos e os métodos da Educação, os procedimentos investiga-
tivos. Entendemos que a Educação, em suas várias modalidades, se 
caracteriza como processo de formação das qualidades humanas, 
enquanto que o ensino é o processo de organização e viabilização 
da atividade de aprendizagem em contextos especí"cos para esse 
"m (FRANCO, LIBÂNEO; PIMENTA, 2011, p. 60-61).

Como ciência da educação a Pedagogia está no centro dos 
estudos sobre a evolução do processo de formação de professores, 
contemplada nos estudos de Saviani, apresentados nessa seção.
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Para Saviani (2009), a formação de professores se tornou evi-
dente após a Independência do Brasil. E a organização da instru-
ção popular foi se alterando à medida que a sociedade se trans-
formava. Assim, os dois últimos séculos foram marcantes para 
estas transformações e classi"cados em categorias pelo autor. Das 
categorias apontadas por Saviani (2009), destacam-se, cronologi-
camente os seis períodos (Quadro 1)

Quadro 1: Síntese das categorias apontadas por Saviani (2009) sobre 
transformações da instrução popular na história da educação no Brasil.

1827!1890 Ensaios intermitentes de formação de professores

Esse período se inicia com o dispositivo da Lei das Escolas de Primeiras 
Letras, que obrigava os professores a se instruir no método do ensino 
mútuo, às próprias expensas e que se estende até 1890, quando preva-
lece o modelo das Escolas Normais.

1890!1932 Estabelecimento e expansão do padrão das Escolas Normais

O marco inicial é a reforma paulista da Escola Normal tendo como anexo 
a escola-modelo

1932!1939 Organização dos Institutos de Educação

Os marcos são as reformas de Anísio Teixeira no Distrito Federal, em 
1932, e de Fernando de Azevedo em São Paulo, em 1933.

1939!1971 Organização e implantação dos Cursos de Pedagogia e de 
Licenciatura e consolidação do modelo das Escolas Normais

Instituição da Faculdade Nacional da Universidade do Brasil como refe-
rência para as demais instituições brasileiras, pelo Decreto-Lei n. 1.190, 
de 04 de abril de 1939. Apresentação da divisão de dois ciclos destina-
dos à formação de professores. O ciclo ginasial com o objetivo de for-
mar regentes do ensino primário e o segundo ciclo objetivando formar 
professores do ensino primário, conforme o decreto-lei n. 8.530, de 2 
de janeiro de 1946, conhecido como Lei Orgânica do Ensino Normal. 

1971!1996 Substituição da Escola Normal pela Habilitação Especí"ica 
de Magistério

Síntese das grandes mudanças no processo de formação de professo-
res. Necessidade ampla de readequação, a iniciar pela Lei 5.692/71 (Bra-
sil, 1971) que alterou a nomenclatura do Ensino Primário e do Segundo 
Grau e da oferta da Habilitação Especí!ica de Segundo Grau, para o Ma-
gistério de Primeiro Grau.

1996-
2006

Advento dos Institutos Superiores de Educação, Escolas 
Normais Superiores e o novo per"il do Curso de Pedagogia

Tentativa de mobilização para superação dos problemas educacionais. 
Surgimento dos Institutos Superiores de Educação e das Escolas Nor-
mais Superiores como alternativa de acelerar o processo de formação 
de professores.

 Fonte: Saviani (2009)
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Em relação ao primeiro período, intitulado “Ensaios inter-
mitentes de formação de professores”, constata-se a exigência de 
preparo didático, por parte dos professores. O artigo 4º da Lei das 
Escolas de Primeiras Letras, promulgada em 15 de outubro de 
1827, estipulava que os professores deveriam ser treinados a en-
sinar, conforme o método mútuo, às próprias custas, nas capitais 
das respectivas províncias. O método mútuo também é chamado 
de Monitorial ou Lancasteriano e se baseava no aproveitamento 
dos alunos mais adiantados como auxiliares do professor no en-
sino de classes numerosas. “Vê-se que a formação de professores, 
até então, não contava com investimento do Governo; o que é 
compreensível numa sociedade em que a educação ainda era pri-
vilégio de poucos e direcionada a uma pequena elite”. (BORGES; 
AQUINO; PUENTES, 2011, p. 96).

Com a promulgação do Ato Adicional de 1834, coube às pro-
víncias a responsabilidade de legislar sobre os processos educa-
cionais. No que se refere à formação de professores, optou-se pela 
criação das Escolas Normais, seguindo a linha do que já estava 
acontecendo na Europa. A província do Rio de Janeiro foi a pio-
neira, inaugurando a primeira Escola Normal em Niterói, no ano 
de 1835. Aos poucos, nos anos seguintes, as demais províncias fo-
ram abrindo suas Escolas. Entretanto, elas tiveram uma existência 
intermitente, ou seja, eram fechadas e reabertas periodicamente. 

A preparação dos professores das Escolas Normais preconi-
zava uma formação especí"ca. Portanto, os professores deveriam 
guiar-se pelas coordenadas pedagógico-didáticas. Mas na verdade, 

[...] predominou nelas a preocupação com o domínio dos conhe-
cimentos a serem transmitidos nas escolas de primeiras letras. O 
currículo dessas escolas era constituído pelas mesmas matérias 
ensinadas nas escolas de primeiras letras. Portanto, o que se pres-
supunha era que os professores deveriam ter o domínio daqueles 
conteúdos que lhes caberia transmitir às crianças, desconsideran-
do-se o preparo didático-pedagógico (SAVIANI, 2009, p.144).

Ainda, segundo o autor, a proposta normalista só conseguiu 
certa estabilidade em 1870, estando, durante o resto do século 
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XIX, sujeita a contestações. Couto Ferraz, quando presidente da 
província do Rio de Janeiro, considerava as Escolas Normais mui-
to onerosas, dado ao baixo número de alunos formados. Por isso, 
em 1849, ele fechou a Escola de Niterói, substituindo-a por pro-
fessores adjuntos. Regime adotado no Regulamento de 1854, ao 
exercer o cargo de ministro do Império.

Saviani (2009), explica que os adjuntos atuariam nas escolas 
como auxiliares dos professores regentes. Eles se dedicariam ao 
aperfeiçoamento das matérias e das práticas de ensino. Logo, eles 
estariam preparados para serem os novos professores e com isso, 
justi"caria o fechamento das Escolas Normais. No entanto, esta 
proposta não prosperou e as escolas continuaram a ser instaladas. 
Inclusive, a pioneira de Niterói foi reaberta em 1859.

O segundo período, denominado por Saviani (2009) como “Es-
tabelecimento e expansão do padrão das Escolas Normais” (1890-
1932) leva-nos a considerar que a organização e funcionamento das 
Escolas Normais passaram a ter efeito em 1890. Segundo os refor-
madores, “sem professores bem preparados, praticamente instruídos 
nos modernos processos pedagógicos e com cabedal cientí"co ade-
quado às necessidades da vida atual, o ensino não pode ser regenera-
dor e e"caz” (SÃO PAULO, 1890 apud SAVIANI, 2009).

A reforma foi marcada, segundo Saviani (2009), pelo enri-
quecimento dos conteúdos curriculares anteriores e ênfase nos 
exercícios práticos de ensino. Esta era a característica da escola-
-modelo anexa à Escola Normal. Os custos foram assumidos pelos 
reformadores e o entendimento deles era garantir a organização 
curricular e preparação pedagógico-didática. Atuar na contra-
mão desta premissa, segundo eles, não promoveria a formação de 
professores. (SAVIANI, 2009).

Esta reforma se tornou referência para o interior de São Paulo, 
passando, mais tarde, a ser um padrão para as demais regiões do país.

O terceiro período, denominado “Organização dos Institutos 
de Educação” (1932-1939), dá início a uma nova fase de valoriza-
ção, não apenas do ensino, mas também da pesquisa. Destacam-
-se as iniciativas do Instituto de Educação do Distrito Federal, 
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concebido e implantado por Anísio Teixeira, em 1932 e o Institu-
to de Educação de São Paulo, implantado em 1933, por Fernando 
de Azevedo. Cabe lembrar que ambos eram inspirados pelo ideá-
rio Escolanovista. (SAVIANI, 2009).

Anísio Teixeira via que a pretensão das Escolas Normais em 
ser uma escola de cultura geral e de cultura pro"ssional, falha-
va nos dois objetivos. Devido a isso, segundo Vidal, (2001 apud 
SAVIANI, 2009), transformou a Escola Normal em Escola de 
Professores, cujo currículo organizava-se da seguinte forma: a) 
biologia educacional; b) sociologia educacional; c) psicologia 
educacional; d) história da educação; e) introdução ao ensino, 
contemplando três aspectos: I) princípios e técnicas; II) matérias 
de ensino abrangendo cálculo, leitura e linguagem, literatura in-
fantil, estudos sociais e ciências naturais; III) prática de ensino, 
realizada mediante observação, experimentação e participação 
como suporte ao caráter prático do processo formativo. A escola 
de professores contava com uma estrutura de apoio que envolvia: 
a) jardim de infância, escola primária e escola secundária, que 
funcionavam como campo de experimentação, demonstração e 
prática de ensino; b) instituto de pesquisas educacionais; c) bi-
blioteca central de educação; d) bibliotecas escolares; e) "lmote-
ca; f) museus escolares; g) radiodifusão. (SAVIANI, 2009).

O que se veri"ca, é que os institutos de educação almejavam 
atender as exigências da pedagogia, que buscava se "rmar como 
ciência. (SAVIANI, 2009).

O quarto período, denominado “Organização e implantação 
dos Cursos de Pedagogia e de Licenciatura e consolidação do 
modelo das Escolas Normais” (1939-1971), tem como marco o 
Decreto-Lei n. 1.190, de 04 de abril de 1939, que institui a Facul-
dade Nacional da Universidade do Brasil como referência para as 
demais instituições brasileiras. (BRASIL, 1939).

Tem-se, a partir daí, a implantação do esquema 3+1, adotado 
na organização dos cursos de licenciatura e Pedagogia, Decreto-
-lei 8.530, promulgado em 02 de janeiro de 1946. A Lei Orgânica 
do Ensino Normal a"rmava que:
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a "nalidade do ensino normal é “prover a formação do pessoal 
docente necessário às escolas primárias” Art. 1º; o Art. 2º decla-
ra “O ensino normal será ministrado em dois ciclos. O primei-
ro dará o curso de regentes de ensino primário, em quatro anos, 
e o segundo, o curso de formação de professores primários, em 
três anos” (BRASIL, 1946).

Os cursos de licenciaturas se reservavam ao ensino das diver-
sas disciplinas que compunham o currículo, enquanto os cursos 
de Pedagogia eram dedicados à formação de professores para o 
exercício docente na Escola Normal.

Em resumo, a parte cognitiva dos diversos conteúdos em 
cada especi"cidade era trabalhada nos três primeiros anos, en-
quanto a formação didática "cava para o último ano.

É importante lembrar que tal generalização levou a formação 
de professores à perda de sua referência original, pois as escolas 
experimentais deixaram de ser base de pesquisa e cienti"cidade 
para a formação.

Em 1946, tem-se a aprovação do decreto-lei n. 8.530, de 2 de 
janeiro de 1946, conhecido como Lei Orgânica do Ensino Normal 
(BRASIL, 1946 apud SAVIANI, 2009) e que apresentava uma divisão 
de dois ciclos para a preparação de professores. O primeiro ciclo, o 
ginasial, com duração de quatro anos, tendo como objetivo formar 
regentes do ensino primário. O segundo ciclo, tinha uma duração me-
nor, de três anos, objetivando formar professores do ensino primário.

A diferença entre os dois ciclos era que o primeiro promovia uma 
formação centrada nas diversas disciplinas do currículo, enquanto os 
fundamentos da educação eram contemplados no segundo ciclo.

Saviani (2009), então, concluí que neste período, as licencia-
turas passaram a se dedicar muito mais à formação baseada nos 
conteúdos culturais-cognitivos, deixando a formação docente, re-
sumida a um bloco de menor importância. Conclui-se que tal situ-
ação era reservada apenas para a obtenção do registro pro"ssional.

No que se refere aos cursos de Pedagogia, embora estivessem 
construídos à luz da formação didático-pedagógica, o que se via 
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na prática, era que a realidade se restringia muito mais à forma-
ção baseada nos modelos culturais-cognitivos.

O quinto período, intitulado “Substituição da Escola Normal 
pela habilitação especí"ca de Magistério” (1971-1996) traz, em 
síntese, as grandes mudanças no processo de formação de profes-
sores. E com o Golpe Militar de 64, a necessidade de readequação 
foi ampla, a iniciar pela Lei 5.692/71 (BRASIL, 1971) que alterou 
a nomenclatura de Ensino Primário para Primeiro Grau e o En-
sino Médio para Segundo Grau. E as Escolas Normais passaram 
a oferecer uma Habilitação Especí"ca de Segundo Grau, para o 
Magistério de Primeiro Grau.

O Parecer 349/72 (BRASIL - MEC-CFE, 1972) organiza a 
Habilitação Especí"ca do Magistério (HEM) em duas modalida-
des, sendo a primeira com três anos, com carga horária de 2.200 
horas, para o exercício do magistério até a quarta série. E a segun-
da, com duração de quatro anos, totalizando 2.900 horas, a qual 
habilitava para o exercício do magistério até a sexta série. O cur-
rículo para o 1º e 2º Graus era composto de um núcleo comum, 
o qual promovia uma formação geral e outra diversi"cada, sendo 
válido em todo o território nacional.

O antigo curso Normal deu lugar à uma habilitação em 2º 
Grau. No entanto, tal redução no processo de formação ampliou 
a gravidade no quadro educacional gerando uma grande preocu-
pação ao governo, o qual instituiu, em 1982, os CEFAMs (Centros 
de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério). Este projeto, se-
gundo Cavalcante (1994), tinha o objetivo de revitalizar a Escola 
Normal. Embora fossem notáveis os aspectos positivos, este proje-
to foi descontinuado por ser restrito e não ter o acompanhamento 
de políticas públicas que contemplassem o aproveitamento de pro-
fessores já formados pelas redes públicas de ensino.

Com a lei 5.692/71, a formação de professores em nível supe-
rior passou a ser oferecida de duas formas. Licenciatura curta, com 
duração de três anos e licenciatura plena, com duração de quatro 
anos. Os cursos de Pedagogia passaram a fornecer, não apenas a 
habilitação especí"ca para o magistério, mas também a habilitação 
de especialistas, tais como: diretores de escolas, orientadores edu-
cacionais, supervisores escolares e inspetores de ensino.
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A partir de 1980, começou um amplo movimento de refor-
mulação da Pedagogia e das Licenciaturas, adotando o princípio, 
segundo Silva, da “docência como base da identidade pro"ssional 
de todos os pro"ssionais da educação”. (SILVA apud SAVIANI, 
2009). Diante disso, a tendência das instituições de ensino era 
formar professores para a Educação Infantil e séries iniciais do 1º 
Grau, o atual Ensino Fundamental.

Por "m, Saviani (2009) conclui com o sexto e último período, 
o qual trata do Advento dos Institutos Superiores de Educação e 
das Escolas Normais Superiores (1996-2006). Com o "m do re-
gime militar, a mobilização para que os problemas educacionais 
fossem superados era signi"cativa, no entanto, nem a LDB (lei de 
Diretrizes e Bases da Educação), promulgada em dezembro de 
1996, foi capaz de equacionar os desa"os pelos quais a educação 
passava. Surgem, então, os Institutos Superiores de Educação e as 
Escolas Normais Superiores como alternativa de acelerar o pro-
cesso de formação por meio de cursos de curta duração e mais 
baratos, o que, segundo Saviani (SAVIANI, 2009), assumiram o 
patamar de cursos de segunda categoria.

Para retomar ao processo de formação de professores a partir 
desse período apresenta-se breve histórico das tendências peda-
gógicas que transformaram o processo de ensino e aprendizagem 
em quase todas as escolas do País.

As tendências pedagógicas ao longo de nossa 
história

Por muitos anos, o Método Tradicional fez parte de nossa 
cultura. E não é difícil encontrar resquícios desta tendência nos 
diversos ambientes escolares de nosso país. 

A educação jesuítica (1549-1759) foi o primeiro sistema edu-
cacional implantado no Brasil, atuando em duas frentes: para os 
burgueses, representados pela elite e a quem disponibilizavam 
a ciência do governo garantindo uma formação que permitisse 
uma hegemonia política e cultural; e a catequética, restringindo-
-se apenas à formação dos princípios cristãos, neste caso, para 
as populações indígenas. Percebe-se nesse aspecto a ausência de 
uma educação popular. (GADOTTI, 1999).
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Uma das principais características deste período era uma for-
ma caracterizada como tradicional de ensinar, centrada na trans-
missão do conhecimento. Segundo Batista (2017), esta pedagogia 
tradicional é norteada pelo pensamento de educadores europeus, 
como por exemplo: Comênio, Rousseau, Pestalozzi e Herbart e 
que acabaram por se espalhar para o mundo.

Para entender como a educação foi moldada nesta época, 
Paiva, (2003) diz que, 

é importante ressaltar que os portugueses colonizadores só ti-
nham uma visão de sociedade, visão esta que se realizava na sua 
sociedade e, portanto, tendo-a como modelo, agiam segundo 
ela em seu relacionamento com as demais culturas. O único 
comportamento possível, no caso, era a imposição. A sociedade 
portuguesa tinha uma estrutura rígida, centrada na hierarquia, 
fundada na religião [...] (PAIVA, 2003, p. 44).

Portanto, a hierarquização, o cumprimento de regras, entre 
outras características marcantes deste período foram transpostas 
para as práticas pedagógicas.

Imagine uma sala de aula, com vários alunos en"leirados e 
com um professor à frente. E que entre estes alunos e o professor 
há, metaforicamente, um abismo que garante o distanciamento. 
Neste cenário, fruto do nosso imaginário, o professor era o de-
tentor do conhecimento, inquestionável e a quem cabia a função 
exclusiva de ensinar, ou melhor, a de transmitir o conhecimento. 
Aos alunos, restava a função de receptores, ou seja, deveriam estar 
atentos à aula e registrarem o conteúdo o todo o tempo. Portanto, a 
memorização de regras e conceitos era a principal atividade desen-
volvida, tanto dentro, como fora da sala de aula. Ao "nal do ciclo 
letivo, restava saber quais eram os alunos que deveriam ser promo-
vidos à próxima série. Havia alunos que conseguiam, quantitativa-
mente, comprovar que aprenderam, mesmo que este aprendizado 
fosse aferido pela capacidade de memorização, e aqueles que não 
conseguiam demonstrar o aparente conhecimento adquirido. 

Ficava estabelecido, naquele momento, segundo Batista (2017), 
a separação entre teoria e prática, a qual fez parte do contexto 
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brasileiro até o "m do século XIX. Uma educação em que prevale-
cia a hierarquia e o cumprimento de rígidas normas de disciplina, 
tendo como foco principal a formação moral e intelectual.

Segundo Batista (2017), foi a partir do século XX que estu-
diosos na área da Psicologia, da Biologia e da Sociologia come-
çaram a dar suas contribuições para a educação no que se refere 
ao entendimento do desenvolvimento do ser humano e este mo-
vimento educacional originou-se na Europa, no início do século 
XX e que, segundo a autora, chegou aos Estados Unidos, com 
John Dewey e na Itália, com Maria Montessori. Tais contribuições 
levaram um grupo de intelectuais a publicarem em 1932, o Mani-
festo dos Pioneiros da Educação Nova, redigido por Fernando de 
Azevedo e assinado por Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Heitor 
Lira, Carneiro Leão, Cecília Meireles, Almeida Júnior, entre ou-
tros e que buscaram nessas ciências, conhecimentos e estratégias 
que pudessem favorecer a aprendizagem.

Pode-se compreender a diferença destas tendências, segun-
do o que aponta Haydt (2011, p. 31). “Enquanto na escola tra-
dicional a atitude do aluno era de imobilidade, passividade e re-
ceptividade, na Escola Nova sua atitude é de participação ativa e 
dinâmica. A Escola Nova preconiza o uso de métodos ativos de 
ensino- aprendizagem”. 

No entanto, alguns retrocessos relacionados ao processo de 
ensino e aprendizagem são constatados, como por exemplo, o 
movimento tecnicista, que surgiu nos Estados Unidos na segun-
da metade do século XX e no Brasil, entre as décadas de 60 e 70, 
marcado pelos interesses e anseios de preparar o público estu-
dantil para ingressar no mercado de trabalho, de maneira mais 
quali"cada, a "m de contribuir para o crescimento do país. No 
entanto, o retrocesso se refere ao fato de que o foco, no processo 
de ensino e aprendizagem não estava no professor, nem no aluno. 
O centro do processo, agora, estava no material elaborado para os 
cursos. Com um programa de estudos organizado para atender 
apenas às necessidades e interesses políticos deste período. 

Assim, re#ete-se sobre o aluno no processo de ensino e 
aprendizagem tendo como foco o papel do professor e a utiliza-
ção da Metodologia Ativa
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O aluno como protagonista do processo de ensino 
aprendizagem e a formação de professores

A discussão sobre a formação de professores para o século 
XXI tem sido cada vez mais frequente. As diretrizes curriculares 
do curso de Pedagogia (BRASIL, 2006) em seu art. 5 inciso VII 
destacam que o egresso do curso deve ser capaz de “relacionar as 
linguagens dos meios de comunicação à educação, nos processos 
didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias 
de informação e comunicação adequadas ao desenvolvimento de 
aprendizagens signi"cativas.” 

Mas, se analisarmos o conjunto dos objetivos, os quais as DCN 
para o curso de Pedagogia se propõem, constatar-se-á que a forma-
ção exigida para o futuro pedagogo, é que este seja polivalente, dada 
a formação ampla e generalista, como indicam alguns estudos, entre 
eles: Gatti e Barreto (2009); Leite e Lima (2010); Libâneo, (2010).

Apenas para se ter uma ideia da demanda imposta aos futu-
ros pedagogos, veja o que se preconiza no artigo 4º:

[...] O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à forma-
ção de professores para exercer funções de magistério na Edu-
cação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos 
cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação 
Pro"ssional na área de serviços e apoio escolar e em outras áre-
as nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos.
Parágrafo único. As atividades docentes também compreen-
dem participação na organização e gestão de sistemas e insti-
tuições de ensino, englobando:
I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e ava-
liação de tarefas próprias do setor da Educação; II - planejamento, 
execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos 
e experiências educativas não-escolares; III - produção e difusão 
do conhecimento cientí"co-tecnológico do campo educacional, 
em contextos escolares e não-escolares (BRASIL, 2006, s/p).

Uma pesquisa realizada, por Pimenta et al (2017), com o ob-
jetivo de discutir a formação de professores polivalentes para a 
educação infantil e para os anos iniciais do ensino fundamental 
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oferecida nos cursos de Pedagogia, de instituições públicas e pri-
vadas do estado de São Paulo evidencia que a maioria dos cursos 
de pedagogia no estado de São Paulo são oferecidos por institui-
ções privadas, com cargas horárias mínimas e que não têm a pes-
quisa como inerente às suas características. Consequentemente, 
a inde"nição do campo pedagógico e a dispersão do objeto da 
pedagogia e da atuação pro"ssional docente não dariam conta de 
preparar o futuro pedagogo para o exercício pro"ssional.

Além disso, pode-se citar a Resolução CNE/CP nº 2, de 1º 
de julho de 2015, que de"ne as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, 
cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de se-
gunda licenciatura), embora não especí"ca da Pedagogia, objeto 
dessas breves re#exões, abrange a formação inicial de professo-
res. A resolução aborda em seu art. 11 “A formação inicial requer 
projeto com identidade própria de curso de licenciatura articula-
do ao bacharelado ou tecnológico, a outra(s) licenciatura(s) ou a 
cursos de formação pedagógica de docentes [...]” e complementa 
“ V - projeto formativo que assegure aos estudantes o domínio 
dos conteúdos especí"cos da área de atuação, fundamentos e me-
todologias, bem como das tecnologias”(BRASIL, 2015).

Embora seja urgente uma ampla discussão acerca da forma-
ção inicial de pedagogos e demais professores, diante dos desa"os 
contemporâneos que estes egressos terão pela frente, não pode-
mos permanecer na busca dos culpados da tímida evolução na 
formação de professores. 

As novas gerações já estão em sala de aula e o momento histó-
rico de#agrado pela pandemia causada pelo COVID 19 que assolou 
o mundo, tem acelerado processos e mudanças de comportamento 
em todos os segmentos, entre eles, no âmbito educacional. Essas mu-
danças exigiram dos professores um olhar mais atento no que se re-
fere ao uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação.

Este movimento dinâmico imposto à sociedade, demanda 
que a aprendizagem faça sentido para o estudante e nesta pers-
pectiva cognitivista, temos David Ausubel (1918-2008), psicólogo 
estadunidense e que constrói seus pressupostos teóricos em meio 
às proposições sociointeracionistas de Piaget e Vygotsky.
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A aprendizagem é muito mais signi"cativa à medida que o novo 
conteúdo é incorporado às estruturas de conhecimento de um 
aluno e adquire signi"cado para ele a partir da relação com seu 
conhecimento prévio. Ao contrário, ela se torna mecânica ou 
repetitiva, uma vez que se produziu menos essa incorporação e 
atribuição de signi"cado, e o novo conteúdo passa a ser arma-
zenado isoladamente ou por meio de associações arbitrárias na 
estrutura cognitiva (PELIZZARI et al, 2002 p. 38).

Segundo Freitas et al, (2016, p. 87), a teoria de Ausubel foi ela-
borada com base no contexto escolar e enfatiza o papel dos profes-
sores, que devem propor situações que favoreçam a aprendizagem 
signi"cativa e que esta, aconteça por meio de duas condições: 1) 
O conteúdo ensinado precisa ter potencial revelador para o aluno; 
e 2) O aluno necessita estar disposto a apreender e relacionar o 
conhecimento transmitido de modo consistente e não arbitrário. 

Desta forma, as metodologias ativas, tão difundidas na atu-
alidade, podem contribuir para que o processo de ensino-apren-
dizagem se torne efetivo nos mais diversos ambientes escolares. 
Bacich, et al. (2015, p. 93) a"rmam que, “talvez a grande di"cul-
dade esteja em romper com séculos de ensino voltado para uma 
educação vertical, com o professor no topo da relação”.

Considerações !inais

Neste breve panorama da formação de professores a partir do 
curso de Pedagogia, veri"ca-se que Saviani (2009) esboça o per-
curso histórico da Educação no Brasil e que se constata é que ao 
longo destes seis períodos, a precariedade de políticas formativas 
apresenta muitas lacunas na preparação docente em nosso país.

É fato que a memorização de regras e conceitos não é sinô-
nimo de aprendizagem. Pode-se compreender a aprendizagem 
como a capacidade do estudante ressigni"car e aplicar no seu co-
tidiano o que foi proposto em sala de aula.

 Para tanto, cabe ao professor do “futuro pedagogo” utilizar 
metodologias que os habilitem a transformar seus “futuros estu-
dantes” em protagonistas no processo de ensino e aprendizagem.
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Introdução

Neste artigo, busca-se indagar sobre estratégias de leitura na 
formação e atuação de professores da educação básica como uma 
necessidade para se objetivar a formação leitora. Para formar leito-
res estratégicos torna-se essencial que os professores re#itam sobre 
suas práticas e busquem conhecer e mediar o ensino das estratégias 
de leitura junto a seus alunos. Além de conhecê-las, é importante 
que compreendam a relevância da leitura para a formação humana, 
não apenas como habilidade de decodi"car o que está escrito, mas 
de compreender, interagir e superar possíveis di"culdades que ve-
nham a ter com relação à leitura (ROBERTO, 2014).

Desse modo, mostra-se essencial o investimento na forma-
ção dos professores voltada para o desenvolvimento de um tra-
balho comprometido com o ensino da leitura. Tal investimento 
pode ser feito, por exemplo, através de disciplinas especí"cas nos 

capítulo 
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cursos de formação de professores e dos cursos de formação con-
tinuada, capacitando esses pro"ssionais com os conhecimentos 
necessários sobre as estratégias de leitura, para que possam, pos-
teriormente, mediar esses conhecimentos junto às crianças e alu-
nos de forma signi"cativa. 

A "m de se aproximar dessas discussões, realizou-se uma pesqui-
sa descritiva e explicativa, a partir de uma abordagem mista (quanti-
-qualitativa). Como instrumento, utilizou-se um questionário online 
com 71 professores atuantes na Educação Infantil (com crianças de 0 
a 5/6 anos), com o objetivo mapear as ações dos professores quanto 
ao uso de estratégias “antes, durante e depois” da leitura.

Para propor uma análise sobre a importância da estratégia 
de leitura na formação dos professores, bem como o papel destes 
na constituição de leitores, se faz importante compreender em 
primeiro momento o que é a leitura e as estratégias de leitura. 
Dessa forma, apresenta-se a seguir a conceituação de leitura e es-
tratégias de leitura, evidenciando a relação entre a importância 
da estratégia de leitura na formação dos professores e o papel dos 
professores na constituição de leitores.

Leitura e estratégias de leitura

A leitura tem sido alvo de interesse de diferentes campos de 
estudos (teóricos e "losó"cos), dos quais compreendem a leitura 
de acordo com suas ideologias, atribuindo-lhes diversos signi"-
cados. Isso ocorre, devido a importância que a leitura tem hoje, 
como ferramenta essencial para estar em sociedade, bem como 
para o desenvolvimento de novos caminhos do saber. Assim, a 
leitura é um processo que exige mais que retirar ou acrescentar 
signi"cado de um texto.

De acordo com Solé (2012, p. 18), “compreender e interpretar 
textos escritos de diversos tipos com diferentes intenções e objeti-
vos contribui de forma decisiva para a autonomia das pessoas”, haja 
vista que a leitura é ferramenta necessária para que estas se tornem 
parte de forma autônoma em uma sociedade letrada (SOUZA & 
FEBA, 2017). No entanto, é importante ressaltar que a forma como 
a leitura é considerada atualmente, bem como sua importância (en-
quanto ferramenta necessária à vida das pessoas), nem sempre teve 
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essa conotação. Ainda, segundo Solé (2003, p. 22), “durante muito 
tempo o ato de ler foi associado ao ato de declamar ou recitar um 
texto impresso; signi"cava verbalizar/pronunciar de modo correto 
o que estava escrito”, ou seja, por volta dos séculos XVI e XVII, a 
leitura era entendida de uma forma mecanizada, como uma ativi-
dade vinculada ao espiritual e religioso, que colocava as pessoas em 
contato com a divindade, além de ser pautada na decodi"cação das 
informações, respondendo ao que era lido, sem uma compreensão 
real do texto (SOLÉ, 2003).

Ao longo do tempo, mas especi"camente no século XIX, come-
çaram a surgir novas abordagens e teorias de conceituação de leitura, 
buscando um olhar voltado para a compreensão das informações do 
texto e não apenas a decodi"cação deste. Isso foi possível graças a es-
tudos na área da leitura, sob a in#uência de pesquisas sobre a mente 
humana, e a partir do desenvolvimento das ciências psicolinguísti-
cas e sociais. Na abordagem psicolinguística, “a leitura envolve várias 
fontes de conhecimento (lexical, sintático, semântico, textual, enci-
clopédico etc.), que interagem entre si com uma participação maior 
ou menor na construção do sentido”. (LEFFA, 1999, p.30). Nessa 
perspectiva, o texto não é construído apenas pelo autor, mas também 
pelo leitor ao lê-lo, ou seja, pelo sentido, que este dá a leitura (SOLÉ, 
2012; GIROTTO & SOUZA, 2010; CASILLAS & RAMÓN, 2018).

A compreensão, portanto, se constrói a partir das diversas 
experiências vivenciadas pelo leitor, sejam aquelas adquiridas 
de modo formal (escola) ou informal (sociedade), reunidas ao 
conhecimento textual e ao linguístico que o leitor possui. Já na 
abordagem social, a leitura também pode ser vista “não apenas 
como uma atividade mental, usando a interação das fontes de co-
nhecimento da memória, mas como uma atividade social, com 
ênfase na presença do outro (do meio social)” (LEFFA, 1999, p. 
30). Assim, o signi"cado não está nem no texto, nem no leitor, 
mas nas práticas de interação em que ocorre a leitura.

A leitura é construída assim a partir dessa interação, que vai envol-
ver o conhecimento presente no texto e o conhecimento que o leitor já 
possui, para que se compreenda a partir do sentido/signi"cado dado 
ao texto. Entretanto, além disso, o leitor utiliza diferentes procedimen-
tos que conduzem o processo de leitura, dois quais são denominados 
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de estratégias de leitura (SOLÉ, 2012; KATO 1999 & MENEGASSI, 
2010). Conforme Menegassi (2010 p. 35-39), “estratégias são proce-
dimentos ´conscientes ou inconscientes´, utilizados pelo leitor com 
intuito de decodi"car, compreender e interpretar o texto”.

Solé (2012, p.70) compreende as estratégias de leitura como 
“procedimentos [...] que envolvem a presença de objetivos a se-
rem alcançados, o planejamentos das ações que se desencadeiam 
para atingi-los, assim como sua avaliação e possível mudança”. 
Assim, as estratégias de leitura podem ser cognitivas e metacog-
nitivas. (BORUCHOVITCH, 2001; KATO, 1999).

 As estratégias cognitivas referem-se a comportamentos que 
permitem armazenar as informações mais e"cientemente (elabo-
ração e organização). As estratégias metacognitivas estão relacio-
nadas ao planejamento, monitoramento e regulação dos proces-
sos cognitivos. Elas referem-se ao conhecimento e controle sobre 
a situação atual da atividade cognitiva (CORSO et al, 2013, p.29).

 As estratégias cognitivas se relacionam ao tratamento da 
informação recebida, sua organização e elaboração de informa-
ções, como por exemplo citar cópias de textos, ler grifando pala-
vras-chaves e anotar explicações. Já as metacognitivas seriam as 
estratégias que utilizamos de forma consciente, que há controle, 
como reconhecer a "nalidade da leitura (DA COSTA MOREIRA; 
DE OLIVEIRA; SCACCHETTI, 2016). As estratégias não descre-
vem de modo completo o caminho de uma ação, mas indicam as 
possibilidades mais adequadas para seguir, haja vista que elas en-
volvem a capacidade de pensar sobre a ação que se está desenvol-
vendo ao mesmo tempo em que é necessário controlar e regular 
a atuação. Desse modo, “ler exige do leitor, um ato de veri"car o 
processamento das informações contidas no texto e utilizar estra-
tégias para resolver as di"culdades de compreensão que podem 
surgir no processo de leitura”. (RODRIGUES, 2017, p. 23).

Solé (2012) de"ne quatro estratégias que devem ser utilizadas 
pelo leitor na interação com o texto, das quais, seleção, antecipação, 
inferência e veri"cação. A seleção ocorre, pois ao ler o texto, o leitor 
seleciona as informações que considera relevantes para alcançar o 
objetivo que o conduziu a leitura. A antecipação, ocorre quando o 
leitor ao entrar em contato com o objeto textual, estabelece hipóteses 



Seção 03 – Formação docente

563

e previsões sobre os seus sentidos, que precisam ser con"rmadas ao 
longo do processamento da leitura, por meio das marcas deixadas 
pelo autor do texto. Já a inferência, consiste no estabelecimento de 
relações entre o conteúdo do texto e o conhecimento do leitor, os 
quais constroem pontes de sentido e geram novas informações. Por 
"m, a veri"cação, envolve a postura do leitor em con"rmar as an-
tecipações e inferências desenvolvidas ao longo do texto de modo a 
veri"car se há pertinência entre os sentidos construídos por ele em 
relação ao que foi dito no texto (SOLÉ, 2012).

Todas essas estratégias são consideradas pontos que eviden-
ciam a efetiva compreensão da leitura. Então, se após ler um texto, o 
leitor não conseguir identi"car o sentido principal dele, é provável 
que a compreensão não tenha ocorrido, sendo necessário que algo 
seja realizado para alcançá-la. Nesse caso, é o professor que precisa 
auxiliar nessa compreensão. Devido a essa necessidade de conheci-
mento por parte dos professores, tanto a leitura como estratégias de 
leitura, necessitam ser objetos de ensino nas licenciaturas em geral, 
especi"camente nos cursos de formação de professores. 

Nesse contexto, como propõe Benevides (2006, p. 16), a 
“construção dos sentidos na e pela leitura deve ser o caminho 
para pensar esse objeto de ensino nas licenciaturas, assim como a 
formação leitora do professor nesses espaços”. Assim, a partir das 
re#exões realizadas, busca-se a seguir, destacar a importância das 
estratégias de leitura nos cursos de formação de professores e o 
papel dos professores na constituição de leitores.

Estratégia de leitura na formação de professores e 
constituição de leitores

As estratégias mobilizadas durante a leitura constituem um 
conjunto de habilidades cognitivas, metacognitivas e sociais, de-
senvolvidas pelo leitor para a construção de signi"cados. Elas são 
construídas pelos leitores, porém podem ser mediadas por meio de 
atividades desa"adoras propostas pelo professor em situações de 
ensino e aprendizagem (AKURI, 2017). Em conformidade, Prades 
e Leite (2015) relacionam que um livro, um aluno e um mediador 
de leitura são análogos à um triângulo amoroso, pois não adianta 
ter livros sem existir quem faça esse caminho, de modo a encantar 
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o leitor em formação, pois como citado por Medina e Prades (2015, 
p. 20), “a responsabilidade de alcançar o encantamento é dos me-
diadores e trata-se do primeiro elo na cadeia da formação de leito-
res, o primeiro passo da difícil, trabalhosa e prazerosa tarefa de ler”. 

Solé (2012) concebe essa mediação como um processo de cons-
trução conjunta com participação guiada. Nesse processo, o profes-
sor disponibiliza aos alunos os recursos e meios necessários para que 
aos poucos, se apropriem da leitura como projeto e das estratégias 
como caminho para a formação de um leitor autônomo. O trabalho 
com as estratégias de leitura para a compreensão de textos contribui 
para que o aluno se torne um leitor independente e crítico, buscando 
seu potencial, como descrito por Rodrigues (2017):

[...] utilizamos estratégias para compreender o que lemos como ati-
var o nosso conhecimento prévio sobre o assunto, fazer conexões, 
inferências, visualização, questionamento, sínteses, sumarização e 
outras. O exercício de mobilizar essas estratégias leitoras contribui 
para a compreensão do texto lido (RODRIGUES, 2017, p. 23).

 Conforme Rodrigues (2017), utilizar estratégias de leitura 
no trabalho com a compreensão leitora é uma alternativa para os 
professores enquanto mediadores na constituição e formação de 
leitores. Para isso, se faz essencial que o professor tenha conheci-
mento sobre as estratégias de leitura e sua importância na forma-
ção de leitores, para assim, organizar o ensino, visando contribuir 
para a formação de leitores autônomos. Isso é con"rmado por 
Solé (2012) que destaca a possibilidade de ensiná-las antes, du-
rante e depois da leitura, como elemento fundamental na forma-
ção do leitor e no desenvolvimento da compreensão leitora. 

A busca pelo conhecimento sobre as estratégias de leitura e a 
articulação com a realidade do aluno, poderão contribuir para o 
professor, no desenvolvimento do trabalho com a leitura em sala 
de aula, com o intuito de que os alunos se tornem leitores que con-
sigam interagir com o texto, formular opiniões sobre ele e buscar 
solucionar as di"culdades de compreensão, por meio da utilização 
de estratégias de leitura (ROBERTO, 2014). Entretanto, para que o 
professor promova o ensino da compreensão leitora e a mobilização 
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de estratégias de leitura, de modo efetivo, se faz necessário que este 
tenha condições de se apropriar deste conhecimento. Desse modo, 
o conhecimento pode ser adquirido pelos professores, por meio da 
formação inicial (graduação) ou de cursos de formação continuada, 
pois através deles, os professores podem se apropriar dos conheci-
mentos necessários sobre o ensino das estratégias de leitura. 

A formação inicial pode possibilitar aos professores uma am-
pliação do olhar sobre a leitura, para além de uma concepção mecâ-
nica de busca de informação, ou seja, pode viabilizar a compreensão 
do que representa a leitura, as estratégias de leituras e assim, os pro-
fessores podem se apropriar de conhecimentos e ferramentas que os 
transformem em mediadores de um processo signi"cativo de leitura. 
(FLÔR, 2015). Entretanto, entende-se que a formação do professor 
não se encerra com o término da graduação, mas se realiza continua-
mente, onde questionamentos e problemáticas surgem todos os dias. 
“Isso possibilita a oportunidade do professor conversar com outros 
pro"ssionais da educação e buscar novos saberes, o que pode favore-
cer a troca de experiências e propiciar re#exões mais aprofundadas 
sobre a própria prática”. (PACTO/MEC, 2016, p.23).

Nesse sentido, a partir de uma pesquisa de campo realizada 
com professores da educação infantil, buscamos re#etir sobre as 
estratégias de leitura na formação e atuação desses professores, 
a "m de estabelecer relações entre o que foi teoricamente pro-
duzido e os aspectos observados durante a realização do estudo, 
tomando por base os objetivos evidenciados anteriormente.

 Metodologia

 Foi realizada uma pesquisa descritiva e explicativa, a partir 
de uma abordagem mista (quanti-qualitativa) (GIL, 2008; SOUZA, 
KERBAUY, 2017). Para tanto, utilizou-se um questionário online 
com 71 professores atuantes na Educação Infantil (com crianças 
de 0 a 5/6 anos), que teve como objetivo mapear as ações dos pro-
fessores quanto ao uso de estratégias “antes, durante e depois” da 
leitura. O questionário, segundo Gil (1999, p.128), pode ser de"-
nido “como a técnica de investigação composta por um número 
mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às 
pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 
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sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.” Ele 
possibilita coletar informações da realidade e atingir um número 
maior de pessoas. 

O questionário foi composto de 46 questões fechadas e foi socia-
lizado a partir de uma plataforma virtual (Google Forms), criando um 
link que foi divulgado por meio de redes sociais. As perguntas tra-
ziam alternativas “Nunca, quase nunca, sempre, quase sempre” como 
possibilidade para que os participantes escolhessem uma delas.

As participantes, todas do sexo feminino, com idade entre 
20 e 55 anos (M=32,90; DP=10,685) atuam na etapa da Educação 
Infantil. No que diz respeito à formação, 26,8% (19 professoras) 
assinalaram possuir somente magistério; 71,8% (51 professoras), 
possuem licenciatura plena em pedagogia e uma professora, refe-
rente a 1,4%, possui outro curso. As participantes se dividem em 
três Estados Brasileiros (Paraná (F= 66; 93,0%), São Paulo (F=4; 
5,6%) e Roraima (F=1; 1,4%). 

Quanto ao tempo de atuação dos professores participantes nesta 
etapa da educação básica, pode-se observar os resultados na tabela 1:

Tabela 1: Tempo de atuação na Educação Infantil.

F %

0 a 5 anos 40 56,3

6 a 10 anos 18 25,4

11 a 20 anos 7 9,9

mais de 21 anos 6 8,5

TOTAL 71 100,0

Fonte: elaborado pelas autoras, 2021.

Após a coleta, os dados foram organizados em planilha 
eletrônica e foi empregado como método de análise a estatísti-
ca descritiva. Nesse caminho, busca-se apresentar e discutir os 
resultados de três questões integrantes do instrumento aplicado 
junto aos professores, a "m de perceber e destacar a relevância do 
trabalho com as estratégias de leitura na formação para atuação 
de professores da educação básica. 
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Resultados 

A partir das discussões já realizadas, destaca-se a necessidade 
de uma concepção de leitura que priorize a compreensão como 
elemento fundamental na construção de signi"cados junto ao 
texto. Nesse caminho, Solé (2012) destaca que os leitores expe-
rientes ativam estratégias metacognitivas para compreender efe-
tivamente o que se lê, como por exemplo realizando perguntas, 
inferências, resumindo, ou seja, avaliando a própria compreen-
são. Esse é um processo interno, mas que segundo a autora pode 
e necessita ser ensinado. 

Uma primeira condição para aprender é que os alunos possam 
ver e entender como faz o professor para elaborar uma inter-
pretação do texto: quais as suas expectativas, que perguntas 
formula, que dúvidas surgem, como chega a conclusão do que 
é fundamental para os objetivos que o guiam, que elementos 
tomo ou não do texto, o que aprendeu e o que ainda tem de 
aprender... em suma, os alunos tem de assistir a um processo/
modelo de leitura, que lhes permita ver as “estratégias em ação” 
em uma situação signi"cativa e funcional (SOLÉ 2012, p. 116).

No que se refere às especi"cidades da educação infantil, é im-
portante destacar que desde a mais tenra idade as crianças vão as-
sistindo a um modelo de leitura que lhes permite criar um sentido 
signi"cativo ou não para essa prática. “Antes de assumir o estatuto 
de estudantes, os pequenininhos e os pequenos usam, manuseiam, 
tocam, sentem, cheiram, brincam com os livros [...], vão imitando 
os adultos, buscando signi"car os gestos relacionados ao ato de ler, 
aos modos de ser leitor” (GIROTTO; HERNANDES, 2016, p. 590). 
Com as crianças, práticas como leitura compartilhada e contação 
de histórias são frequentemente encontradas nas ações dos docen-
tes da Educação Infantil. Por isso, durante a formação desses pro-
fessores, essas são questões fundamentais.

Os professores participantes da pesquisa foram questionados 
sobre as práticas de contação de histórias junto às crianças que 
atua. A Tabela 2 apresenta os dados:
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Tabela 2: Com que frequência conto histórias para as crianças sem usar 
o livro de literatura:

Nunca Quase 
nunca

Quase 
sempre Sempre Total

F % F % F % F % F %

2 2,8 21 29,6 26 36,6 22 31,0 71 100,0
Fonte: as autoras, 2021. 

Observa-se que a contação de histórias é um dos primeiros con-
tatos da criança pequena no encontro com o livro. Nesse momento, 
pode-se mobilizar estratégias como ativação dos conhecimentos pré-
vios, conexões, perguntas, inferências, possibilitando ainda o envol-
vimento da criança por meio dos recursos materiais diversi"cados 
para contar a história (AKURI, 2017; BRASIL, 2015; VALIENGO; 
SOUZA, 2016). Destaca-se ainda a possibilidade de escolher estraté-
gias especí"cas para o antes, durante e depois da contação de histó-
rias, a "m de ampliar a vivência e contato da criança para a produção 
de sentidos frente à sua identidade como leitor em formação. 

Pode-se ainda apresentar a história pela mediação da leitura, 
veiculada pela língua do livro, iniciando o ouvinte à linguagem 
escrita. E assim, a criança poderá ampliar seu repertório de his-
tórias, ler imagens, sons, gra"as e imitar a atitude do leitor adul-
to (BAJARD, 2012). Assim, questionou-se os professores sobre a 
frequência que leem livros de literatura infantil para as crianças e 
os resultados estão destacados na Tabela 3. 

Tabela 3: Com que frequência leio livros de literatura infantil para as 
crianças:

Nunca Quase 
nunca

Quase 
sempre Sempre Total

F % F % F % F % F %

0 0 0 0 24 33,8 47 66,2 71 100,0
Fonte: as autoras, 2021. 

Bajard (2012) destaca a prática de leitura literáriae uma possii-
blidade de mediação em cinco momentos: abertura por meio de uma 
brincadeira ou músca, transmissão para o grupo, onde o livro é so-
cializado com todos, livro ao alcance das mãos, onde a criança pode 
escolher um livro para manusear e explorar, a criança metamorfoseia 
o livro (brinca com os personagens, com o livro) e o encerramento 
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da sessão de mediação, que pode ser marcado por uma música ou 
brincadeira. Em cada um desses momentos também é possível enfa-
tizar estratégias especí"cas para a formação do leitor. 

No que tange a estas práticas, os professores participantes da 
pesquisa foram questionados se o magistério ou a licenciatura 
possibilitam conhecimentos sobre a leitura para educação infantil. 
Os resultados em destaque na Tabela 4 demonstram que muitos 
cursos de formação de professores ainda não investem em discipli-
nas especí"cas que abordam essas temáticas e que se tratando da 
formação de professores que terão como responsabilidade formar 
novos leitores, torna-se uma discussão necessária e emergente.

Tabela 4: Com que frequência leio livros de literatura infantil para as 
crianças:

Nunca Quase 
nunca

Quase 
sempre Sempre Total

F % F % F % F % F %

5 7,0 18 25,4 22 31,0 26 36,6 71 100,0

Fonte: as autoras, 2021. 

Enfatiza-se assim que a formação leitora vivenciada pelos 
professores em sua formação, in#uencia diretamente em suas 
práticas pedagógicas de formação de leitores. Assim, torna-se ne-
cessário repensar concepções e práticas de leitura propostas nos 
cursos de formação de professores. 

Com relação ao uso das estratégias de leitura, a Tabela 5 de-
monstra que um grande número dos participantes destacam que 
“Quase sempre” e “Sempre” utilizam estratégias de leitura com 
as crianças em suas aulas. As adequadas mediações podem con-
tribuir para a criança dialogar com o texto, ativando estratégias 
como questionar, inferir, realizar conexões, entre outras. 

Tabela 4: Com que frequência leio livros de literatura infantil para as 
crianças:

Nunca Quase 
nunca

Quase 
sempre Sempre Total

F % F % F % F % F %

1 1,4 4 5,6 26 36,6 40 56,3 71 100,0

Fonte: as autoras, 2021. 
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Desse modo, se as estratégias de leitura são elementos tão 
presentes na prática dos docentes e tão relevantes na formação do 
leitor, precisam também estar presentes nos cursos de formação 
de professores, apresentando propostas metodológicas contextu-
alizadas que contribuam para suas ações como docente, e, ainda, 
apresentando a abordagem das estratégias de leitura como uma 
possibilidade para a formação e desenvolvimento da atitude lei-
tora desde a mais tenra idade e que posteriormente poderá con-
duzir a um pensamento metacognitivo. 

No que se refere ao professor, ao trabalhar com as estratégias de 
leitura em sala de aula, este pode inclusive, se perceber mais ativo 
durante suas leituras, ou seja, poderá vivenciar um aumento da sua 
metacognição sobre a atividade de compreender (PRESSLEY, 2002).

Considerações !inais

Com base nos resultados, os professores participantes da pes-
quisa demonstraram uma preocupação quanto ao incentivo de 
um contato dos alunos com a leitura desde cedo, o que pode ser 
constatado pela relativamente alta frequência com que relataram 
fazer uso da prática da contação de histórias (“sempre”: 31% e 
“quase sempre”: 36,6%). Com relação à leitura de livros de litera-
tura infantil, foi constatada uma frequência ainda maior, sendo 
que 66,2% dos participantes assinalaram “sempre” fazer uso dessa 
prática com as crianças em sala de aula, enfatizando uma preo-
cupação destes em ampliar o repertório de histórias, ler imagens, 
sons, gra"as e imitar a atitude do leitor adulto (BAJARD, 2012).

Quanto ao uso das estratégias de leitura com as crianças du-
rante as aulas, 56,3% dos participantes relataram “sempre” utilizar-
-se dessa prática. Em contrapartida, observando a alta frequência 
com que os participantes responderam “nunca” (7,0%) ou “quase 
nunca” (18%) terem tido acesso a conhecimentos sobre leitura para 
educação infantil, enfatiza-se a falta de investimento dos cursos de 
magistério e licenciatura em disciplinas que abordem esse tema.

Assim, constatou-se uma contradição entre o que é ensinado 
pelos professores na prática e a formação inicial que recebem, com 
relação ao ensino das estratégias de leitura. Considerando a escola en-
quanto espaço de formação, e os professores como mediadores do ato 
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de ler, torna-se imprescindível o investimento em uma formação que 
garanta aos futuros professores os conhecimentos necessários a res-
peito das estratégias de leitura. Demonstra-se essencial, portanto, o 
desenvolvimento de metodologias que efetivamente contribuam para 
uma prática docente voltada para o ensino dessas estratégias como 
forma de desenvolver uma capacidade leitora crítica e autônoma. 

Referências

AKURI, Juliana Guimarães. Marcelino. Literatura infantil e estratégias de lei-
tura: a proposição de atividades práticas para a compreensão de textos em 
busca do amplo desenvolvimento humano das crianças. In: SOUZA, Renata 
Junqueira de; GIROTTO, Cyntia Graziella Guizelim Simões (orgs.). Práticas 
pedagógicas com textos literários: estratégias de leitura na infância. Tubarão: 
Ed. Copiart, v. 1, 2017. p. 1-17.

BARBOSA, Áureo José. A prática docente na formação do leitor literário. Paco 
Editorial, Jundiaí, 2018. 160p. 

BENEVIDES, Araceli Sobreira. A leitura como prática dialógica: re#exões sobre 
o fazer docente. Scribd, 2006. Disponível em: <https://pt.scribd.com/documen-
t/285403787/A-Leitura-Como-Pratica-Dialogica>. Acesso em:14 de junho de 2021.

BORUCHOVITCH, Evely. Algumas estratégias de compreensão em leitura de 
alunos do ensino fundamental. Psicologia Escolar e Educacional, v. 5, n. 1, 
p. 19-25, jun. 2001.Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pee/a/G9Wmd-
V7RKgL9jLTchrgk+d/?lang=pt>.Acesso em:14 de junho de 2021.

BAJARD, Elie. A descoberta da língua escrita. São Paulo: Cortez, 2012

BRASIL. Diretrizes em Ação: qualidade no dia a dia da Educação Infantil. São 
Paulo: Ed. Instituto Avisa lá/ MEC/ UNICEF, 2015.

BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Documento orientador das ações de 
formação continuada de professores alfabetizadores.Ministério da Educação, 
Secretaria de Educação Básica. Brasília: MEC, SEB, 2016.

CASILLAS, Sánchez; RAMÓN, Juan. Lectura de comprensión: notas para el maestro 
de primaria, tomo 1 (Spanish Edition). Edição do Kindle. Santi Ediciones: 2018.

CORSO, Helena Vellinho; SPERB, Tânia Mara; JOU, Graciela Inchausti de; SAL-
LES, Jerusa Fumagalli. Metacognição e funções executivas. Relações entre os con-
ceitos e implicações para a aprendizagem. Psicologia: teoria e pesquisa, 29, 21-29, 
jan-mar de 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ptp/a/SzJ3qv7qDL-
qdncBNfnz4Xnb/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em:14 de junho de 2021.

DA COSTA MOREIRA, Ana Elisa; DE OLIVEIRA, Katya Luciane; SCAC-
CHETTI, Fabio Alexandre Pereira. O processo de ensino e aprendizagem em 



Ensino, currículo e formação docente: vínculos, conexões e questões da atualidade

572

questão: implicações metodológicas e motivacionais.!Educação unisinos, v. 20, 
n. 1, p. 106-116, 2016.

FLÔR, Cristhiane Cunha. Na busca de ler para ser nas aulas de Química. juí: 
Ed Unijuí, 2015, p.45. 208 p.

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 1999.

GIROTTO, Cyntia Graziella Guizelim Simões; SOUZA, Renata Junqueira 
de. Estratégias de leitura: para ensinar alunos a compreender o que leem. In: 
SOUZA, Renata Junqueira de (Org). Ler e compreender: estratégias de leitura. 
Campinas, SP: Mercado das Letras, 2010.

GIROTTO, Cyntia Graziella Guizelim Simões; HERNANDES, Elianeth Dias 
Kanthack. Histórias de quem ensina: as mediações e as experiências de leitura 
na formação do professor. Revista Desenredo, v. 12, n. 2, 2016.

KATO, Mary Aizawa. O aprendizado da leitura. 5. ed. São Paulo: Martins Fon-
tes, 1999.144p.

KLEIMAN, Ângela. O"cina de leitura: teoria e prática. 7. Ed. Campinas, SP: 
Pontes, 2001.

LEFFA, Vilson. Perspectivas no estudo da leitura: texto, leitor e interação so-
cial. In: LEFFA, Vilson.; PEREIRA, Aracy (orgs.). O ensino da leitura e produ-
ção textual: alternativas de renovação. Pelotas: Educat, 1999. p.13-37.

MEDINA, Maria Beatriz; PRADES, Dolores. A formação de mediadores: por 
que e para que promover a leitura? In: PRADES, Dolores; LEITE, Patricia Pereira 
(Org.). A formação dos mediadores. São Paulo: Livros da Matriz, 2015. p. 16-28.

MENEGASSI, Renilson. O leitor e o Processo de Leitura. In: GRECO, Eliana 
Alves; GUIMARÃES, Tânia Braga. (Orgs.) Leitura: Aspectos teóricos e práticos. 
Formação de Professores em Letras – EAD n. 1. Maringá: EDUEM, 2010, p.35-59.

PRADES, Dolores; LEITE, Patricia Pereira (Org.). A formação dos mediadores. 
São Paulo: Livros da Matriz, 2015.

PRESSLEY, Michel. Metacognition and self-regulated comprehension. In A. 
E. Farstrup, & S. J. Samuel (Eds.), What research has to say about reading ins-
truction, 3 ed., p. 291-309). Newark: International Reading Association, 2002. 

ROBERTO, Maricélia do Carmo. O uso das estratégias de leitura na prática 
docente: uma aliada na formações de leitores pro"cientes. (Dissertação de 
Mestrado da Universidade Estadual de Paraíba). Campina Grande, PB 2014. 
Acesso em:14 de junho de 2021.

RODRIGUES, Ádria Maria Ribeiro. A literatura infantil e a discussão de te-
mas especiais: uma experiência possível. In: SOUZA, Renata Junqueira de; 
GIROTTO, GIROTTO, Cyntia Graziela Guizelim Simões. A prática pedagógi-



Seção 03 – Formação docente

573

ca com textos literários: estratégias de leitura na infância. Tubarão, Santa Cata-
rina: Ed. Copiart, 2017, p.1-36.

SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. 6. ed. Porto Alegre, Rio Grande do Sul: 
Penso, 2012. 

SOLÉ, Isabel. Ler, leitura, compreensão: sempre falamos da mesma coisa?. In: 
TEBEROSKY, Ana et. al. Compreensão de leitura: a língua como procedimento. 
Porto Alegre: Artmed, 2003. p. 17-32.

SOUZA, Renata Junqueira de; FEBA, Berta Lúcia Tagliari (orgs). Estratégias de 
leitura: re#exões sobre o ato de ler no ensino superior. Tubarão: Ed. Copiart, 2017.

VALIENGO, Amanda; SOUZA, Silvana. P. de. O mundo do faz de conta e os 
livros: a criança de 3 a 6 anos. In: GIROTTO, Cyntia Graziella Guizelim Simões; 
SOUZA, Renata Junqueira de. (orgs). Literatura e Educação Infantil livros, ima-
gens e prática de leitura. Campinas: Mercado de Letras, 2016, p. 103-130.





575

Implicações para a formação de 
professores no contexto das novas 

diretrizes para a educação plurilingue 

Michele Salles El Kadri
Doutora em Estudos da Linguagem, Professora adjunta da UEL (PPEDU- PPGEL 
-UEL). Contato: misalles@uel.br

Vivian Campagnolli Bergantini Saviolli 
Mestranda em Educação, Coordenadora de Escola Internacional (PPEDU-UEL). 
Contato: viviansaviolli@gmail.com

Selma Moura
Mestre em Educação (FE-USP), Professora convidada na PUC-PR e no Instituto Sin-
gularidades. Contato: selmamoura@educacaobilingue.com

Introdução

A necessidade de formação de professores para o contexto es-
pecí"co da educação bilíngue vem sendo ressaltada já há algum 
tempo por meio das pesquisas (SALGADO, 2009; FARIA & SA-
BOTA, 2019; MEGALE, 2020; MOURA, 2009; 2020). Até então, 
a formação de professores para este contexto tem sido responsa-
bilidade das próprias instituições de educação bilíngüe enquanto 
a maioria dos cursos de formação de professores têm se mantido à 
margem dessa formação, exceto raras iniciativas pessoais. Megale 
(2020) tem ressaltado a importância de se ter uma formação no 
ensino superior para pro"ssionais que atuam em contextos bilín-
gues e sobre a formação em contextos críticos. Wol$owitz-Sanchez 
(2009) atenta para a especi"cidade desta formação e a carência de 
iniciativas institucionais na área. Enquanto a formação docente 
para a educação bilíngue não abranger as universidades, o desen-
volvimento desses pro"ssionais continuará a cargo das instituições 
privadas denominadas bilíngües (FARIA & SABOTA, 2019) ou por 
meio de iniciativas individuais dos próprios pro"ssionais.

capítulo 
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Embora tenha que se dar crédito ao trabalho realizado 
por muitas dessas instituições, delegar essa função a essas ins-
tituições impede muitos interessados de atuar na área (FARIA 
& SABOTA, 2019). Do mesmo modo, temos que valorizar as 
iniciativas individuais de professores atuantes neste setor que 
buscam quali"cação pro"ssional por meio de congressos, cur-
sos de extensão, especialização ou ainda por meio de mestrados 
e doutorados.

As Novas Diretrizes da Educação Bilíngue (BRASIL, 2020), 
ao exigir certi"cação especí"ca para os professores em serviço 
(certi"cação de cursos de extensão em 120h ou certi"cado de 
pós-graduação latu-sensu ou diplomas de cursos de mestrado ou 
doutorado) e de professores em formação inicial (por meio da 
reformulação dos cursos de pedagogia e licenciaturas), reforça e 
institucionaliza essa necessidade e demanda.

A questão de cursos a nível de formação inicial e continua-
da de professores que atendam a especi"cidade da formação de 
professores em contexto bilíngue têm sido rati"cada por pro"s-
sionais que já atuam no setor. Esse foi o caso de um grupo de 
professores organizadores do curso de extensão “Plurilinguis-
mo e Educação Global” da PUC-PR (FERNANDES, 2020) e de 
outro grupo de professores organizadores do curso de Extensão 
“Formação complementar em Educação Bilíngüe”, ofertado via 
FAUEL pelo PPEDU em parceria com a Western Oregon Uni-
versity (SAVIOLLI & EL KADRI, no prelo), duas iniciativas de 
formação para professores em serviço para o contexto bilíngue 
dos quais participamos. 

O que temos hoje em relação à formação de professores para 
esse contexto, além das instituições de ensino privadas e as ini-
ciativas individuais de professores, são os cursos de licenciatura 
que se voltam especi"camente para a área de conteúdo (como os 
cursos de Letras, por exemplo, com foco na questão linguística 
e habilitando para o Ensino Fundamental II e o Ensino Médio) 
e os cursos de Pedagogia (com foco na Educação Infantil e no 
Ensino Fundamental I). Ambas estas licenciaturas, no entanto, 
não têm condições de oferecer, com o currículo atual, a formação 
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integral para atuação em contextos bilíngues por suas próprias 
especi"cidades. Mesmo que instituições de ensino privadas te-
nham exigido em alguns casos a formação dos alunos em ambas 
as licenciaturas, a conexão entre as questões pedagógicas, os co-
nhecimentos especí"cos desse campo de atuação ainda são lacu-
nas a serem preenchidas. 

Algumas instituições têm buscado oferecer, em seus progra-
mas de pós-graduação, uma formação complementar à formação 
inicial de professores visando atender esta demanda. O Instituto 
Singularidades oferece, desde 2008, uma pós-graduação a nível 
latu-senso, inicialmente denominada de Didática para a Edu-
cação Bilíngue e, posteriormente, Educação Bilíngue: desa"os e 
oportunidades. Este curso tem como público-alvo os professores 
de escola bilíngue de prestígio, que são, em sua grande maioria, 
particulares, mas que têm gradualmente se expandido nas redes 
públicas de ensino, contando hoje com cerca de 40 escolas, entre 
redes estaduais e municipais.

O Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Esta-
dual de Campinas ofereceu, por algum tempo, uma linha de pes-
quisa para pós-graduação strictu-senso em Educação BIlíngue, 
no qual a maior parte das pesquisas teve foco em contextos de 
educação pública, especialmente a educação bilíngue LIBRAS-
-Português para surdos, a educação bilíngue de fronteiras e a 
educação bilíngue intercultural indígena. 

No entanto, com a aprovação das Diretrizes Curriculares Na-
cionais para a oferta de Educação Plurilíngue, o cenário de for-
mação de professores para a educação bilíngue entra novamente 
como pauta essencial no país. Neste capítulo, portanto, objetiva-
mos apresentar os parâmetros das Novas Diretrizes da Educação 
bilíngue e discutir as implicações desse parecer para a formação 
de professores. Para tanto, na primeira seção, elencamos a nor-
matização trazida pelo documento e em seguida, discutimos, 
com base na literatura sobre formação de professores e nossa 
experiência com iniciativas de formação bilíngue as implicações 
para cursos de formação de professores que pretendam atender a 
essa demanda. 
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O ensino bilíngue no brasil 

Muito se engana quem acredita que o Brasil é um país monolín-
gue. O caráter multilinguístico de nosso país advém, primeiramente, 
da diversidade de línguas indígenas presentes nessas terras muito an-
tes mesmo da intitulação do Português como língua o"cial em 1758 
pelo Marquês de Pombal, as várias in#uências de imigrantes euro-
peus, asiáticos e africanos, como também escravizados, nos últimos 
séculos. São, aproximadamente, 210 línguas faladas, de acordo com 
o Inventário Nacional da Diversidade Linguística (BRASIL, 2010).

A regulamentação nacional para a educação bilíngue no Bra-
sil ampara a educação indígena e de população surda, e ainda 
podemos considerar as tímidas iniciativas de normatização em 
regiões de fronteira e migrantes de risco (MEGALE, 2018). No 
entanto, um viés relativamente recente surge com crescimen-
to frenético nas últimas décadas: escolas bilíngues de prestígio. 
Moura usa o termo “escolas bilíngues de prestígio” (2010, p. 278, 
279) para falar deste mesmo modelo que, diferencia suas motiva-
ções daquelas escolas que são bilíngues devido a questões circuns-
tanciais como a geogra"a do contexto (fronteira), a preservação 
da sua língua (imigrantes) ou a necessidade de comunicação por 
sinais (libras). A educação bilíngue eletiva ou de prestígio surgiu 
por demandas mercadológicas de uma elite que se viu sufocada 
pela precariedade do ensino de línguas estrangeiras no Brasil, já 
que, aprender a língua inglesa oportuniza a inserção no mundo, o 
prestígio, o acesso às informações e a ampliação das oportunida-
des de atuação no mundo do trabalho e da ciência.

No geral, a maioria destas escolas elencam o ensino de língua 
inglesa devido ao status desta língua na comunidade internacional, 
tanto na área de comunicação, entretenimento, mídias sociais, como 
também no campo formal dos órgãos mundiais e de pesquisas (DA-
VID, 2007). Famílias brasileiras, vislumbrando condições mais favo-
ráveis no mercado de trabalho e enriquecimento cultural, optam por 
escolas que proporcionam algum tipo de educação bilíngue.

A falta de normatização e a demanda deste mercado propicia-
ram oferta descontrolada de tal nicho educacional. Desta forma, há 
uma grande di"culdade no mapeamento e coleta de informações 
acerca dos modelos adotados, bem como a ausência de "scalização 
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de órgãos competentes, a "m de averiguar a qualidade e "dedigni-
dade dos programas implementados nas instituições que se autoin-
titulam bilíngues (MEGALE; LIBERALI, 2016; STORTO, 2015).

Não é coincidência que a primeira normatização nacional 
para escolas bilíngues de línguas de prestígio chegue em meio a 
esse boom mercadológico. Muitas foram as solicitações ao Con-
selho Nacional de Educação (doravante CNE) para a necessidade 
de regularização deste setor educacional, tanto no âmbito priva-
do, como nas iniciativas públicas (BRASIL, 2020a, p.1).

As discussões acerca das regulamentações já estabelecidas 
por alguns estados brasileiros e consultas a diversos especialistas 
e estudiosos da área foram realizadas em meados de 2019 e em 
outubro do mesmo ano foi instituída uma Comissão para ela-
boração de normativas para escolas bilíngues e escolas interna-
cionais. Foi lançada uma primeira versão do documento e após 
consultas públicas, revisão de literatura, participação em encon-
tros nacionais e internacionais na área e a colaboração da Secre-
taria de Educação Básica e do Ministério da Educação, no dia 
09/07/2020 foi aprovada por unanimidade no CNE a versão "nal 
das Diretrizes Curriculares Nacionais para a oferta de Educação 
Plurilíngue, o Parecer 2/2020, que ainda aguarda homologação. 

Na próxima seção, contextualizamos esse documento. 

As diretrizes curriculares nacionais para a oferta de 
educação plurilíngue

A proposta das Diretrizes Curriculares Nacionais para a ofer-
ta de Educação Plurilíngue justi"ca seu surgimento de acordo 
com o contexto brasileiro, como expresso no próprio documento

É nesse contexto que, dada a ausência de orientações nacionais, 
objetivamos uma educação plurilíngue envolvendo a língua por-
tuguesa e línguas adicionais na educação básica. Para isso, é pre-
ciso estabelecer em nível nacional: princípios, conceitos, valores 
e orientação pedagógica para uma educação plurilíngue, seja em 
“escolas bilíngues/plurilíngues” ou em “programas bilíngues/
plurilíngues”. Também serão estabelecidas diferenças entre “es-
colas bilíngues” e “escolas internacionais” (BRASIL, 2020ª, p. 9).
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O documento é dividido em 2 grandes estruturas: relatório e 
projeto de resolução. No primeiro, há um breve relato histórico 
no que se refere às normativas federais e outras iniciativas já exis-
tentes de educação bilíngue (indígenas, de população surda e de 
regiões de fronteiras). Esta é a maior seção do documento, e traz 
alguns problemas teóricos e conceituais, possivelmente oriundos 
da tentativa de articulação das mais de cem devolutivas enviadas 
ao CNE após consulta pública.

 A etapa da análise que é segmentada em cinco temas:

O primeiro tema trata dos Fundamentos Legais: apresenta a 
síntese dos principais marcos, órgãos responsáveis e documentos 
legais da Educação Básica no Brasil, para a rede pública e priva-
da. Ressalta ainda a importância da obrigatoriedade da Língua 
Portuguesa com o intuito de preservar a identidade nacional e 
patrimônio histórico brasileiro e o compromisso com órgãos in-
ternacionais em promover ações que implicam no bilinguismo. 
Apresenta trechos de alguns Pareceres e Resoluções estaduais já 
vigentes acerca de iniciativas de educação bilíngue com outras 
línguas maternas e adicionais. E "naliza a seção abordando a es-
colha do inglês como a única língua estrangeira obrigatória na 
BNCC, o número expressivo de escolas bilíngues em línguas de 
prestígio privadas (em especial na Língua Inglesa) e a necessida-
de de mais iniciativas públicas na educação bilíngue para que não 
se ampliem as desigualdades educacionais já existentes no país.

O segundo tema trata das questões de Bilinguismo & Pluri-
linguismo: traz o resumo dos principais estudos sobre bilinguismo 
de forma cronológica, desde a concepção de falante nativo a visão 
de que sujeito bilíngue é aquele que utiliza duas línguas indepen-
dentemente da pro"ciência em qualquer uma delas. Encerra com 
apontamentos quanto à di"culdade em de"nir o que é bilinguismo, 
sujeito bilíngue e educação bilíngue no Brasil e no mundo.

O terceiro tema trata da Educação Bilíngue na América 
Latina: aqui, o documento apresenta um apanhado geral sobre 
as diversas iniciativas dos países latino-americanos no desenvol-
vimento da língua inglesa na educação básica, em decorrência 
do baixo nível de pro"ciência em inglês dos países em questão. 
Como já ocorreu no passado com outras línguas de prestígio, o 
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inglês é atualmente uma língua que dá acesso a mais oportunida-
des de aprendizagem, de atuação na sociedade e de projetos de fu-
turo, e outros países já têm desenvolvido iniciativas de expansão 
da educação bilíngue tendo inglês como língua adicional.

O quarto tema, Educação Plurilíngue no Brasil, traz um 
breve apontamento histórico do ensino de línguas no Brasil, de 
projetos públicos recentes de ensino de inglês e escolas bilíngues 
e traz argumentos quanto às possíveis di"culdades de implemen-
tação dessas instituições.

O quinto tema, BNCC e Educação Plurilíngue, apresenta 
um relato no que diz respeito à (i) oferta obrigatória da língua 
inglesa a partir do 6o Ano do Fundamental ao término do Ensino 
Médio; (ii) a ausência, em tal documento, de parâmetros de nível 
de pro"ciência tanto para docentes e estudantes e (iii) sugestão de 
usos de parâmetros e testes internacionais até que se constituam 
os próprios. A própria falta de parâmetros claros pode di"cultar 
o atendimento das expectativas de aprendizagem. 

O relatório é concluído com a apresentação de algumas re-
comendações ao Ministério da Educação, sucedido pelo voto da 
Comissão, decisão da Câmara e referências bibliográ"cas.

Embora não seja foco deste capítulo discutir o documento 
na íntegra, vale ressaltar nossa visão sobre algumas questões. Pri-
meiramente, entendemos que um conceito tão disputado quanto 
o de bilinguismo, e tão marcado por visões de mundo calcadas 
em relações de poder e de línguas como entidades fechadas e es-
tanques está ainda em construção, especialmente em um país que 
por tantos séculos negou sua diversidade linguística e implantou 
políticas de apagamento do plurilinguismo que sempre marcou 
o território nacional (MOURA, 2020). Mas entendemos também 
que o fato de a discussão estar sendo posta neste documento pode 
permitir ampliar as possibilidades de reconhecimento desta di-
versidade e de atendimento aos contextos de educação bilíngue 
presentes atualmente.

A tentativa de contextualização da educação bilíngue no Bra-
sil e o ensino de línguas na América Latina parece uma grande 
colcha de retalhos a "m de atender as demandas do público que 
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enviou seus pareceres na primeira versão do documento. O texto 
aborda diversas temáticas, mas não se aprofunda em nenhuma 
delas, nem elenca claramente o viés a ser adotado, principalmente 
em questões de grande importância, tais como: modelo de ensino 
bilíngue/plurilíngue, perspectiva de língua, abordagens e as refe-
rências que embasam e norteiam as normativas. 

O uso da palavra Plurilíngue, que é naturalmente mais abran-
gente, e o fato do documento trazer as modalidades de educação 
bilíngue indígena, população surda e de fronteira, pode confun-
dir o leitor em relação ao público a que se destinam as novas di-
retrizes. A princípio, através de uma leitura menos detalhista, po-
dem passar despercebidos alguns trechos que elucidam qual setor 
educacional se bene"ciará da regulamentação. “As demandas por 
normatização de educação bilíngue/multilíngue que chegam ao 
CNE se reportam essencialmente às chamadas línguas de prestí-
gio, com destaque para o inglês, haja visto o seu caráter de língua 
franca na contemporaneidade.” (BRASIL, 2020ª, p. 14).

Assim, no Parecer 2/2020, não há regulamentação alguma 
para todos os componentes de oferta de educação plurilíngue no 
projeto de resolução, ele é, na verdade, dedicado a estabelecer as 
orientações para uma parcela muito menor: escolas bilíngues [de 
línguas de prestígio], escolas internacionais e escolas com carga 
horária estendida em língua adicional. Em nossa visão, não teria 
sido necessário dedicar tanto tempo à contextualização dos ou-
tros contextos de educação bilíngue, pois os mesmos já têm sido 
contemplados em outras regulamentações. 

O projeto de resolução propriamente dito é bastante sucinto 
e consiste nas normativas para os modelos descritos acima, que 
deverão cumprir as exigências dos seis capítulos: objeto, carga 
horária, formação de professores, organização curricular, avalia-
ção e disposições transitórias e "nais. 

Segundo o Parecer 2/2020, a escola bilíngue é aquela que 
possui currículo único e integrado em todas as etapas da educa-
ção e ofertado para todos os alunos matriculados na instituição. 
A carga horária destinada para a língua adicional na Educação 
Infantil e Ensino Fundamental deve ser de 30% a 50% das ati-
vidades curriculares e no Ensino Médio de no mínimo 20% da 
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carga horária na grade o"cial com a possibilidade de inclusão de 
itinerários formativos.

Quanto à carga horária, acreditamos que o documento poderia 
ter sido mais generoso, principalmente na Educação Infantil e Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental, visto que a maior janela de apren-
dizagem para uma segunda língua se dá nessa faixa etária (MARCE-
LINO, 2017) e as demandas acadêmicas para a Língua Portuguesa 
são menos formais do que nos anos "nais do Ensino Fundamental e 
no Ensino Médio. Uma maior abrangência ainda assim garantiria o 
mínimo pressuposto pelo documento (30%), mas daria mais #exibi-
lidade para escolas transitarem pelos modelos mais comuns de imer-
são apresentadas por Genesee, Hornberger e Cummins (MELLO, 
2010). Entendemos, porém, que é importante e necessário garantir 
acesso ao processo de ensino-aprendizagem também em português 
como língua materna, e que algumas escolas têm seguido o modelo 
de imersão total precoce, dedicando 100% da carga-horária à língua 
adicional. Reconhecemos, portanto, a di"culdade de estabelecer 
uma carga-horária precisa para a educação bilíngue de prestígio.

No que concerne às disciplinas, as escolas bilíngues devem 
ofertar disciplinas da Base Comum ministradas exclusivamente 
na língua o"cial, ou seja, na língua portuguesa, e outras disci-
plinas ou projetos na língua adicional da Parte Diversi"cada do 
Currículo, respeitando os componentes curriculares da Base Na-
cional Comum Curricular (BNCC) para a língua portuguesa em 
todas as etapas. O documento preconiza que a instituição deverá 
optar por metodologias e abordagens que sejam compatíveis a 
esse modelo educacional, bem como cumprir com as exigências 
da BNCC. Acreditamos que esta indicação procura garantir os 
direitos de aprendizagem de todos os estudantes, ao mesmo tem-
po em que possibilita a expansão de suas experiências de apren-
dizagem por meio de projetos em língua adicional.

O documento, nesta sessão, dá bastante autonomia para 
que as instituições organizem seus currículos, como escolha de 
quais disciplinas farão parte da composição em língua adicional 
e quais abordagens serão adotadas. Essa #exibilidade facilita a 
implementação do modelo viável para cada contexto e não eli-
mina a necessidade de cumprir o essencial previsto na língua 
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materna e BNCC. Assim, o aluno bilíngue cumprirá todas as 
exigências do currículo brasileiro e terá acesso aos benefícios 
do ensino bilíngue. 

O documento cita também a necessidade de um currículo in-
tegrado, superando a fragmentação de conhecimentos que pode 
tornar-se ainda mais dramática na educação bilíngue. Entende-
mos ser este um grande avanço, superando a visão de que uma 
escola bilíngue deveria seguir dois currículos em paralelo, sendo 
que o aluno é um ser único, e os saberes se entrelaçam entre as 
áreas de conhecimento e as línguas. 

A construção de um currículo integrado, além de considerar 
as práticas linguísticas dos alunos bilíngues, ainda que bilín-
gues incipientes (DIEBOLD, 1964) de aprender através das 
línguas translinguageando, e prever situações em que estas prá-
ticas estejam presentes em em situações didáticas planejadas e 
acompanhadas pelos professores, depende da integração dos 
conhecimentos de diversas áreas para levar em conta todas as 
possibilidades dos alunos e oferecer uma formação mais comple-
ta (MOURA, 2010, p. 293).

Em relação à avaliação, as escolas terão autonomia para men-
surar a aprendizagem dos conteúdos curriculares mas precisarão 
obedecer a alguns critérios na pro"ciência da língua adicional: 
(i) ao término do 6o Ano espera-se que 80% dos alunos atinjam 
nível mínimo A2 Common European Framework for Languages 
(doravante CEFR), (ii) ao término do 9o Ano do Ensino Funda-
mental espera-se que 80% dos alunos atinjam nível mínimo B1 
(CEFR), (iii) ao término do 3o Ano do Ensino Médio espera-se 
que 80% dos alunos atinjam nível mínimo B2 (CEFR).

Entendemos que a intenção dos propositores do documento 
seja estabelecer parâmetros de pro"ciência linguística a serem al-
cançados em diferentes fases de escolaridade, sabendo que histo-
ricamente não temos conseguido elevar a pro"ciência dos alunos 
em língua adicional. Preocupa-nos, porém, a operacionalização 
deste projeto, o que demandaria grande investimento na forma-



Seção 03 – Formação docente

585

ção dos professores e em seu próprio domínio da língua, essencial 
ao ensino da mesma, bem como investimento em recursos didáti-
cos e em avaliações adequadas.

O Capítulo III é dedicado à Formação de Professores e está 
subdividido em (i) professores já formados ou que iniciaram sua 
graduação até o ano de 2021 e (ii) futuros professores da educa-
ção bilíngue que iniciarão sua graduação a partir de 2022. O do-
cumento traz três exigências para a formação dos professores que 
atuam ou pretendem atuar na educação bilíngue: 1) A formação 
inicial para a docência; 2) A pro"ciência linguística; 3) A forma-
ção especí"ca em educação (bi)plurilíngue.

Para todos os professores é imperativa a comprovação de 
pro"ciência na língua no nível mínimo B2 (CEFR). A exigência 
de certi"cação no nível de domínio linguístico para professores 
é uma grande novidade em relação aos documentos o"ciais. Até 
então, para o ensino de línguas, bastava o diploma em Letras com 
a habilitação para a respectiva língua para estar apto a lecionar 
nesse contexto. 

Não há dúvidas que um bom nível de pro"ciência do profes-
sor seja essencial para atuar na educação bilíngue, visto que a lín-
gua adicional é usada como meio de instrução de componentes 
curriculares. Assim, vale ressaltar que a exigência de pro"ciência 
pode ser vista como um avanço pelo lugar de destaque que se 
coloca a pro"ciëncia linguística como parte importante da for-
mação do professor de línguas, mas a determinação de uma única 
matriz de pro"ciência linguística, de parâmetros internacionais, é 
causa de muita controvérsia entre estudiosos e pesquisadores da 
área. Podemos pressupor que a criação de uma matriz brasileira 
que leve em consideração as pesquisas nacionais e internacionais 
na área e as especi"cidades do contexto de ensino bilíngue bra-
sileiro seja a forma mais adequada de avaliar e comprovar a pro-
"ciência de professores, não somente no domínio da língua no 
geral mas sim no domínio linguístico necessário para atuar em 
contextos educacionais bilíngues.

Já no que diz respeito à graduação, enfatiza que:
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(i) professores já formados ou que iniciaram sua graduação 
até o ano de 2021 deverão apresentar 2 certi"cações: 

• ter graduação em Pedagogia ou Letras na Educação Infantil 
e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Diploma em Letras 
ou, no caso de outras disciplinas do currículo, licenciatura 
corresponde à área curricular de atuação na Educação Bási-
ca para Anos Finais do Ensino Fundamental e Médio.

• Certi"cado de Formação Complementar em Educação 
Bilíngue (curso de extensão universitária com no mínimo 
120 (cento e vinte) horas; pós-graduação lato sensu; mes-
trado ou doutorado reconhecidos pelo MEC).

Primeiramente, nos chama a atenção que no segmento da 
Educação Infantil e Anos Iniciais do Fundamental foi estabelecida 
a possibilidade entre duas graduações. Até então, apenas pro"ssio-
nais graduados em Pedagogia poderiam atuar como professores 
regentes nestes segmentos. Mas vale a"rmar que o professor gra-
duado em Letras não tem em seu currículo disciplinas que são fun-
damentais para o ensino de conteúdos, habilidades e competências 
em tal faixa etária e o pedagogo carece de conhecimentos acerca do 
processo de ensino e aprendizagem em língua adicional.

Na tentativa de atender às questões citadas anteriormente, o 
documento prevê uma terceira certi"cação na área de educação 
bilíngue: um curso de extensão universitária com no mínimo 120 
horas. No entanto, não há direcionamento quanto ao currículo/
ementa deste curso e quais saberes docentes deveriam compor a 
formação, e esta foi deixada a cargo das universidades. Como al-
ternativa ao certi"cado do curso de extensão, o pro"ssional pode 
ter pós-graduação lato sensu, mestrado ou doutorado reconhe-
cidos pelo MEC. Supomos que está implícito ao documento que 
estas quali"cações deveriam estar relacionadas aos estudos sobre 
educação (bi)plurilíngue, mas o fato de este ponto não estar ex-
plicitamente escrito no documento pode causar dúvidas.

(ii) professores que iniciarão sua graduação a partir de 2022 
são subdivididos em duas categorias: 
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• Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamen-
tal: diploma em Pedagogia para Educação Bilíngue ou Le-
tras para Educação Bilíngue.

• Anos Finais do Ensino Fundamental e Médio: diploma 
em Letras ou Letras para a Educação Bilíngue, ou no caso 
de outras disciplinas do currículo, a licenciatura corres-
ponde à área curricular de atuação na Educação Básica. 
E para completar a formação acadêmica, Certi"cado de 
Formação Complementar em Educação Bilíngue (curso de 
extensão universitária com no mínimo 120 (cento e vinte) 
horas; pós-graduação lato sensu; mestrado ou doutorado 
reconhecidos pelo MEC), exceto para professores com for-
mação em Letras para Educação Bilíngue.

É possível a"rmar que estas novas exigências acerca da re-
formulação dos cursos de Letras e Pedagogia foram um dos itens 
que geraram maiores discussões entre especialistas, pesquisado-
res e acadêmicos da área. Como o documento ainda não foi ho-
mologado até a data de escrita do presente capítulo, não se sabe 
ao certo se as datas estabelecidas serão mantidas. Se assim for, 
não há dúvidas que a reformulação desses cursos, para atender as 
exigências da nova legislação, parece inviável.

Na próxima seção, discutimos algumas implicações deste do-
cumento para a formação de professores. 

Formação de professores – quais as implicações? 
Que caminhos são possíveis?

As implicações das Novas Diretrizes para a formação de pro-
fessores em nível inicial não são poucas. Parece ser consenso que 
a transformação de cursos de licenciatura seja imperativa, mas 
ainda há polêmica sobre que curso seria esse. Embora as diretri-
zes orientem para a criação de cursos de “Letras para Educação 
Bilíngue” ou “Pedagogia para a Educação Bilíngue”, os desa"os 
para essa proposta ainda são imensuráveis. A nosso ver, aqui, pa-
rece-nos ser necessário pensar no Inédito-viável (FREIRE, 2011), 
e encontrar outras soluções para o atendimento dessa demanda.
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O termo inédito-viável (FREIRE, 2011) nos parece apropriado 
para tratar da questão porque ele pode ser visto como superação das 
situações-limite, representando assim a concretização de sonhos que 
eram tidos/vistos como impossíveis (inviáveis), mas que, no presen-
te, podem ser vistos como possibilidades (viáveis) caso seja adotada 
uma postura crítica de ação transformadora que viabilize a análise da 
realidade a partir de ações coletivas (FREIRE, 2011). E para Freire, 
(2011), as ações coletivas podem ser denominadas como atos-limite 
(FREIRE, 2011, p.127), ou seja, “como estratégias criativas que de-
vem servir de superação de obstáculos (situações-limite)”. Isso por-
que uma vez criados os atos-limite, encaminha-se para a instituição 
dos inéditos, para a realização de sonhos (inéditos) possíveis (viá-
veis) na ação educativa, no processo formativo. 

Assim, se por um lado, as novas diretrizes impõem limitações 
(situações-limite) para uma educação plurilingue como as ques-
tões que delineamos na seção anterior, nos propomos aqui a pensar 
em estratégias criativas que podem servir de superação para tais 
situações. Para nós, o maior avanço das Diretrizes foi colocar em 
pauta a necessidade de uma formação de professores para este con-
texto - que nos permite constituir inéditos viáveis (FREIRE, 2011) 
e nos permite desa"ar os atos-limites por meio do debate, da con-
testação, da não aceitação de certos valores impostos por poucos. 

Passamos então para a discussão de algumas das implicações 
para a formação de professores. Primeiramente, professores que atu-
am na formação de professores precisam compreender a especi"ci-
dade do conhecimento exigido para a atuação em contexto bilíngue, 
que extrapola os conhecimentos de ambos os cursos de graduação. 
Não nos parece ser apropriado simplesmente adicionar uma carga 
horária linguística nos cursos de pedagogia – proposta que ocorre 
nos bastidores de algumas universidades – ou ainda trazer a dimen-
são de conhecimentos da educação infantil para o curso de Letras 
– outra proposta já aventada em alguns contextos. A nosso ver, pre-
cisamos pensar em um novo curso de licenciatura que extrapole a 
dicotomia entre Letras x Pedagogia neste cenário. Isso porque, en-
quanto a pedagogia licencia seus graduandos para o trabalho com 
a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, o curso 
de Letras licencia seus graduandos para o ensino fundamental e 
médio. Ambas as licenciaturas atuam muito bem em suas próprias 
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especi"cidades, necessidades e per"l de professor e necessitam con-
tinuar existindo dentro do âmbito a que se propõem.

O que está em pauta, no entanto, é a necessidade de um curso 
voltado para a especi"cidade dos contextos bilíngue, para a formação 
integral de pro"ssionais capacitados para trabalhar nesse contexto. 
Nesse sentido, concordamos com Fernandes (2020, pg. 23) em que 

Faz-se necessária a abertura de um curso de graduação que, 
em sua amplitude, forme pro"ssionais capacitados para atuarem 
desde a educação infantil até o ensino médio. Com conhecimen-
tos especí"cos de suas áreas, porém compreendendo os processos 
cognitivos da aprendizagem, bem como as teorias educacionais, 
e possuindo conhecimento de língua de instrução a ponto de po-
der transitar entre os diferentes segmentos de forma mais #uida. 

Para tanto, isso vai exigir equipes multidisciplinares dispos-
tas a construírem um currículo integrado e interdisciplinar que 
abrange conhecimentos típicos advindos da Pedagogia, do Curso 
de Letras, de outras licenciaturas de áreas disciplinares e da Psico-
logia. Isso exigirá de formadores e pesquisadores um movimento 
de colaboração, parceria e desapego a sua área/curso de formação 
que nem sempre é fácil no contexto acadêmico. 

Em segundo lugar, precisamos compreender a especi"cidade 
dessa formação. Segundo Megale (2019), a principal diferença en-
tre um professor que atua em contexto bilíngue se dá no fato de 
que além de ensinar o conteúdo que leciona, ele também necessita 
saber como trabalhar com a língua (L2) a partir do conteúdo que 
leciona. Isso implica na necessidade de conhecimentos curricula-
res construídos a partir de estudos recentes sobre os letramentos 
necessários para o uso do inglês como meio de instrução, sobre os 
diversos conhecimentos disciplinares e sobre pedagogias para o en-
sino desses conhecimentos (que ainda não fazem parte da maioria 
dos currículos do curso de Letras e nem de outras licenciaturas).

Soma-se a essas questões a necessidade de pensarmos profunda-
mente sobre o per"l de alunos que desejamos formar na educação bilín-
gue, um sujeito que extrapole o tão almejado per"l da maioria das esco-
las bilíngues de prestígio (alunos capazes de estudar no exterior ou de 
se destacarem no mercado de trabalho nacional). Assim, coadunamos 
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com a proposta de Aranda (2019), que propõe que temos que ir para 
além das questões que focam na escolha de materiais e recursos peda-
gógicos e nos perguntarmos que aluno pretendemos formar ao "nal 
de um ciclo de Educação Bilíngue. Isso porque, com as novas Diretri-
zes e com a crescente demanda e reconhecimento das vantagens deste 
tipo de educação, que ocasionou o boom das escolas bilíngues no setor 
privado, já são realidade também – embora em menor escala - o cresci-
mento de escolas bilíngues no setor público de ensino.

Outra implicação, a nosso ver, para esses cursos de formação 
de professores é a necessidade de um currículo crítico que desen-
volva habilidades e construa ferramentas para que o pro"ssional 
atuante nesse contexto possa questionar as ideologias dominan-
tes em relação à língua e que, assim, seja capaz de desvelar as ide-
ologias de línguas de prestígio, como no caso da língua inglesa, a 
"m de questionar a visão do inglês como commodity, o mito do 
falante nativo e a ideologia do inglês como a língua exclusiva da 
ciência. É preciso questionar o papel e a supremacia dessa língua 
em detrimento de outras. Esses pro"ssionais precisam acompa-
nhar o desenvolvimento de pesquisas recentes sobre aquisição de 
linguagem e incorporar perspectivas voltadas para práticas trans-
língues, por exemplo. Essa formação crítica perpassa a necessi-
dade de formarmos pro"ssionais com habilidades de construir 
um currículo “made in Brazil”, com o reconhecimento de um 
per"l almejado pelas comunidades locais. Para Megale (2019), 
uma formação crítica também perpassa a ênfase na construção 
de conhecimentos de ordem teórica, prática e política que possa 
possibilitar não apenas a re#exão e a acomodação em relação às 
demandas presentes no contexto de trabalho do professor, mas 
principalmente a criação de um modelo de sociedade e um estilo 
existencial que se baseiem nos valores da equidade e da liberdade.

 Nesse sentido, também defendemos a necessidade de um cur-
rículo que prime pela diversidade e que não busque atender so-
mente aos princípios de uma parcela da população brasileira. Em-
bora saibamos que a comunidade exerce papel central nas práticas 
das escolas bilíngue de hoje, pro"ssionais atuantes nesse per"l pre-
cisam ter conhecimento teórico metodológico que lhes permitam 
explicar, defender e dar suporte para escolhas curriculares pautadas 
na diversidade. E raro, por exemplo, vermos propostas de educação 
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bilíngue que incorporem princípios de uma educação antirracista 
ou de outras práticas alinhadas à perspectiva de justica social. 

Coadunamos com Liberali (2019) na proposta de que preci-
samos formar pro"ssionais capazes de construir um currículo da 
educação (bi)plurilíngue a partir das atividades e práticas sociais que 
permitam aos alunos expandir seu repertório e suas formas de par-
ticipação (LIBERALI, 2019). Em outras palavras, a autora defende a 
ideia de que temos que fazer uma proposta (bi)plurilíngue que ado-
te uma perspectiva de uma formação agentiva, ou seja, que busque 
construir um conjunto de iniciativas de intervenção na vida que ain-
da não foram realizadas, mas que tem o potencial e a possibilidade 
de se realizar (inédito-viável) (LIBERALI, 2019). Esse, a nosso ver, 
pode ser um dos maiores desa"os curriculares nesse contexto - nos 
desvencilharmos de práticas coloniais do conhecimento e propor 
práticas que nos permitam melhorar a condição de vida (nossa e do 
outro). Uma educação (bi)plurilíngue e a formação de professores 
para este contexto tem potencial ampliado para forjar identidades 
multiculturais, críticas e agentivas com participação relevante no ce-
nário nacional e internacional, mas para isso precisa incluir a diver-
sidade, a pluralidade de discursos e o engajamento social em seus 
currículos, considerando todos os tipos de aprendizes, inclusive os 
alunos de educação especial que nem sempre têm acesso à educação 
bi(plurilíngue) por desconhecimento de suas possibilidades e dos 
benefícios do bilinguismo para seu desenvolvimento.

Em relação à formação continuada, o parecer orienta que sejam 
ofertados cursos de extensão universitária com no mínimo 120 (cen-
to e vinte) horas. Se por um lado, essa ação nos parece importante e 
necessária em um primeiro momento, os desa"os para essa formação 
são os mesmos que os delineados acima para a formação inicial de 
professores (em relação a seleção de conteúdos, desenvolvimento de 
saberes e colaboração entre áreas disciplinares), acrescidos da necessi-
dade de se pensar em uma formação que não seja fragmentada e sem 
vinculação com o contexto prático de ensino em que estes professores 
atuam. Parcerias entre instituições de ensino e escolas bilíngues (sejam 
elas públicas ou privadas) poderiam representar avanços consideráveis 
em relação a uma formação sócio-cultural com possibilidade de inte-
gração em uma comunidade de prática (LAVE; WENGER, 1991) de 
maneira longitudinal, progressiva e permanente. 
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Considerações !inais 

Neste capítulo objetivamos apresentar os parâmetros das no-
vas Diretrizes Curriculares Nacionais para a oferta de Educação 
Plurilíngue e discutir as implicações desse parecer para a forma-
ção de professores. Acreditamos na necessidade de se reconhecer 
tanto os avanços quanto os desa"os trazidos por este documento 
para a forja de contextos críticos de formação de professores. 

Como já mencionamos, para nós, o maior avanço das Diretri-
zes foi colocar em pauta a necessidade de uma formação de profes-
sores para este contexto - que nos permite constituir inéditos viá-
veis (FREIRE, 2011) e desa"ar os atos-limites por meio do debate, 
da contestação, da não aceitação de certos valores impostos. Assim, 
com esse texto, esperamos (como formadores de professores de lín-
gua, pesquisadoras na área de estudos da linguagem e da educação, 
professoras e coordenadoras de escolas bilíngues e mães de “bilin-
guinhos”), contribuir para o debate e para a construção de práticas 
formativas críticas para o contexto bilíngue. Que nosso discurso se 
some a outros discursos e que a multiplicidade de vozes, expertises 
e áreas interdisciplinares sejam os parâmetros para a formação de 
professores em contexto bilíngue. 
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Introdução

Este texto tem como objetivo relatar uma pesquisa concluída 
na Disciplina de Didática na Educação Superior, intitulada: “Co-
nhecimento e Prática Docente” do Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Universidade Estadual de Londrina. O objetivo 
foi discutir a formação continuada de professores permeada pela 
compreensão e desenvolvimento do planejamento na perspectiva 
Histórico-Crítica, considerando os olhares que perpassam sobre 
esse processo enquanto uma possibilidade de práxis docente. 

A presente pesquisa foi impulsionada por problemas advindos 
da prática social, contexto em que as autoras estão inseridas. Questio-
namentos sobre a ação docente na Educação Superior são frequen-
tes, o desassossego sobre o planejamento e os itens que o compõem 
e a própria prática pedagógica em si são inquietações que atravessam 
a formação inicial e continuada dos professores recém-formados ou 
estudantes da pós-graduação de cursos de bacharelado. Tais fatores 
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culminaram na matrícula na disciplina de Didática na Educação Su-
perior: Conhecimento e Prática Docente do Programa de Pós-Gra-
duação em Educação na Universidade Estadual de Londrina.

Os aportes teóricos, leituras e discussões da referida disciplina ti-
veram como objetivo proporcionar o pensamento crítico aos discentes, 
a "m de que eles possam realizar a consecução da práxis em sala de 
aula, como sendo “[...] a atividade material humana transformadora do 
mundo e do próprio homem. Essa atividade real, objetiva, é, ao mesmo 
tempo, ideal, subjetiva e consciente”. (VÁZQUEZ, 1968, p.194).

Observou-se que a ementa e o cronograma da disciplina demons-
tram sua organização prévia e intencional fundamentada nos pressu-
postos teóricos do Materialismo Histórico e Dialético, que compreende 
a educação como um trabalho não material. Esse tipo de trabalho con-
siste “produção de conhecimentos, idéias, conceitos, valores, símbolos, 
atitudes, habilidades” (SAVIANI, 2015, p. 286), sendo assim, a educa-
ção é um dos mais poderosos meios de transformação da sociedade, 
visto que, exercita-se a "m de formar o indivíduo omnilateral, em seu 
todo, e não de forma fragmentada, capaz de re#etir sobre a realidade 
em que está inserido e então superá-la. (MARX, ENGELS, 2007). 

Desse modo, este trabalho busca, por meio de uma pesqui-
sa-ação, discutir a formação continuada de professores que cur-
saram uma disciplina pautada na referida perspectiva e puderam 
vivenciar o planejamento de uma unidade em sala de aula com 
sujeitos de outras áreas, com a mediação docente e intencionali-
dade para a prática pedagógica futura. 

Educação superior: teoria e prática

A história é produzida nas relações sociais por meio das práticas 
humanas expressas nas organizações culturais, políticas, econômicas 
e educacionais. A educação não pode ser entendida fora desse con-
texto, uma vez que se encontra inserida e se desenvolve diante des-
ses aspectos, vivenciando e expressando movimentos contraditórios 
da sociedade. Dessa forma, o desenvolvimento humano ocorre por 
meio destas relações sociais, todavia, ao pensarmos na educação per-
cebe-se o papel peculiar da prática pedagógica, isto é, sua relevância 
enquanto mediadora entre o cotidiano e o não cotidiano.
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As transformações no setor econômico, político e social acar-
retaram modi"cações na área educacional em função de concep-
ções pedagógicas pautadas no ideário de uma sociedade e de uma 
concepção de homem. Portanto, não se pode pensar em educação 
sem se considerar o contexto contemporâneo que está inserido. 
Frigotto (2003) faz uma análise da educação relacionada à pro-
dução material, ideológica e simbólica dos homens entre si, à luz 
do marxismo. A educação consubstancia-se como um campo de 
disputa de poder, re#etida nas concepções de homem que se pre-
tende formar, na organização dos processos educativos e, mais 
especi"camente, nos conteúdos ensinados e na forma em que este 
processo se desenvolve.

Diante disso, ressalta-se que em sua maioria o processo de 
ensino e o ideário de homem continuam norteados com um 
conteúdo aliado à visão simplista da realidade, que objetiva a 
disseminação da fragmentação. Contudo, é preciso compre-
ender a necessidade da substituição destes procedimentos por 
ações que veri"quem a capacidade de trabalhar com um con-
teúdo historicamente acumulado e a partir da organização de 
uma metodologia que oriente de maneira positiva o processo de 
ensino e aprendizagem.

Todavia, há a perspectiva das classes dominantes, a qual, “a 
educação dos diferentes grupos sociais de trabalhadores deve 
dar-se a "m de habilitá-los técnica, social e ideologicamente para 
o trabalho. Trata-se de subordinar às demandas do capital”. (FRI-
GOTTO, 2003, p. 26).

Dessa maneira, a educação pode contribuir para a manu-
tenção do capitalismo na medida em que forma indivíduos de 
competência técnica para atuar nos modos de produção de ma-
neira alienada. O autor considera que: “[...] o trabalho, nesse 
caso, seria pura negatividade e por isso impensável como prin-
cípio educativo” (FRIGOTTO, 2003, p.171). Silva (2009) argu-
menta que na história da educação, nos diversos modos de pro-
dução existentes, o processo educativo sempre esteve norteado 
por contradições e situado no âmbito de disputas de projetos da 
sociedade.
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Esta problematização sobre a ação docente perpassa a Edu-
cação Superior e buscando re#etir criticamente sobre a prática 
pedagógica de professores na sua relação com o social, Padilha 
(2002) expressa o trabalho docente na contemporaneidade como 
re#exo da sociedade capitalista, em que a mesma alienação pro-
duzida pelo trabalho é reproduzida nas relações estabelecidas, 
quais sejam, fragmentação do saber, ausência de re#exão crítica, 
e, em especí"co, a dicotomia entre conteúdo e forma.

Considera-se, então, de suma importância à compreensão 
do contexto social, uma vez que é nele que a prática pedagógica 
ocorre, re#etindo e reproduzindo suas contradições. No entan-
to, essa compreensão deve abrir possibilidades para estudos mais 
aprofundados que instiguem mudanças na prática pedagógica e 
que estas possibilitem o desenvolvimento humano. Desse modo, 
é imprescindível a mediação de uma articulação adequada, por 
parte do professor, entre o conteúdo a ser ensinado e a forma pela 
qual ele será ensinado. (DUARTE, 2015).

Ao pensar neste contexto da totalidade da sociedade, perce-
be-se o quanto o mesmo está “ditando” aspectos que orientam 
a educação, pois, o percurso educacional vem apresentando as-
pectos voltados para a materialização da divisão entre teoria e 
prática, que di"culta a possibilidade de formação com qualida-
de, por apresentar um conteúdo fragmentado aliado à ausência 
de uma análise crítica. Pode-se constatar que esse fator ocorre 
porque a sistematização assim como os instrumentos materiais 
para a elaboração do conhecimento pertencem à classe dominan-
te. “Assim esta forma de trabalhar a educação é, fruto da prática 
fragmentada, que expressa e reproduz esta fragmentação, através 
de seus conteúdos, métodos e formas de organização e gestão”. 
(KUENZER, 2005, p. 3).

Mediante este contexto, Abrantes (2015) considera que a 
educação deve se constituir como instrumento de mediação fun-
damental para o desenvolvimento do pensamento teórico, desta 
maneira, percebe-se a necessidade de aliar esta prática a uma te-
oria, visto que é preciso um embasamento teórico que a norteia, 
uma vez que o ato de pensar pressupõe lembrar-se de um objeto, 
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ou seja, não é possível considerar a práxis educativa que promova 
desenvolvimento, se ela for esvaziada de conteúdo. 

Nesta perspectiva, percebe-se a necessidade de trabalhar 
com a totalidade, que considera a importância do processo da 
contradição diante da luz do referencial que queremos pensar 
a educação, em especí"co a prática pedagógica que será desen-
volvida, acredita-se que “[...] já é tempo de reagirmos ao ‘recuo 
da teoria’[...]” (DUARTE, 2015, p. 23) e para tanto, faz-se ne-
cessário resgatar o caráter da práxis transformadora, frente à 
prática pedagógica desenvolvida pelos docentes que atuam na 
Educação Superior.

Frente a esse contexto re#etimos sobre a Pedagogia Históri-
co-Crítica, norteadora da disciplina do presente relato, ela teve 
origem no "nal da década de 1970, com Dermeval Saviani, vista 
como uma superação para as tendências tradicionais, escolano-
vistas e tecnicistas, na medida em que propunha uma compreen-
são histórica e social do homem, capaz de superar uma educação 
cujo modelo era dominar e reprodutor do sistema econômico ca-
pitalista. (SAVIANI, 2007).

Com o intuito de propiciar aos professores um novo modo de 
pensar e operacionalizar a referida pedagogia, Gasparin (2002) 
elaborou uma “Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica”, 
composta por cinco passos que exige uma compreensão trans-
formadora do educador em relação aos conteúdos transmitidos, 
considerando-os como produções humanas resultantes das rela-
ções de trabalho.

A partir desses pressupostos e com o intuito de propiciar aos 
professores um novo modo de pensar e de operacionalização da 
referida pedagogia, Gasparin (2002) foi o responsável pela ela-
boração de uma “Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica”, 
que exige do professor uma nova forma de pensar os conteúdos, 
transmitindo-os aos educandos enquanto produções humanas 
resultantes das relações sociais de trabalho, sendo eles:
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• 1º Passo - Prática Social Inicial: É o ponto de partida, a 
apresentação dos conteúdos a serem estudados e seus ob-
jetivos, bem como, o momento em que o professor toma 
conhecimento das vivências dos educandos, seus conheci-
mentos prévios acerca do que será estudado.

• 2º Passo - Problematização: É o momento da identi"ca-
ção dos problemas postos pela prática social inicial e de 
discussões sobre as razões pelas quais o conteúdo deve ser 
estudado. Também consiste na elaboração de questões pro-
blematizadoras considerando as dimensões cientí"ca, cul-
tural, social, conceitual, política, econômica, entre outras.

• 3º Passo - Instrumentalização: Consiste no momento em 
que o professor apresenta aos alunos - por intermédio de 
diferentes formas pedagógicas - o conhecimento cientí"co, 
possibilitando relações entre os conhecimentos prévios, as 
problematizações no intuito de que eles se apropriem do 
novo conhecimento.

• 4º Passo - Catarse: é a nova síntese mental elaborada pelo 
aluno, é a totalidade concreta do pensamento que ele chegou 
após superar o conhecimento cotidiano pela apropriação do 
cientí"co e da identi"cação e compreensão das dimensões. 
Essa síntese pode ser exteriorizada por intermédio de uma 
avaliação oral, escrita etc, desde que o aluno a expresse.

• 5º Passo - Prática social "nal: Consiste na nova postura 
prática do aluno fora da sala de aula, nas novas formas 
de agir e se manifestar no exercício social após a vivência 
de apropriação do conhecimento cientí"co oportunizado 
pelo processo de ensino e aprendizagem.

Segundo o precursor da didática para a Pedagogia Histórico-
-Crítica, quando operacionaliza em sala de aula, é a tendência 
capaz de realizar o feito da prática docente com intencionalidade, 
pois, visa a transformação da realidade por meio da transmissão 
dos conteúdos, bens culturais produzidos na materialidade do 
contexto histórico e social da humanidade. (GASPARIN, 2002).
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Assim, ela se objetiva como um equilíbrio entre teoria e práti-
ca, rompendo com os dualismos e dicotomias. Em outras palavras, 
essa perspectiva possibilita a práxis, pois, permite uma prática do-
cente comprometida com o processo de ensino e aprendizagem, 
bem como “[...] com a promoção das capacidades psíquicas, pro-
movendo a promoção humana dos educandos, para que estes rom-
pam a alienação e a barbárie, colocando-se conscientemente no 
âmbito social”. (GASPARIN; PETENUCCI, 2008, p.3).

O plano didático do Gasparin (2002) foi o utilizado na disciplina 
do referido estudo. Foram abordados outros planos de aula, como 
da tendência tradicional e da tecnicista. Contudo, a escolha deste se 
justi"ca pela possibilidade de se pensar a apropriação didático/peda-
gógica por meio de um processo intencional da lógica dialética, que 
coloca em movimento a práxis docente e os seus sujeitos em um pro-
cesso de superação do imediato e incorporação do concreto pensado

Procedimentos metodológicos

Os procedimentos metodológicos desenvolvidos na presente 
pesquisa contaram com a constituição de um espaço e um tempo, 
isto é, com uma forma. Foram 30 horas/aula da disciplina de Di-
dática em Educação Superior do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da UEL. Haviam participantes de diferentes áreas do co-
nhecimento matriculados na disciplina: Ciências Sociais, Direito, 
Letras, Medicina Veterinária, Pedagogia, Psicologia, entre outros. 

Privilegiou-se a pesquisa-ação, na qual a sua realização se 
deu por meio de “uma ação ou com a resolução de um problema 
coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes [...] estão 
envolvidos de modo cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, 
2000, p. 14). Assim, pesquisador e objeto de investigação não se 
encontram dissociados e a busca por contribuir com o espaço in-
serido, por meio de ações concretas na realidade e a re#exão e 
avaliação de seus resultados, impera. 

O conteúdo das aulas foi permeado de leituras e discussões sobre 
alguns eixos da temática da docência na Educação Superior, como o 
currículo, as tendências pedagógicas e o uso das TICs (Tecnologias 
da Informação e Comunicação). As práticas docentes da disciplina 
foram desenvolvidas com intuito de proporcionar o conhecimento 
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sobre os saberes teóricos práticos da docência nesse nível de ensino e 
a concomitância entre os elementos teoria e prática.

Um dos instrumentos avaliativos da disciplina foi a elaboração 
colaborativa do planejamento de unidade de acordo com a Pedago-
gia Histórico-Crítica, mais especi"camente o modelo sugerido por 
Gasparin (2002). Para tanto, a turma foi dividida em grupos, e nesse 
percurso, houve o trabalho dialético, desenvolvido com a orientação 
da professora com os grupos e da interação entre os participantes. 
Sete grupos de estudantes foram formados, que paralelamente, ela-
boraram o plano. Para a análise desse processo foram selecionados 
dois, cujo critério para seleção aconteceu pelo nível de ensino que os 
grupos escolheram para elaborar o plano, ou seja, foram escolhidos 
dois níveis distintos: educação básica e superior. 

O primeiro grupo selecionou o Ensino Médio e trabalhou com 
a unidade de conteúdo “História do Brasil” enfatizando o perío-
do da Ditadura Militar (1964-1985). Os integrantes mencionaram 
que a opção pela educação básica se deu pela possibilidade de ser 
um material didático a ser trabalho em turmas também de ensino 
superior de algumas licenciaturas, como, Letras (por trabalharem 
com diferentes gêneros textuais), História e Ciências Sociais. Já o 
segundo grupo selecionou o Ensino Superior para planejar sua 
unidade de conteúdo, e contemplou a “Teoria Histórico-Cultural e 
suas possibilidades para uma leitura histórico-social”, direcionada 
a uma suposta turma de terceiro ano do curso de Pedagogia. 

Após a conclusão do plano de unidade, os integrantes dos dois 
grupos responderam a uma entrevista semiestruturada com três 
questões: Como foi elaborado o plano de unidade baseado na pers-
pectiva Histórico-Crítica?; Na sua opinião, a realização dessa proposta 
de elaboração de um planejamento na perspectiva Histórico-Crítica 
contribui para sua formação enquanto docente do Ensino Superior? 
De que maneira?; No que diz respeito ao processo de aprendizagem 
dos alunos, qual sua percepção sobre uma aula desenvolvida pelo pla-
no que seu grupo elaborou?”. As respostas dos participantes foram 
identi"cadas no decorrer do texto pelas seguintes denominações: P 
(participante) e um número (1, 2, 3 etc), as quais classi"cam pela or-
dem da resposta e serão analisadas no tópico a seguir.
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Resultados e discussão

A primeira questão da entrevista semiestruturada indagava: 
“Como foi elaborado o plano de unidade baseado na perspectiva 
Histórico-Crítica?”. Veri"cou-se por meio das respostas que 100% 
dos estudantes participantes mencionaram a di"culdade em se 
pensar em um plano único de forma colaborativa com professores 
de diferentes áreas do conhecimento e de atuação, a exemplo: “O 
desa"o foi planejar com pessoas de diferentes áreas do conheci-
mento, porém, o diálogo foi muito enriquecedor” (p. 2). 

Diante disso, percebeu-se que o processo da formação conti-
nuada ofertado pela disciplina no processo de elaboração do pla-
no na qual a composição de grupos nos quais um integrante era 
mais experiente que outro em determinada área de conhecimen-
to, pode ter propiciado a contribuição para a ampliação do co-
nhecimento dos demais, pois, segundo Mello (2004, p. 145), “[...] 
o processo de aprendizagem é sempre colaborativo, ou seja, resul-
ta da ação conjunta entre educador ou parceiro mais experiente”. 
Assim, tal prática se constitui como uma forma diferenciada de 
pensar e aprender, pois, os participantes passam a entender por 
meio da própria vivência que o conhecimento se dá pela intera-
ção e ajuda mútua na busca por um objetivo comum.

Destarte, a segunda pergunta questionou: “Na sua opinião, 
a realização dessa proposta de elaboração de um planejamento 
na perspectiva Histórico-Crítica contribui para sua formação 
enquanto docente do Ensino Superior? De que maneira? ” Na 
acepção desta questão, 100% dos participantes a"rmaram que 
sim, que contribuiu, à exemplo: “sim, sem dúvidas, com certeza 
contribui para minha formação” (P. 1). 

Entretanto, a justi"cativa de como isto in#uenciou em na for-
mação, foi possível constatar três aspectos, sendo estes em desta-
que: “elaboração das aulas e a contribuição para a aprendizagem 
dos alunos em qualquer faixa-etária da educação”(P.3); “possibi-
litou um olhar para todo o processo de planejamento colocando 
teoria e prática para elaboração e desenvolvimento de uma aula” 
(P.5); “posso dizer que hoje as minhas aulas já iniciam de maneira 
diferente, hoje percebo que meus alunos precisam ver sentido e 
signi"cado naquilo que falo, consigo ver a teoria em prática” (P.7).
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Diante dos dados supracitados, veri"cou-se que a proposta 
da disciplina em enfatizar a indissociabilidade entre teoria e prá-
tica no próprio decorrer, possibilitou aos participantes um “novo 
olhar” para a própria prática, proporcionando o que Abrantes 
(2015) sublinha que devemos considerar no contexto da educa-
ção como instrumento de mediação fundamental para o desen-
volvimento do pensamento teórico. Portanto, percebe-se a neces-
sidade de aliar a prática a uma teoria, visto que, é preciso um 
embasamento teórico que a norteia, uma vez que o ato de pensar 
pressupõe lembrar-se de um objeto, ou seja, não é possível consi-
derar a práxis educativa que promova desenvolvimento se ela for 
esvaziada de conteúdo, pois só a partir deste contexto que se pos-
sui um sentido maior de re (signi"cação) da prática desenvolvida.

A terceira e última questão “No que diz respeito ao processo 
de aprendizagem dos alunos, qual sua percepção sobre uma aula 
desenvolvida pelo plano que seu grupo elaborou?” foi respondida 
pelos participantes de maneira positiva pela maioria dos partici-
pantes. Foram apontadas algumas relações com as práticas sociais 
que já estão sendo desenvolvidas em sala de aula, e algumas outras 
que tem suscitado inquietações para alteração da prática, sendo as-
sim podemos perceber que os participantes a"rmam que o plane-
jamento elaborado nesta perspectiva pode contribuir tanto com a 
ação docente como também com a apropriação do conhecimento 
aos alunos, e a compreensão de mundo enfatizando a relevância do 
trabalho com as dimensões do conteúdo como destacam a seguir: 

“Penso que uma aula embasada no plano que "zemos iria 
contribuir para aprendizagem dos alunos e para a compreensão 
da realidade social no qual estão inseridos, por conta do trabalho 
com as dimensões do conteúdo” (P. 4); Acredito que a aula nessa 
perspectiva caracteriza-se pelo sentido e signi"cado para o alu-
no, pois estabelece relações com a prática social transcendendo 
ao conhecimento elaborado (p.7); Olha eu acredito muito nesta 
perspectiva e vejo no meu dia a dia como faz a diferença quando 
algo tem signi"cado para o aluno, como eles prestam atenção ao 
realizar o trabalho com as dimensões do conteúdo” (p.8).

Desta forma, destaca-se a importância da elaboração, desen-
volvimento e de um planejamento e o quanto este pode interferir 
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na compreensão dos determinantes que interferem na formação 
humana, pois, sabe-se que envolve questões econômicas, polí-
ticas, culturais e sociais, sendo assim, a categoria da totalidade, 
do trabalho com as dimensões do conteúdo, permite visualizar 
elementos que não apenas explicitam a relação do objeto com a 
situação histórica concreta vivida, mas também permite perceber 
as contradições presentes no contexto, visto que, [...] é, realizan-
do-se na especi"cidade que lhe é própria que a educação cumpre 
sua função política”. (SAVIANI, 1987, p. 92).

Portanto, é especi"camente necessário que o docente com-
preenda que a educação precisa transcender a cotidianidade e 
apresentar aos estudantes o conhecimento cientí"co, elaborado 
e acumulado historicamente. Desta maneira, o exercício docen-
te constitui-se como uma ação que demanda intencionalidade e 
fundamentação teórica. Diante deste cenário, é preciso romper 
com esta dualidade entre teoria e prática e compreendê-las como 
aliadas para então conceber uma práxis docente.

Considerações !inais 

Este trabalho relatou uma pesquisa-ação concluída na Discipli-
na de Didática na Educação Superior, intitulada: “Conhecimento e 
Prática Docente” do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Estadual de Londrina e teve como objetivo discutir a 
formação continuada de professores permeada pela compreensão 
e desenvolvimento do planejamento na perspectiva Histórico-Crí-
tica, considerando os olhares que perpassam sobre esse processo 
enquanto uma possibilidade de práxis docente. 

Durante a referida disciplina, cursada pelas autoras e que foi 
fundamentada nos pressupostos teóricos e metodológicos do Ma-
terialismo Histórico e Dialético, além dos estudos e discussões de 
cunho teórico, houve um momento teórico-prático de elaboração 
de um plano de unidade de acordo com o referencial. Por meio 
dessa proposta, foi possível realizar uma entrevista semiestrutu-
rada com os estudantes participantes e veri"car as contribuições 
dessa formação continuada que enfatizava a práxis docente e a 
docência no ensino superior.



Ensino, currículo e formação docente: vínculos, conexões e questões da atualidade

606

Ao analisar a formação continuada de professores permeada 
pela compreensão e desenvolvimento do planejamento na perspec-
tiva Histórico-Crítica durante a disciplina, vislumbrou-se a conco-
mitância entre teoria e prática que permearam a possibilidade de 
uma práxis docente, aliada a compreensão homem como sujeito 
histórico-social que se produz na relação dialética com o outro.

Percebeu-se também a relevância em compreender um apor-
te teórico que norteie a prática pedagógica, neste estudo em es-
pecí"co a perspectiva Histórico-Crítica, na medida em que hou-
veram relatos de empenho em relação a transformação da ação 
docente por meio do trabalho com planejamento na referida 
perspectiva e o desenvolvimento das dimensões do conteúdo 
como possibilidade de amplitude da totalidade e visão de mundo 
para os docentes e discentes. Assim, pôde-se perceber que as con-
tribuições foram ao encontro com a mudança de pensamento dos 
participantes da disciplina e da constituição de uma consciência 
voltada ao trabalho intencional que visa o desenvolvimento hu-
mano dos sujeitos, traduzido pela práxis pedagógica. 
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Introdução

A crise da educação tem sido agravada pelo histórico de en-
sino individualista, pautado no mérito, fundamentado na lógi-
ca capitalista, em linguagem dirigida ao homem branco hétero e 
proprietário, apresentada em arquitetura que demonstra hierar-
quia para que o ser humano consiga apropriar-se do saber histo-
ricamente construído. 

Uma pandemia atual desa"a soluções para a crise da educa-
ção. Uma pandemia que precisa de atitude de respeito ao outro, 
mas isso não é ensinado, e quando é, não há reconhecimento des-
sa aprendizagem. Portanto, a alteridade, o valor do ser humano, 
não é um valor historicamente construído no ensino, no currícu-
lo, na formação docente.

Não há ensino para que vínculos de afetos sejam respeitados, 
fortalecidos, muito menos semeados, pois as conexões da atualidade 
são virtualizadas e pedem likes, seguidores. Não há conexões com a 
humanidade do outro e suas diversas manifestações culturais, muito 
menos preocupação em amenizar o sofrimento humano.

Como remédio à apatia atual, o ensino da alteridade pode ser 
uma possibilidade de reconstrução de vínculos esquecidos.

Na crise mundial sanitária pela pandemia, o problema da fal-
ta de empatia pode ser resolvido com o ensino da alteridade: é 
uma hipótese para que o ensino em crise, en"m, promova a edu-
cação para a alteridade. A institucionalização do ensino da alte-
ridade no currículo e formação docente promove fortalecimento 
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de vínculos de afeto no cotidiano escolar, re#etindo empatia na 
atuação da sociedade em diversas áreas e seus cotidianos.

O objetivo geral do estudo é veri"car como em pandemia e 
num mundo pós-pandemia poderia ser institucionalizado o ensi-
no da alteridade ao longo da vida.

Nessa intenção, são objetivos especí"cos compreender o con-
ceito de professor que avança a pessoa do docente e engloba a 
merendeira; veri"car que o direito à educação ultrapassa a produ-
tividade querida pelo capital, abrangendo acesso a bens, mercado 
de trabalho, posições de decisão formando em alteridade o ser 
humano; destacar a importância do ensino dos direitos humanos 
numa lógica multicultural ao longo da vida e para além dos mu-
ros escolares; explicar a dinâmica de que ao democratizar o coti-
diano de um ambiente, o ser humano formado para a democracia 
poderá aprimorar suas relações, democratizando o mundo.

A institucionalização do ensino da alteridade é uma ideia de 
pesquisa com referenciais teóricos interdisciplinares.

Por pesquisa conceitual e de ação, pretende-se resgatar con-
ceitos interdisciplinares necessários para propor uma solução à 
apatia atual nas relações sociais, reconstruindo vínculos de hu-
manidade pelo ensino institucionalizado da alteridade.

Somos todos professores

Quando você fracassou? Já se fez essa pergunta? Como con-
siderar que um aluno fracassou? E como colocar-se como parte 
do fracasso? Somos todos professores: no ambiente escolar, da 
merendeira ao diretor, e para além dos muros escolares, conside-
rando que a comunidade fortalece as aprendizagens através dos 
costumes. Fato é que ao longo da vida dos alunos é possível acom-
panhar histórias de sucesso que superaram momentos rotulados 
como fracassos escolares. É corriqueiro encontrar na avaliação de 
professores, fatores extraescolares como causas do fracasso esco-
lar de um aluno:
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Dos fatores extraescolares apontados pelas professoras como 
causa do fracasso escolar o elemento mais atingido foi a família 
dos alunos. A explicação para tal fato era a de que as famílias 
eram desorganizadas, não davam atenção, amor ou assessora-
mento aos "lhos, mencionando causas objetivas como: falta de 
tempo dos pais (devido à carga excessiva de trabalho) e falta de 
condições culturais ou educativas (alguns eram analfabetos). 
Mesmo assim, não relacionaram esta “culpa” à sociedade; os 
pais, apesar de terem seu comportamento “explicado”, continu-
aram sendo os “culpados” (PENIN, 2011, p. 157).

Conceituar professor pelo docente em sala de aula, conside-
rando a construção histórica de fragmentação da classe traba-
lhadora da educação, seria injusto. Portanto, o trabalho engloba 
todos os que atuam pela educação, desde a merendeira até o ges-
tor da escola, e porquê não, todos os que mesmo informalmente, 
sem vínculos institucionais ou trabalhistas, estão envolvidos com 
a construção de uma educação transformadora (e mesmo os que 
ainda não se atentaram que sua atividade pensada pelo Capital, 
precisa transformar-se a serviço do ser humano).

Poucos professores destacam (não a própria atuação) a atua-
ção da equipe como falha considerável ao fracasso escolar, apon-
tando a família como culpada, mesmo compreendendo o traba-
lho em equipe do conselho escolar, da comunidade, necessidade 
de maior investimento em recursos humanos e materiais:

Duas considerações devem ser feitas sobre as a"rmações das pro-
fessoras. Primeiro, os depoimentos que recaíram sobre o próprio 
professor como causa do fracasso escolar dos alunos sempre se 
referiram a “outra” professora e não a si próprias. Falavam sobre 
si mesmas apenas quando queriam exempli"car uma estratégia 
usada que tinha dado resultados bons com as crianças. Segundo, 
os depoimentos das professoras sobre aquelas que “são relapsas” 
ou “más professoras” não relacionavam as condições precárias 
do trabalho escolar ou a situação funcional (institucional) como 
fatores explicativos. Vemos assim que, num caso ou noutro, seja 
nas atribuições de fatores externos à causa do fracasso escolar 
dos alunos (estes, apontados de forma espontânea), seja nas 
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atribuições de fatores internos (estes, solicitados pelo entrevis-
tador), as condições de trabalho na escola e as institucionais não 
foram prioritariamente consideradas pelas professoras. Entre as 
duas instâncias (escola e instituição), o número de a"rmações 
das professoras entrevistadas foi maior para a instituição do que 
para a escola. Resumindo, nas representações das professoras, o 
fracasso escolar dos alunos pode ser melhor enfrentado através 
de mudança nas ações, primeiro da professora, depois, da insti-
tuição e, por último, da organização escolar.Tal resultado indica a 
tendência das professoras considerarem em suas representações, 
mais os elementos do cotidiano do que os não cotidianos. Pou-
cas foram as menções a di"culdades no âmbito institucional ou 
sistema social mais amplo e menores ainda no âmbito escolar. 
Neste, a tendência das professoras foi considerar apenas aqueles 
contextos “mais cotidianos”, mais íntima e temporalmente vivi-
dos, como as questões de sala de aula. O cotidiano escolar, apesar 
de também compreender o cotidiano, não envolve a professora 
com a mesma força de presença como o cotidiano das aulas. (PE-
NIN, 2011, p. 159).

As questões do cotidiano da sala de aula são mais conside-
radas do que uma atitude de repensar ações institucionaliza-
das ou não que possam absorver condições precárias das vidas 
(BUTLER, 2019) dos alunos e dos professores. 

É necessário possibilitar a compreensão pela sociedade de que, 
quanto mais representatividade um grupo possui, mais humani-
zado ele se torna, pela escuta ativa, participação e discussão dos 
dissensos para formulação de demandas em consenso, e, por isso, 
através dos anos, as leis precisam ser modi"cadas para a inclusão 
social de pessoas que, de alguma maneira, tinham sua participação 
reduzida devido a conceitos estereotipados (BUTLER, 2019).

Pensar a necessidade de uma consciência simultaneamente 
ética e política de pertencimento a uma mesma Terra-Pátria, por 
uma política de civilização e de uma política da humanidade que 
substituam a política de desenvolvimento (MORIN, 2005, p.167) 
é pensar na necessidade do outro. Esse exercício de alteridade é 
pensado, re#etido no cotidiano escolar, porém, não é uma atitude 
considerada para reorganizar o cotidiano escolar, por mudança de 
rotinas, providências, protocolos. Sequer é atitude avaliada ou pen-
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sada para "ns de apresentação diferenciada de avaliação, como "ca 
evidente a avaliação da aprendizagem em plena pandemia. 

Por isso, é preciso compreender a importância do ensino da 
alteridade como fundamento da educação: educar para compre-
ender e agir no acolhimento das necessidades do outro. 

O ensino da alteridade deve ser compreendido, ensinado ao 
longo da vida do ser humano, institucionalizado e constantemen-
te oxigenado como política educacional que demanda horizon-
talização de sua gestão, assegurando a participação de grupos 
sociais precarizados.

Acesso à educação com a !inalidade da alteridade

Acesso à educação vai além da existência de vaga e da conquista 
de diploma. O resultado desejado com o pleno acesso ao direito à 
educação ultrapassa a produtividade querida pelo Capital, abrangen-
do acesso a bens, mercado de trabalho, posições de decisão forman-
do em alteridade o ser humano para transformação da sociedade.

Ter direito à educação, no direito brasileiro, é conseguir efe-
tivamente desenvolver plenamente suas capacidades ao longo da 
vida, conservando valores de democracia, justiça social, liberda-
de e paz (RANIERI, 2013, p. 75).

A educação continua em crise (ARENDT, 1957), pois cons-
truída historicamente pelo Capital e para esse, sem observar a 
condição humana.

Para romper com a lógica do Capital (MÉSZÁROS, 2008) e 
construir uma formação humana que realmente atue na transfor-
mação das condições degradantes da dignidade humana, o ensi-
no deve ter por "nalidade a alteridade:

A educação, como fator de equalização social, será um instru-
mento de correção da marginalidade na medida em que cumprir 
a função de ajustar, de adaptar os indivíduos à sociedade, incutin-
do neles o sentimento de aceitação dos demais e pelos demais. A 
educação será um instrumento de correção da marginalidade na 
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medida em que contribuir para a constituição de uma sociedade 
cujos membros, não importam as diferenças de quaisquer tipos, 
aceitem-se mutuamente e respeitem-se na sua individualidade 
especí"ca. (SAVIANI, 2008, p. 7).

Para além da apreensão de conteúdos que possibilitem resolver 
problemas das mais diversas áreas, é preciso que as pessoas enxer-
guem as necessidades humanas em primeiro lugar e suas situações 
existenciais de violência, possibilitando que todos expressem e 
verbalizem seus sentimentos de indignação, protesto e a"rmação 
de identidades (SEN; KLIKSBERG, 2010, p. 293). Muito além do 
investimento para que um aluno apreenda conteúdos e os utilize 
de forma e"ciente no mercado de trabalho, é preciso enxergar esse 
ser humano e sua necessidade de desenvolver todas as suas poten-
cialidades, a partir de sua história, sua identidade e necessidades.

Ao considerar o fracasso ou sucesso escolar, as organizações 
escolares precisam acompanhar a história do ser humano. Esse 
acompanhamento deve mapear como o conhecimento apreendi-
do tem sido utilizado para que seu acesso à educação ao longo da 
vida, fundado em dignidade humana, permita que acesse bens 
para sua qualidade de vida, destacando-o como pro"ssional no 
mercado de trabalho engajado com o valor essencial de humani-
dade, possibilitando sua participação em decisões que realmente 
transformem a realidade opressora construída pelo Capital. Não 
há sucesso escolar se o acesso à educação e certi"cação de conteú-
dos não impulsionam o ser humano ao encontro da humanidade 
no seu lar, com sua comunidade, no ambiente de trabalho e na 
sua ação para amenizar o sofrimento do outro.

Por outro lado, mesmo que o aluno tenha certi"cações não 
avaliadas com sucesso (pelas avaliações que atualmente não ana-
lisam aprendizado de alteridade e o verdadeiro sucesso dessa his-
tória humana), sem uma linearidade na mesma área e grau de 
titulação, se essa história de formação proporciona acesso a bens 
e serviços para sua qualidade de vida e, principalmente, mantém 
seu protagonismo como cidadão ativo na reivindicação de digni-
dade para si e para sua comunidade, há sucesso escolar.
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O acesso e exercício plenos do direito à educação ocorrem 
quando realizados para a "nalidade da alteridade, de restabeleci-
mento da dignidade humana.

A dignidade humana é eixo valorativo das atuações em plano 
transversal. Considerando que a apropriação do conhecimento 
historicamente serviu ao Capital, não contribuindo para a valori-
zação da dignidade humana, é preciso institucionalizar a educa-
ção em direitos humanos desde a mais tenra idade até a melhor 
idade, como processo contínuo de ensino da alteridade. 

O ensino dos direitos 
humanos por metodologias ativas 

Há metodologias recentes tornando o aluno protagonista de 
seu processo de aprendizagem, todavia, mantendo o histórico 
ensino individualista, pautado no mérito, fundamentado na ló-
gica capitalista, em linguagem dirigida ao homem branco hétero 
e proprietário. A crise da educação agrava o arranjo que impõe 
hierarquia por extratos sociais para que o ser humano consiga 
apropriar-se do saber historicamente construído. 

É preciso desestrati"car para que as organizações permitam a 
atuação de grupos sociais vulneráveis:

Com efeito, a sociedade brasileira pode ser caracterizada como 
nítida e fortemente estrati"cada, o que é perceptível pela posi-
ção social ocupada pelos negros e negras. Os dados estatísticos 
apresentados a cada pesquisa sobre a inserção da população 
negra na sociedade são apenas uma das inúmeras formas de se 
demonstrar o quão presente se faz a ideologia racista no país. 
Tal situação se deve ao fato de que o Brasil lida com um cená-
rio atravessado pelo racismo estrutural. A despeito de todos os 
pontos nos quais a prática racista reverbera, ela pode ser desta-
cada principalmente mediante a análise de dois direitos sociais: 
a educação e o trabalho. A educação corresponde a uma das 
mais importantes vias formais para a exclusão da população 
negra. O sistema educacional, constituído por inúmeras falhas 
e con"gurando-se como um nítido instrumento de segrega-
ção, além de ser um meio de controle social, tem o ápice de 
seu percurso excludente veri"cado pela di"culdade de acesso 
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ao ensino superior. Neste ponto, o sistema de cotas tem sido 
utilizado como meio a democratizar a universidade brasileira, 
mas o país ainda não enfrenta a situação pela via institucional 
com o devido rigor e com a atenção que o assunto requer, não 
obstante o clamor constante dos movimentos correspondentes 
(BERSANI, 2020, p. 22-23).

Com a política de cotas na educação e no trabalho e outras 
ações estatais voltadas a incluir verdadeiramente todos os grupos 
sociais historicamente precarizados é possível sua participação na 
formulação de políticas públicas, oxigenação e real exercício da 
alteridade apreendida. Esse planejamento contínuo, como pro-
grama de ação governamental é a política pública:

Resultado de um processo ou conjunto de processos juridica-
mente regulados: processo eleitoral, processo de planejamento, 
processo de governo, processo orçamentário, processo legisla-
tivo, processo administrativo, processo judicial: visando coor-
denar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, 
para a realização de objetivos socialmente relevantes e politica-
mente determinados. Como tipo ideal, a política pública deve 
visar a realização de objetivos de"nidos, expressando a seleção 
de prioridades, a reserva de meios necessários à sua consecu-
ção e o intervalo de tempo em que se espera o atingimento dos 
resultados (BUCCI, 2006, p. 39).

Não basta positivar a garantia da política pública: é preciso 
ação da Administração Pública e adesão da sociedade e princi-
palmente, de todos os envolvidos com o processo de ensino da 
alteridade para reorganizar protocolos e ações, fomentando a 
consciência coletiva que, por sua vez, efetiva a política pública 
por ação consciente (PEREZ, 2007, p. 167-168).

A ação estratégica da política pública analisa elementos sobre 
a ação necessária e possível naquele momento, projetando-a como 
política de governo, partes de um programa maior, cujo horizonte 
temporal é medido em décadas, organizando o conjunto institu-
cional para efetivar uma política de Estado (BUCCI, 2006, p. 19).
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Com a participação consciente e efetiva de todos os envolvi-
dos, é possível pensar a política de governo de forma mais ampla 
com o objetivo transformador permanente de política de Esta-
do, com ações imbuídas de intencionalidade democrática desde 
a elaboração, "nanciamento e institucionalização da gestão do 
con#ito (CIENA, 2016, p. 175).

A pandemia por Covid-19 impõe soluções urgentes para a 
crise agravada da educação. A aprendizagem deve fazer #orescer 
a habilidade de utilizar o conhecimento para amenizar o sofri-
mento humano. A pandemia demonstra que protocolos sanitários 
não são respeitados se não houver atitude de respeito ao outro. 
Todas as técnicas de gestão, se não pensadas de forma horizontal, 
acolhendo democraticamente a diversidade de necessidades dos 
cotidianos multiculturais, não serão respeitadas pela população, 
educada por séculos ao ensino individualista que serve apenas ao 
Capital e não ao ser humano. Ainda, a pandemia demonstra que 
o conhecimento não é absoluto, mas a democratização da infor-
mação tem um valor essencial na sociedade.

A habilidade de utilizar o conhecimento para amenizar o 
sofrimento humano não é um ponto essencial das metodologias 
de ensino, mesmo dentre as metodologias ativas, que propõem 
o protagonismo. É ainda um protagonismo para o individualis-
mo, para uma atuação em prol do capital, para melhor lucro, mas 
não essencialmente pensado no ser humano. Quando o valor 
da dignidade humana é ensinado, não há reconhecimento dessa 
aprendizagem para resolução de problemas, desenvolvimento de 
projetos, pelo empenho em prol do ser humano simplesmente: 
é preciso sempre fundamentar os lucros, a redução de tempos, a 
viabilidade de menor recurso com maior engajamento de pessoal, 
tudo pelo Capital, não pelo ser humano. 

O valor do ser humano sendo reconhecido como habilidade 
apreendida de alteridade nos processos de aprendizagem, não é 
um valor historicamente construído no ensino, no currículo, na 
formação docente, na pesquisa educacional:
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No processo dialético de conhecimento da realidade, o que im-
porta fundamentalmente não é a crítica pela crítica, o conhe-
cimento pelo conhecimento, mas a crítica e o conhecimento 
crítico para uma prática que altere e transforme a realidade 
anterior no plano do conhecimento e no plano histórico-social 
[...].O trabalho, as relações sociais de produção se constituem, 
na concepção materialista histórica, nas categorias básicas que 
de"nem o homem concreto, histórico, os modos de produção 
da existência, o pressuposto do conhecimento e o princípio 
educativo por excelência [...]. Trata-se, primeiro, de perguntar-
mos qual o sentido “necessária” e prático das investigações que 
se fazem nas faculdades, centros, mestrados e doutorados de 
educação? Não se trata do sentido utilitarista e apenas imedia-
to, ou de uma espécie de ativismo. Trata-se de indagar sobre o 
sentido histórico, social, político e técnico de nossas pesquisas. 
A serviço de que e de quem despendemos nosso tempo, nossas 
forças, e grande parte de nossa vida? (FRIGOTTO, 2010, p. 89; 
90; 91).

Se as pesquisas atualmente propõem metodologias ativas por 
meio híbrido, que as pesquisas sirvam para amenizar o sofrimen-
to do ser humano, desenvolvendo suas potencialidades ao máxi-
mo, possibilitando a todos o acesso a bens para sua qualidade de 
vida ao mesmo tempo em que todos participem ativamente na 
transformação social. 

Que as avaliações do aprendizado comportem avanço ao 
mapear a história de precarização do ser humano, propondo 
novo projeto de vida para transformação de sua vida e da so-
ciedade, com fundamento na dignidade humana. Atualmente, 
a crise avança pois não há ensino para que vínculos de afetos 
sejam respeitados, fortalecidos, muito menos semeados, pois 
as conexões da atualidade são virtualizadas e pedem likes, se-
guidores. Não há conexões com a humanidade do outro e suas 
diversas manifestações culturais.

Como remédio à apatia atual, o ensino da alteridade possibi-
lita a reconstrução de vínculos esquecidos, como remédio parte 
do tratamento na crise mundial sanitária pela pandemia. 

En"m, o ensino em crise precisa promover a educação para 
a alteridade, com a devida institucionalização do ensino da 
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alteridade no currículo e formação docente, promovendo fortale-
cimento de vínculos de afeto no cotidiano escolar, re#etindo em-
patia na atuação da sociedade em diversas áreas e seus cotidianos.

Democratizar a escola para democratizar o mundo

Horizontalizar a gestão é imprescindível para tornar demo-
crática a participação de todos os grupos sociais para formu-
lação das políticas públicas, especialmente para pensar como 
ensinar a alteridade. A comunidade escolar aprenderá, com 
dialogicidade, como ensinar e aprender alteridade, acolhidos 
nas suas necessidades, acolhendo as di"culdades alheias com 
alteridade, para agir em alteridade de forma institucionalizada. 
A institucionalização do ensino da alteridade no currículo e for-
mação docente promove fortalecimento de vínculos de afeto no 
cotidiano escolar, re#etindo empatia na atuação da sociedade 
em diversas áreas e seus cotidianos.

Não se pretende elencar a educação como algo distinto da 
economia, como se a gestão da educação, com fundamento no 
ensino da alteridade, não alavancasse a circulação de riquezas. 

O ensino da alteridade pretende potencializar o ser humano, 
tornando-o apto ao círculo virtuoso de educação; acesso a bens; 
participação cidadã; transformação social; circulação de rique-
zas, e nisso o Estado tem papel fundamental:

Mas o Estado pode atuar sobre a economia de forma mais estru-
turante, por meio da criação, na norma instituidora do programa 
de ação, de categorias de relações e negócios jurídicos, o que sig-
ni"ca posições subjetivas também para os entes privados, passí-
veis de gerar resultados econômicos. [...] Em resumo esse tipo de 
organização corresponde à “institucionalização” do mercado de 
capitais, do mercado da construção civil e assim por diante. Ela 
se dá por meio da objetivação da atividade: que passa a ocorrer 
segundo determinados parâmetros estabilizados formalmente 
em lei, independentemente das pessoas que ocupam as várias 
posições necessárias ao funcionamento global daquela atividade: 
e, simultaneamente, pela criação organizada das situações subje-
tivas envolvidas (BUCCI, 2013, p. 275; 278).
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Com o direito atuando numa função distributiva, acrescido 
às funções tradicionais, de regulação e controle, os membros de 
grupos sociais, historicamente precarizados, acessam os recur-
sos econômicos e não econômicos: bens, dinheiro ou serviços, 
esses compreendidos como possibilidades de emprego e educa-
ção, possibilitando o círculo virtuoso da educação, participação e 
circulação de riquezas.

Ao reconhecer as necessidades de um grupo, considerando-o 
grupo social, positivando garantias constitucionais e infraconsti-
tucionais, o Estado consegue atender suas necessidades cultural-
mente diferenciadas. Mas é preciso que exista dialogicidade entre 
Estado e grupo social. A partir das demandas apresentadas será 
possível ao Estado equipar o aparato estatal para realizar política 
pública de forma democrática, posto que age atento em política 
multicultural. 

Por isso o regime democrático é um dos melhores até o momen-
to vivenciado, no quesito resgate de subjetividade, de reconhecimen-
to do sujeito de direitos, unindo consciência dos direitos e deveres, e 
a possibilidade efetiva de exercê-los ou reivindica-los:

A democracia é antes de tudo o regime político que permite aos 
atores sociais formar-se e agir livremente. São os seus princípios 
constitutivos que comandam a existência dos próprios atores so-
ciais. Só há atores sociais se combinar a consciência interiorizada 
de direitos pessoais e coletivos, o reconhecimento da pluralidade 
dos interesses e das ideias, particularmente dos con#itos entre 
dominantes e dominados, e en"m a responsabilidade de cada 
um a respeito de orientações culturais comuns. Isso se traduz na 
ordem das instituições políticas, por três princípios: o reconhe-
cimento dos direitos fundamentais, que o poder deve respeitar; a 
representatividade social dos dirigentes e da sua política; a cons-
ciência de cidadania, do fato de pertencer a uma coletividade 
fundada sobre o direito (TOURAINE, 1995, p. 345).

A possibilidade de exercer direitos e deveres resgata a autono-
mia do sujeito, reconhecendo sua identidade, o que contempla o 
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sentimento de pertencimento a um grupo, uma comunidade, uma 
escola, uma instituição, fundados em dignidade humana, estrutu-
rado em Estado democrático de direito. O sentimento de perten-
cimento assegurado pelas instituições democráticas re#ete na atu-
ação do indivíduo com a comunidade nas relações interpessoais, 
interrompendo qualquer possibilidade de círculo de violência, pois 
a participação promove alteridade ao impulsionar ao questiona-
mento de qual seja a necessidade daquele ser humano.

O Estado que atua democraticamente observa os diversos 
sistemas jurídicos próprios de grupos sociais, transformando as 
normativas de organização política e social dos povos tradicio-
nais em normativas respeitadas como jusdiversidade necessária 
para a democracia. No campo da ciência jurídica, o que não di-
fere de outras ciências, há um império cognitivo hegemônico e 
eurocêntrico que segue não enxergando e exterminando com sua 
omissão as sociedades tradicionais e sua cultura diversa.

A diferenciação entre política de governo e de Estado requer 
o planejamento da estrutura necessária e do tamanho e longevi-
dade do tratamento da questão:

Essa diferenciação deve levar em conta três fatores principais: i) 
os objetivos da política pública; ii) a forma de elaboração, planeja-
mento e execução da política pública; iii) a forma de "nanciamen-
to da política pública. A conjugação desses fatores é que dará a cla-
reza necessária para se diferenciar uma política de Estado de uma 
política de governo. [...] Uma política é de Estado quando voltada a 
estruturar o Estado para que este tenha as condições mínimas para 
a execução de políticas de promoção e proteção dos direitos hu-
manos. Quando, de outro lado, os objetivos das políticas públicas 
forem o de promover ações pontuais de proteção e promoção aos 
direitos humanos especí"cos expressos em nossa Carta, pode-se 
falar em política de governo (AITH, 2007, p. 235).

A essencialidade de uma carreira, pensada na formação 
em alteridade dos pro"ssionais e uma estrutura, por exemplo, 
da equipe escolar, reconhecimento dessa formação para "ns 
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de promoção, requer pensar para além da política de governo, 
numa consolidação de política de Estado. Ao educar em alteri-
dade uma comunidade escolar, há transformação para além dos 
muros escolares, portanto, a alteridade exercida numa escola, 
transformará o mundo.

Considerações !inais

A crise da educação, agravada pelo histórico de ensino in-
dividualista, desa"a soluções dialéticas para que o ser humano 
consiga apropriar-se do saber historicamente construído, trans-
formando sua condição precária e a de sua comunidade. 

O mundo em pandemia precisa da atitude de respeito ao ou-
tro, portanto, a alteridade, o valor do ser humano, deve ser um 
valor historicamente construído no ensino, no currículo, na for-
mação docente, reconhecido e premiado.

Como remédio à apatia atual, o ensino da alteridade pode ser 
uma possibilidade de reconstrução de vínculos esquecidos.

A institucionalização do ensino da alteridade no currículo e 
formação docente promove fortalecimento de vínculos de afeto 
no cotidiano escolar, re#etindo empatia na atuação da sociedade 
em diversas áreas e seus cotidianos.

É preciso compreender que todos são aptos a ensinar e apren-
der alteridade nesse processo, pois o conceito de professor avança 
a pessoa do docente, engloba a merendeira, o porteiro, ultrapassa 
o muro da escola, alcança todos da comunidade.

Pensar na necessidade do outro, como exercício de alterida-
de, re#etido no cotidiano escolar, deve ser uma atitude conside-
rada para reorganizar o cotidiano escolar, mudando protocolos 
atuais, inclusive de avaliação discente e docente. 

É preciso compreender a importância do ensino da alterida-
de como fundamento da educação: educar para compreender e 
agir no acolhimento das necessidades do outro. O ensino da alte-
ridade deve ser compreendido, ensinado ao longo da vida do ser 
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humano, institucionalizado e constantemente oxigenado como 
política educacional que demanda horizontalização de sua gestão.

Ao considerar o fracasso ou sucesso escolar, as organizações 
escolares precisam acompanhar a história do ser humano, mape-
ar como o conhecimento apreendido tem sido utilizado para que 
seu acesso à educação ao longo da vida, seja fundado em digni-
dade humana.

Não há sucesso escolar se o acesso à educação e certi"cação 
de conteúdos não impulsionam o ser humano ao encontro da hu-
manidade no seu lar, com sua comunidade, no ambiente de tra-
balho e na sua ação para amenizar o sofrimento do outro.

Por outro lado, mesmo que o aluno tenha certi"cações não 
avaliadas com sucesso (pelas avaliações que atualmente não ana-
lisam aprendizado de alteridade e o verdadeiro sucesso dessa his-
tória humana), sem uma linearidade na mesma área e grau de 
titulação, se essa história de formação proporciona acesso a bens 
e serviços para sua qualidade de vida e, principalmente, mantém 
seu protagonismo como cidadão ativo na reivindicação de digni-
dade para si e para sua comunidade, há sucesso escolar.

O acesso e exercício plenos do direito à educação ocorrem 
quando realizados para a "nalidade da alteridade, de restabeleci-
mento da dignidade humana.

Se as pesquisas atualmente propõem metodologias ativas 
por meio híbrido, que essas pesquisas sirvam para amenizar o 
sofrimento do ser humano, desenvolvendo suas potencialidades 
ao máximo, possibilitando que acesse bens para sua qualidade 
de vida e participe ativamente na transformação social. Que as 
avaliações do aprendizado (não como sempre ocorreram e ainda 
ocorrem sem alterações, em plena pandemia) comportem avanço 
ao mapear a história de precarização do ser humano, propondo 
novo projeto de vida para transformação de sua vida e da socie-
dade, com fundamento na dignidade humana. 

Por pesquisa conceitual veri"cou-se a possibilidade de insti-
tucionalização do ensino da alteridade, mas, como pesquisa ação, 
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pretende-se propor uma solução à apatia atual nas relações so-
ciais, reconstruindo vínculos de humanidade pelo ensino institu-
cionalizado da alteridade. Para tanto, horizontalizar a gestão da 
educação é imprescindível.

A comunidade escolar aprenderá, com dialogicidade, como 
ensinar e aprender alteridade, acolhidos nas suas necessidades, aco-
lhendo as di"culdades alheias com alteridade, para agir em alterida-
de de forma institucionalizada, permitida, avaliada como demanda 
e política, oxigenada a partir de relatos de necessidade de melhorias, 
implantada sem hierarquias na sua execução. A institucionalização 
do ensino da alteridade no currículo e formação docente promove 
fortalecimento de vínculos de afeto no cotidiano escolar, re#etindo 
empatia na atuação da sociedade em diversas áreas e seus cotidianos.

Não se pretende desfocar o objetivo da educação para in-
serção do ser humano no mercado de trabalho, mas pretende-
-se que, com o ensino da alteridade, o trabalho seja consciente 
de transformação das condições precárias, pois a educação deve 
estar a serviço da humanidade e da circulação de riquezas para 
potencializar a dignidade humana, não o contrário. 

O ensino da alteridade pretende potencializar o ser humano, 
tornando-o apto ao círculo virtuoso de educação; acesso a bens; 
participação cidadã; transformação social; circulação de rique-
zas, e nisso o Estado tem papel fundamental, com política edu-
cacional apta. 

Ao exercer direitos e deveres o ser humano reconhece sua 
identidade, resgata sentimento de pertencimento a um Estado 
democrático de direito, interrompendo círculos de violência, pois 
a participação promove alteridade ao impulsionar ao questiona-
mento de qual seja a necessidade daquele ser humano.

Por "m, ressalta-se a essencialidade de uma carreira docen-
te com formação e promoção em alteridade numa consolidação 
do ensino da alteridade como política de Estado. Ao educar em 
alteridade uma comunidade escolar, há transformação para além 
dos muros escolares, portanto, a alteridade exercida numa escola, 
transformará espaços e relações para além dos muros escolares, 
transformando o mundo.
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Introdução

O presente trabalho apresenta as leituras sobre a temática 
história da educação com ênfase nas instituições escolares rurais, 
norteado pelo contexto histórico, político e social que está inseri-
da, com o objetivo de possibilitar uma re#exão sobre a sua cons-
tituição e representação no âmbito cultural-educacional.

O percurso histórico feito foi demarcado pela constituição 
da escola primária no Brasil, com ênfase no início do século XIX 
até a constituição da visão de escola contemporânea com a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: LDB nº 9.394/1996. 
A metodologia utilizada foi a investigação bibliográ"ca norteada 
pelas pesquisas acerca dos estudos historiográ"cos a "m de ana-
lisar a instituição escolar pública e sua "nalidade social e cultural 
na formação da população brasileira.

Para tais estudos foram elencados alguns autores e obras, 
tais como: Gondra (2008), Saviani (2005), Nóvoa (1997), Souza 
(2012), Araújo, Valdemarin e Souza (2015), Schelbauer (2005), 
Kulesza (2016), Vidal (2013) e Cunha (2014), além disso, utiliza-
mos também Bencostta, Chaloba e Silva (2018) para a discussão 
sobre imagens das escolas primárias.

capítulo 
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Discussão teórica

Este trabalho busca a discussão das pesquisas históricas as-
sociadas à escola pública brasileira para, assim, compreender o 
modo como esta instituição se con"gura em variados períodos 
históricos, para re#etir sobre suas diversas representações. O 
campo educacional está de certa forma ligado ao que Gondra 
(2008) explica como a existência de forças distintas com interes-
ses, nem sempre, mas muitas vezes racionais e cientí"cos em lu-
gares diferentes.

Educação e poder público no século XIX

O Brasil do século XIX essencialmente rural era reconhecido 
mundialmente como produtor de uma grande variedade de ma-
térias-primas, dentre elas, o café, colocando os grandes fazendei-
ros como um grupo em ascensão econômica e política. 

O Estado, a Igreja e a Sociedade Civil neste período represen-
taram as forças que impulsionaram a educação em construção. 
O caminho da independência com efeitos da Revolução France-
sa e Revolução Industrial, os ideais de “Liberdade, Igualdade e 
Fraternidade” foram disseminados in#uenciando o ideal de vida 
em sociedade “criar o Brasil. Experiência singular nas Américas e 
no Ocidente, a invenção do Brasil exigiu manobras bem precisas, 
como medida para organizar e disciplinar as forças vivas da so-
ciedade brasileira”. (GONDRA, 2008, p. 47). 

Para tanto, era necessário "rmar acordos, criar documentos 
e leis. O século XIX pode ser interpretado como o século da esco-
la pública e da escola primária. Na educação, tais questões eram 
in#uenciadas por ideais iluministas e positivistas representados 
nesta fase pela reforma de Benjamin Constant, a primeira relacio-
nada à instrução formal.

Até o "nal do Império, por força do Ato Adicional de 1834, a 
instrução primária estava descentralizada, "cando a cargo das 
Províncias. O advento da República não alterou essa situação. 
Em consequência, o governo central, ocupando-se do ensino 
secundário e superior com jurisdição sobre o ensino primário 
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apenas no Distrito Federal, baixou várias reformas. A primeira 
delas foi à de Benjamin Constant, em 1890, incidindo sobre os 
ensinos primário e secundário (SAVIANI, 2005, p. 30).

Neste contexto, os efeitos do positivismo social se debruçam 
sobre a criança como objeto cientí"co e que procura, por meio do 
estudo de seu desenvolvimento, adaptar-se desta forma à criação 
da escola primária, como uma “tradição inventada”. Porém, é ne-
cessário re#etir que existem peculiaridades locais a serem pesqui-
sadas, pois cada estado e município possuem sua própria cultura.

Para compreender o espírito deste século podemos conside-
rar as observações de Nóvoa (1997), as especi"cidades entre o in-
ternacional, nacional e o local não se de"nem por oposição, mas 
sim por integração, diríamos, por conexão. Neste sentido, podem 
existir integrações nas relações locais com diversidades ou não.

O século XX é caracterizado por alguns contornos especí"-
cos, os estados brasileiros, nesta época, tendem a buscar em São 
Paulo o modelo de instituição escolar primária, assim, aqueles 
que se formavam nas Escolas Normais eram tidos como exem-
plos a serem seguidos. Nos anos 20 e princípio dos anos 30, são 
criadas as “escolas modelo” que serviriam de campo para o está-
gio em docência. 

As reformas na escola pública brasileira estão atreladas a pro-
jetos políticos de difusão da educação, com o objetivo de manter 
o regime republicano em consonância com a visão modernizado-
ra, neste aspecto, o estado de São Paulo era visto como referência 
educacional para os demais estados brasileiros na formação e es-
trutura da educação popular, os professores formados na escola 
normal paulista eram tidos como exemplos a serem seguidos, jus-
ti"cando a demanda de pro"ssionais formados em São Paulo que 
ingressaram em escolas primárias de variados estados brasileiros 
(SOUZA, 2012).

No Brasil, as cadeiras ou escolas de primeiras letras existentes 
no século XIX foram organizadas com base na escola unitá-
ria. Já o modelo de escola graduada foi adotado no país des-
de o "nal do século XIX, considerando-associado ao método 
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intuitivo, um dos ícones da modernização do ensino e expres-
são da qualidade da escola pública elementar. Dessa maneira, 
a diversidade de escolas primárias deve ser analisada tomando 
como referência esses dois modelos fundamentais em circula-
ção em âmbito internacional e nacional, levando em conta as 
variantes como constitutivas do modelo; isso implica retomar 
a discussão sobre a organização pedagógica da escola a partir 
de elementos como a divisão dos alunos em classes e séries, a 
ordenação do tempo, a divisão do trabalho docente e a distri-
buição dos saberes nos programas de ensino (ARAÚJO, VAL-
DEMARIN e SOUZA, 2015, p. 35).

O século XIX trouxe formas especí"cas de pensar a educação 
no cenário brasileiro, sinais de modernização na organização do 
tempo, alunos, do trabalho docente, além dos programas de ensi-
no são elementos que formam a nova estrutura escolar.

“Na segunda metade do século XIX, o método intuitivo, 
também conhecido como lições das coisas, generalizou-se como 
o mais adequado à instrução das classes populares” (SCHEL-
BAUER, 2005).

Imagem 1: Ensino mútuo

Legenda: Ilustração do modelo de ensino mútuo.
Fonte: SAVIANI, 2010.

O Método Intuitivo e as Lições das Coisas, essa renovação 
pedagógica que marcava presença no Brasil do século XIX, en-
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volvem agentes educacionais para o ensino das primeiras letras, 
servindo para a instrução elementar pela intuição dos sentidos, 
buscando romper com o uso da memorização e sendo acessível a 
todas as camadas sociais. Segundo Schelbauer (2005, p.139):

Em São Paulo, os fóruns onde o método foi posto em discus-
são e circulação não se vincularam, num primeiro momento, 
a iniciativas governamentais, mas sim de particulares. Seguir 
a trajetória dos personagens envolvidos nessas iniciativas é 
acompanhar o percurso de constituição do método de ensino 
intuitivo na província. Esses intelectuais estiveram à frente das 
iniciativas no âmbito da imprensa republicana, onde, na situa-
ção de colaboradores ou redatores, escreveram sobre a questão 
educacional, apontando os problemas da instrução pública e 
falando das iniciativas e das possibilidades. Exerceram lide-
rança também nas associações literárias e cientí"cas, proferin-
do conferências, palestras, cursos noturnos de primeiras le-
tras; no ensino privado, através da fundação e apoio às escolas 
de caráter inovador, de origem leiga ou protestante; e ainda 
no âmbito do ensino público, ora na Assembleia Legislativa e 
no Conselho Superior de Instrução Pública, a proposição de 
projetos de reformas, ora como professores ou colaboradores 
na Escola Normal e nos concursos públicos para as cadeiras de 
primeiras letras.

O método ganhou espaço na formação de professores, sendo 
considerado como o mais adequado para as classes populares, a 
grande novidade pedagógica da época.

A escola nova: escola para quem?

Com o governo de Getúlio Vargas em 1930, as propostas 
políticas exigiram transformações nas instituições com ideais de 
responsabilidade pela constituição da nacionalização do país.

Segundo Aksenen e Miguel (2017), o nacionalismo se vincu-
la com a premissa educacional paranaense expressa em relatórios 
da Direção de Instrução Pública: 

Prieto Martinez, em seu relatório de 1920 também expôs a 
preocupação com as escolas estrangeiras ao a"rmar: “[...] 
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desnacionaliza a infância. Municípios que contam dezenas de 
escolas onde se ignora por completo a existência do Brasil, 
como se funcionassem em território estrangeiro. A língua fa-
lada é a polonesa, a alemã ou a italiana”(PARANÁ, 1920, p. 23 
apud AKSENEN; MIGUEL, 2017, p.807).

A educação é influenciada pela política nacionalista e 
passa a ser organizada pelo novo governo, dentre suas prin-
cipais mudanças, está a criação do Ministério da Educação e 
Saúde Pública, com seu então ministro Francisco Campos1 
(SAVIANI, 2005).

[...] desde os anos de 1920, estava se consolidando um novo 
campo cultural no país, não mais restrito às faculdades pro"s-
sionais e às academias de ciências, letras e artes, mas que pro-
curava contemplar a criação e o desenvolvimento das com-
petências demandadas pela burocracia no poder. Como estas 
invariavelmente tinham como pré-requisito fundamental o 
domínio da escrita, a cultura letrada conheceu um enorme de-
senvolvimento, disseminando-se em todas as regiões e entre 
todas as classes sociais. No campo estritamente educacional, 
os autodenominados “pro"ssionais da educação” ligados ao 
movimento escolanovista exempli"cam paradigmaticamente 
essa nova condição social do intelectual no Brasil pós-1930 
(KULESZA, 2016, p. 2).

É importante considerar que tais demandas ocorreram de 
maneiras diferentes em cada estado brasileiro e em cada cenário, 
a condição econômica, política, legal, social e cultural deve ser 
analisada. Portanto, cabe compreender o movimento da escola 
em cada tempo e território signi"cando e (re)ssigni"cando as 
pesquisas historiográ"cas.

1 Francisco Luís da Silva Campos nasceu em Dores do Indaiá, Minas Gerais em 1891, em 1914, se formou 
na Faculdade Livre de Direito de Belo Horizonte, foi eleito deputado estadual em Minas Gerais em 1919. 
Foi articulador do golpe armado que colocou "m na República Velha, em 1930, assume o Ministério da 
Educação e Saúde, promoveu as reformas do ensino secundário e universitário, deixando o Ministério 
e 1932. E em 1935 foi nomeado como secretário da educação do Distrito Federal (MIGUEL; VIDAL; 
ARAÚJO, 2011).

Imagem 2: Escola Rural Alberto Leão Martin (1942), em Paraguasiú, Alto 
Acre, Acre. Legenda: Escola Rural em Paraguasiú, Acre (1942). Fonte: 
Bencostta, Chaloba e Silva (2018).

A imagem 2 representa a memória da “Escola Rural Alberto 
Leão Martin” (1942), em Paraguasiú (AC), a partir dela, pode-se 
observar que não seguia os padrões idealizados pelo movimento 
da Escola Nova e pouco representava a modernidade pregada no 
cenário da época. A ausência de estrutura física é visível, assim 
como a condição que se encontravam tais crianças que estavam 
descalças no momento registrado.

Segundo Castro e Castellanos (2015), ao analisar a arquite-
tura escolar, a organização espacial do prédio e o local geográ"co 
no qual foi construído, podemos interpretar dos aspectos funda-
mentais inseridos na relação pedagógica instaurada as caracte-
rísticas da população que se pretendia atingir, como também as 
interrelações estabelecidas no âmbito do intercâmbio social.

A ordenação do tempo e do espaço escolar, a adoção sistemáti-
ca do ensino simultâneo, a fragmentação do currículo em graus, a 
divisão do trabalho docente e a classi"cação ordinária dos estudan-
tes por formação de classes correspondem aos aspectos pedagógi-
cos e arquitetônicos da escola graduada da primeira metade do sé-
culo XX, que consolidaram uma nova economia moral do ensino.

Os ideais de educação no início do século XX demonstravam 
o objetivo de modernizar o sistema educativo, contraponto ao 
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modelo tradicional, o “Manifesto dos Pioneiros da Escola Públi-
ca” tinha como base a laicidade, obrigatoriedade e gratuidade da 
educação, lançando o Estado como responsável pela manutenção 
da educação no Brasil. O Manifesto reuniu 26 assinaturas de inte-
lectuais (VIDAL, 2013).

Nesse percurso, a Escola Nova evidenciou-se como fórmula, 
com signi"cados múltiplos e distintas apropriações constituí-
das no entrelaçamento de três vertentes: a pedagógica, a ideo-
lógica e a política. No que tange ao primeiro aspecto, a inde"ni-
ção das fronteiras conceituais havia permitido que a expressão 
Escola Nova aglutinasse diferentes educadores — católicos e 
liberais — em torno de princípios pedagógicos do ensino ati-
vo. No segundo caso, a fórmula oferecera-se como meio para 
a transformação da sociedade, servindo às "nalidades diver-
gentes dos grupos em litígio. Já na terceira acepção, tornara-se 
bandeira política, sendo capturada como signo de renovação 
do sistema educacional pelo Manifesto e por seus signatários 
(VIDAL, 2013, p. 581).

Os ideais escolanovistas não estavam dispostos a toda popu-
lação brasileira, instituições menos favorecidas continuavam com 
práticas pedagógicas adaptadas aos recursos existentes, como é o 
caso das Escolas Rurais, o campo dos documentos o"ciais nacio-
nais representava um ideal de Escola Nova, porém a realidade do 
interior de muitos estados brasileiros era vivenciada na ausência 
de recursos humanos, materiais e de formação adequada.

Os recursos materiais para a efetivação da prática escolano-
vista não eram padronizados no Brasil, enquanto em algumas 
comunidades as instituições escolares eram improvisadas pela 
própria população residente, em outras a efetivação do ideal de 
escola era alcançada, proporcionando aos estudantes o acesso à 
escolarização idealizada.

Imagem 3: Centro educacional guaíra, curitiba, paraná, 1955.
Legenda: Aluno estudando no Centro Educacional em Curitiba (1955). Fonte: Bencostta; 

Chaloba e Silva (2018).

A imagem é referente ao Centro Educacional Guaíra, de 
Curitiba (PR), em 1955. Com ela, podemos analisar que a criança 
registrada apresenta recursos como uniforme, calçado nos pés e 
está sentada em uma carteira proporcional para o seu tamanho. 
Recursos escassos para muitos alunos do mesmo período em ou-
tras localidades do Brasil.

O golpe de estado em 1964 e as novas 
con!igurações de escola pública 

Com o Golpe de Estado Civil Militar em 1964, as estruturas 
políticas e ideológicas se transformaram de forma impositiva, e a 
educação recebeu novas con"gurações neste contexto. O "nan-
ciamento educacional é instituído por novos regulamentos dire-
cionados para instituições privadas de ensino.

No ano do golpe de Estado, o Congresso Nacional regulamen-
tou dispositivo da Constituição de 1946, que instituía tributos 
devidos por todas as empresas, públicos e privados, destina-
dos ao "nanciamento do ensino primário. Cada uma delas 
deveria pagar uma quantia calculada à base de 1,4%, depois 
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elevado para 2,5% da folha de salários pagos aos emprega-
dos de todos os níveis e tipos. Os vultosos recursos gera-
dos pela Lei n. 4.440/64, que regulamentou esse dispositi-
vo constitucional, seriam destinados à expansão das redes 
públicas de ensino de estados e municípios. No entanto, se 
os empresários desejassem uma opção privada, poderiam 
substituir o recolhimento desse tributo pela manutenção de 
escola primária para seus trabalhadores e filhos deles, pos-
sibilidade essa que foi sendo aberta, de modo que a quantia 
devida poderia ser transferida diretamente a quaisquer es-
colas privadas, na forma de bolsas de estudos a quaisquer 
alunos (CUNHA, 2013, p.364).

É calci"cada a visão de escola produtivista, com uma forma-
ção voltada para desenvolver habilidades, assim como existe uma 
grande preocupação do ingresso do estudante na universidade, 
que de alguma forma pode ser traduzido à formação pro"ssional, 
observa-se então um forte engajamento para a sustentação da so-
ciedade classista, que predomina o preparo do estudante para o 
ingresso no mercado (SAVIANI, 2010). 

A escola pública, esta que é destinada àqueles que não possuem 
meios de produção, recebem um ensino voltado para o mercado de 
trabalho, formação de mão de obra quali"cada e preparada para as 
distintas funções que poderão exercer, para estes, é negado, de forma 
implícita, o conhecimento cientí"co elementar (SAVIANI, 2010).

Práticas escolares facilmente são confundidas com práticas 
de trabalho, assim a escola neste aspecto direciona uma formação 
pautada em quali"cação e uma busca incessante por uma mobili-
dade social inalcançável.

O prosseguimento do processo de transição para a democracia 
propiciou uma nova LDB, em 1996, que foi sancionada pelo 
presidente Fernando Henrique Cardoso, cujo ministro da Edu-
cação acompanhou e in#uenciou diretamente o projeto apro-
vado pelo Congresso. O texto da lei admitia a transferência de 
recursos públicos para instituições educacionais privadas, sem 
"ns lucrativos, desde que fossem comunitárias, confessionais 
ou "lantrópicas, segundo normas a serem de"nidas por lei 
(CUNHA, 2014, p. 366).
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A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 
9.394/96, em seu artigo 4º, normatiza a obrigatoriedade e a gra-
tuidade do ensino em todas as etapas da Educação Básica:

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será 
efetivado mediante a garantia de:
I - Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma:!!!!!!!!!!!!
a) pré-escola;
b) ensino fundamental;!!!!!!!!!! !
c) ensino médio.!!

Porém, tais normatizações ainda encontram di"culdades de 
serem concretizadas, ao analisar grupos sociais especí"cos, como 
negros, homossexuais ou crianças oriundas da classe trabalhado-
ra, é possível veri"car que estes ainda têm di"culdades de perma-
necer nas escolas ou ingressar no Ensino Superior.

Quando se trata de problemas sociais de forma individua-
lizada, toma-se como objetivo claro a problemática da exclusão 
social para justi"car a individualização que é decorrente da utili-
zação de discursos associados ao “mérito”, “competências” ou “es-
forço pessoal”, como se o acesso ao conhecimento ou a um em-
prego rentável fosse simplesmente fruto do esforço pessoal, tais 
a"rmativas ignoram o contexto social vigente.

Nova in#exão no desenvolvimento da simbiose Estado-capital 
ocorreu no Governo Lula, com o Programa Universidade para 
Todos (Prouni). O programa foi ao encontro da demanda de 
acesso ao ensino superior gratuito, não atendida pelas insti-
tuições públicas, e com a determinação do Plano Nacional de 
Educação (Lei n. 10.172, de 9 de janeiro de 2001) de aumentar 
a taxa de escolarização dos jovens de 18 a 24 anos, no ensi-
no superior, de 12% para 30%, até o "nal da década, mas de 
um modo tal que a participação do setor público fosse igual 
ou maior a 40% do alunado. Não haveria, contudo, transferên-
cia líquida de recursos ao setor privado de ensino, pela regula-
mentação do dispositivo constitucional que previa a renúncia 
"scal. O fundamento era o mesmo que prevaleceu na educação 
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básica, durante décadas: bolsas de estudo para os estudantes 
não atendidos pelas redes públicas frequentarem escolas pri-
vadas. Desta feita, ao invés de aporte de recursos, haveria uma 
espécie de contrapartida pela isenção "scal, o que tampouco 
exigiria dispêndios das instituições privadas, já que sua capaci-
dade ociosa era alta, da ordem de 50% (CUNHA, 2014, p. 366).

O trabalho com educação politizada aproxima a escola das 
necessidades sociais, entrelaçando os conteúdos básicos com 
discussões pertinentes, assumindo uma caracterização crítica da 
educação, atuando sobre o nível cultural das camadas populares 
e vinculando os movimentos sociais com os programas educacio-
nais (GOHN, 2009, p. 50).

Segundo Nóvoa (1997), os professores estão submetidos às ten-
sões, por um lado, existe a intenção de separar os fundamentos da 
execução, a elaboração das matrizes curriculares e dos programas 
da sua prática pedagógica. Trata-se de um fenômeno social que le-
gitima a intervenção de especialistas cientí"cos e sublinha as ca-
racterísticas técnicas do trabalho dos professores, provocando uma 
degradação do seu estatuto e retirando-lhes margens importantes 
de autonomia pro"ssional. Por outro lado, a tendência no sentido 
da intensi"cação do trabalho dos professores, com uma in#ação de 
tarefas diárias e uma sobrecarga permanente de atividades.

Metodologia

A pesquisa apresenta-se por meio de estudo bibliográ"co 
que, após a leitura criteriosa, selecionou materiais de estudo rela-
cionados à História da Educação e História das Instituições Esco-
lares. Para desenvolver a compreensão, respeitamos a sequência 
cronológica do artigo mais recente até o mais antigo. 

Os critérios para seleção dos materiais foram: tratarem de 
estudos pertinentes ao tema acerca dos estudos historiográ"cos, 
a "m de analisar a instituição escolar pública e sua "nalidade 
social e cultural na formação da população brasileira. As obras 
utilizadas foram: Gondra (2008), Saviani (2005), Nóvoa (1997), 
Souza (2012), Araújo, Valdemarin e Souza (2015), Schelbauer 
(2005), Kulesza (2016), Vidal (2013) e Cunha (2014), além disso, 
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utilizamos também Bencostta, Chaloba e Silva (2018) sobre ima-
gens das escolas primárias.

A demarcação do espaço temporal da pesquisa está direcio-
nada ao contexto de criação da constituição da escola primária no 
Brasil no início do século XIX até a atual LDB nº 9.394 em 1996.

Resultados

Os resultados demonstram que a história e historiogra"a da 
educação e das instituições escolares devem ser interpretadas 
juntamente com seu contexto histórico, econômico e político, e 
os espaços escolares devem ser vistos no panorama das institui-
ções sociais correlacionadas às suas culturas. 

Portanto, partindo desta premissa, é equivocado tratar as 
práticas escolares de maneira isolada ou ainda historicizar a edu-
cação de maneira homogênea, porque é necessário repensar a 
educação para além da tradição que vislumbra o espaço de edu-
cação escolar generalista, uma vez que é um espaço para a cons-
trução identitária, cultural e social. 

Consideramos de suma importância na pesquisa em história 
da educação escolar a associação com as políticas públicas brasi-
leiras e as especi"cidades de cada estado e município, veri"can-
do também as fontes documentais (fotogra"as, livros de ata, ca-
dernos de alunos, manuais didáticos, diário de classe etc.) para a 
apreciação para obtenção da reconstrução histórica.

Considerações !inais

O ideal de escola pública brasileira se transformou ao longo 
da história da educação, em determinados períodos, o Estado ga-
nha protagonismo, em outros, está somente em plano de fundo. 
Porém é inevitável a discussão acerca da manutenção desta para 
a colaboração na construção de uma sociedade menos desigual.

A escola contemporânea é resultado de uma história e deve con-
tribuir para que as lutas sociais sejam expandidas, enquanto institui-
ção de formação, deve criar condições para a discussão, diálogo e pes-
quisas diversas e possibilitar ao estudante o acesso ao conhecimento 
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historicamente acumulado. E tais questões não são somente respon-
sabilidade do pro"ssional professor, pois este também se con"gura 
no mesmo cenário de lutas de classe, como dominado.

É um trabalho contínuo de desconstruir discursos e postu-
ras que inferiorizam um determinado grupo. Na participação em 
movimentos sociais e em lutas pela efetivação de direitos que se 
consolida o pensamento de união, minimizando a visão de indi-
vidualismo transmitida no pensamento neoliberal. 

A instituição escolar desta forma deve favorecer estes diálogos, 
fornecendo bases teóricas e cientí"cas para o pensar humano e so-
cial, para fomentar a problematização da situação desigual encontra-
da nas relações sociais, a "m de priorizar a união destes na luta social.
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Introdução

Conforme Blackburn (1994, p. 307), o pragmatismo é enten-
dido como método "losó"co que visa sustentar que, o signi"cado 
de uma palavra, frase, texto ou discurso consiste nas consequên-
cias práticas e de sua aplicabilidade. Dito de outra forma, pode-se 
dizer que, “um conceito sem o conteúdo da experiência é vazio”. 

O conceito de Democracia, por sua vez, é compreendido 
como sistema, no qual todos dispõe de parcela igual de poder, no 
entanto, nesta acepção de “todos”; quase sempre se exclui uma 
parcela signi"cativa de pessoas isso no que tange a uma democra-
cia representativa (política ou mesmo econômica). Assim, alguns 
desfrutam de maiores possibilidades do que outros o que, mais 
especi"camente, nesta problemática atrelada à educação gera di-
ferentes perspectivas de desenvolvimento humano. 

Autores como, John Dewey (1859-1952), Anísio Teixeira 
(1900-1971) e, mais recentemente, Jan Massachelein e Maarten 

capítulo 
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Simons (2013), Martha Nussbaum (2015), entre outros, proble-
matizaram a estreita ligação entre educação e democracia. 

Segundo John Dewey (1939, p. 3), “democracia é a crença na 
habilidade da experiência humana de gerar os objetivos e méto-
dos pelos quais uma experiência ulterior irá crescer numa riqueza 
ordenada.” Desse modo, se as condições certas forem proporcio-
nadas, pode-se viver uma vida própria, com menos coerções e 
imposições alheias. A crença democrática resulta na fé das capa-
cidades humanas de julgamentos e ações inteligentes, mas isso 
só se torna tangível se as condições ofertadas socialmente forem 
justas e de fato acessíveis. No entanto, o que se percebe são dife-
renças qualitativas entre a educação pública e a privada, o que re-
força as diferenças conforme apontam os determinantes sociais. 

Por determinantes sociais compreende-se as condições 
econômicas, sociais, e educativas que afetam a saúde, tanto físi-
ca quanto mental das populações mais vulneráveis (TAVARES, 
2012; RIBEIRO, 2011). Elas limitam os possíveis desenvolvimen-
tos, tanto sociais quanto educacionais, dos indivíduos e, conse-
quentemente, engendram mais desigualdades de condições que 
garantiriam autonomia e formação do indivíduo enquanto sujei-
to completo.

Em linhas gerais, os determinismos constituem um traço 
fundamental para que os determinantes sociais ocorram. 

Neste âmbito, a Lei nº 9.394/96 (LDBN) intentou levando 
em consideração a realidade educacional, normatizar o sistema 
educacional e garantir acesso à educação de igual modo a todos. 
Contudo, na prática, o problema continua e se alarga conforme as 
variações socioeconômicas da sociedade atual, ainda mais vistas 
as condições de desigualdades que se proliferam, afetando gran-
demente os que já então eram vulneráveis. 

De tal maneira, compreender as desigualdades sociais que 
afetam o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social das crianças 
/ adolescentes e questionar como elas interferem na formação da 
personalidade e aprendizagem signi"cativa dos sujeitos envolvi-
dos no processo de escolarização, é o foco deste artigo; levando 
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em consideração a hipótese de que a escola é o lugar onde as dife-
renças devem se manifestar.

A "lósofa Martha Nussbaum autora da Teoria das Capacida-
des como uma Teoria parcial de Justiça trata de forma pormeno-
rizada do tema na obra “Sem "ns lucrativos: por que a democra-
cia precisa das humanidades”, defendendo o ensino de algumas 
disciplinas como forma de acesso a direitos educacionais (huma-
nidades e artes) que foram ou tendem a ser desvalorizadas, em 
detrimento a disciplinas mais úteis ao lucro. 

O propósito do livro foi o de intervenção no debate educacio-
nal durante o governo Obama nos Estados Unidos, mas que pela 
universalidade do tema e a forma como fora abordado, transfor-
mam seus escritos em um manifesto global de utilidade prática 
para o diagnóstico de equívocos sob a luz de conhecimentos "lo-
só"cos e sociológicos e direcionamento de políticas públicas hu-
manistas mitigadoras dos efeitos da política neoliberal que parece 
ser o ápice do sistema capitalista.

Segundo Harvey (2008), o neoliberalismo se tornou, mais 
do que um projeto econômico, um tipo de cultura que afeta o 
pensar e o modo de se viver. É, portanto, um manifesto em prol 
da democracia pluralista e cosmopolita dentro da doutrina libe-
ral aos moldes de Rawls em virtude dos problemas educacionais 
contemporâneos. Assim, a análise não se restringe aos Estados 
Unidos, pois a autora considera um câncer a submissão da edu-
cação ao lucro e este fenômeno ocorre, segundo ela, em âmbito 
global. Nesta obra, ela evidencia essa tendência do lucro sobre-
pondo as relações humanas e, em especial, educacionais. Ela já 
foi professora em Havard, Brown e Oxford; atualmente está no 
departamento de Filoso"a da Escola de Direito da Universidade 
de Chicago.

Os autores Jan Massachelein e Maarten Simons (2013) dis-
cutem essa e outras questões no livro “Em defesa da escola: Uma 
questão pública”. Na referida obra, a questão da igualdade é com-
preendida como ponto de partida da prática educativa e, (não 
como um objetivo a ser atingido), ou seja, todos são capazes de 
aprender/ pensar.
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Tendo em vista essa premissa, pressupõem-se um olhar pre-
conceituoso da escola no que tange a considerar as diferenças 
como fragilidades, e, não como potencialidades.

No atual momento, da escola pública brasileira em que se pro-
põe sua reforma e reinvenção, percebem-se momentos democráti-
cos emergindo nestes espaços, tais quais, os que de alguma forma 
empoderam os mais fragilizados a exercerem plena cidadania.

Teorias da justiça e educação

Ao se abordar o assunto teorias da justiça, recorreremos, con-
sequentemente, a concepção de equidade (senso de justiça / res-
peito à igualdade de direitos), que se diferencia da ideia de direitos 
universais plenos, ou seja, a distribuição igual dos recursos para to-
dos. Desse modo, se analisarmos sob a ótica da proposição de uni-
versalização do ensino, o fundamento estaria relacionado a uma 
política de ajustes que objetivaria alcançar os menos favorecidos.

Nessa lógica, os recursos, prioritariamente, devem contem-
plar aqueles que se encontram em piores condições de atendi-
mento, no que se refere a esses direitos. Nesse caso, tem-se uma 
ação política discriminativa (discriminação positiva), tangencial-
mente a isso, a"rma-se que, faz-se necessário a correção de inves-
timentos, no sentido de que se considerem as populações mais 
vulneráveis, preferencialmente.

Como modelo, alguns indicadores sociais poderiam ser aces-
sados, a "m de possibilitar análises detalhadas sobre essas desi-
gualdades tendo como proposto "m, a tentativa de equiparar os 
grupos sociais; através de uma alocação maior de recursos. 

Preteritamente, o processo de politização do acesso da edu-
cação para toda a população como vem sendo estimulada nestas 
últimas décadas, mais especi"camente no Brasil, tem gerado dis-
paridades divergentes no que se refere a níveis de desempenho 
escolar de diferentes grupos sociais. Deste modo, percebe-se que, 
o mero acesso distancia-se do que se pretende alcançar, a equida-
de qualitativa dos serviços; aqui nos deteremos à educação.
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Nota-se, portanto, nesta acepção, que a igualdade social po-
deria ser alcançada por meio da correção de caráter compensa-
tório, tendo como "nalidade principal não só a distribuição dos 
recursos públicos de maneira igualitária, mas a garantia qualita-
tiva dos resultados. 

Essa fundamentação contrariaria os atuais argumentos neoli-
berais que surgiram após discussões políticas liberais, sobretudo, 
nos Estados Unidos nas últimas décadas do século XX, em que 
se notou certo apelo à mercantilização de serviços fundamentais 
à sociedade. Sendo que, nesta determinação, a precarização dos 
serviços públicos gerariam interesses dos setores privados: a favor 
da livre concorrência do mercado (RAWLS, 1981). 

Assim, tem-se que a igualdade só pode ser percebida na sa-
ída do sistema, não no seu acesso. Desse modo, não se trata de 
conceber uma reforma educacional, mas, sim, nessa proposta 
assume-se uma responsabilidade a uma reforma gerencial dire-
cionada à reparação de desigualdades regionais e locais que vise 
a equalização dos resultados e uma maior e"ciência neste âmbito. 
Sobretudo, no que tenha como horizonte alvejar as populações 
mais carentes, e que tem apresentado os piores resultados em 
comparação à média nacional.

Por outro lado, há uma parcela da população escolar que não 
necessita do sistema público de ensino, pois podem pagar por 
esse serviço de modo que, por gozarem deste privilégio, não so-
frem a interferência do Estado; se autorregulam de acordo com a 
lógica do mercado tendo como base a propaganda de um produto 
(serviço educacional) qualitativamente satisfatório.

Assim tem-se a dicotomia de dois sistemas de ensino: um que 
tem objetivo ideológico / elitista de formar “os líderes das socie-
dades”, e outro que, visa apenas propiciar o acesso a conteúdos e 
habilidades mínimas que possibilitem a subsistência de grande 
parte da população que teriam acesso somente ao trabalho preca-
rizado e de baixa remuneração.
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Democracia e educação 

Conforme citado, Martha Nussbaum desenvolveu aspectos 
curriculares e pedagógicos opostos aos utilitarismos produtivis-
tas do neoliberalismo do século XXI. O primeiro CAPÍTULO de: 
“Sem "ns lucrativos: por que a democracia precisa das humani-
dades” refere-se à “crise silenciosa” da educação. Vale lembrar que 
esse livro foi publicado em 2010 em sua primeira edição e, em 
2015, no Brasil. Observa-se, porém, que as questões apresentadas 
remanescem atuais, assim como as consequências previstas em 
relação a uma sociedade democrática. 

A autora expõe a necessidade de ênfase no desenvolvimento 
do pensamento crítico através: 

• das artes, jogos, história e geogra"a mundiais, história do 
trabalho com ênfase aos estudos de história econômica, re-
lações internacionais (e esta com especial atenção aos pac-
tos assimétricos que de"niram relações entre as nações, a 
exemplo das relações coloniais / implantação de corpora-
ções multinacionais, investimentos externos no mercado 
"nanceiro); 

• das disciplinas articuladas de direito, cultura e política; 

• das disciplinas sobre religiões para aquisição da prática da 
tolerância. 

Observamos, aqui, que o ponto de vista de Nussbaum (2015) 
é privilegiadamente multicultural. 

Frisa a importância da Educação para a Democracia e que o 
oposto é fomentado pelos governos. A evidência disso é a dimi-
nuição nos Estados Unidos dos "nanciamentos das humanidades 
e das artes, além da adoção geral de testes e provas de múltipla 
escolha nas avaliações, o que exige a memorização de conteúdos 
técnicos, mas sem o desenvolvimento do pensamento crítico. 
Essa obra, também, permite uma conexão problematizadora en-
tre as universidades e o neoliberalismo.

Hoje, muito se discute a respeito da quantidade de cursos 
de nível superior no Brasil. Até o "nal do século XIX, existiam 
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apenas 24 estabelecimentos de Ensino Superior com cerca de 10 
mil estudantes. No entanto, a expansão do Ensino Superior só 
aconteceu muito tempo depois com a Constituição da República 
em 1891, que descentralizou a oferta de Ensino Superior, permi-
tindo que governos estaduais e a iniciativa privada criassem seus 
próprios estabelecimentos. 

No ano de 1933, as primeiras estatísticas sobre educação con-
tavam com 64,4% de instituições na iniciativa privada, sendo que 
tal fato não se alterou até meados de 1960. A demanda não absor-
vida pelo Estado, abre espaço à iniciativa privada. 

Desde 1960 até os dias atuais, o Ensino Superior no Brasil 
contou com signi"cativas mudanças, tanto no seu funcionamen-
to como em sua con"guração, como: 

Titulação de docentes; 

• Institucionalização da pesquisa e da produção intelectual; 

• Qualidade da formação oferecida; 

• Diversidade de oferta de cursos, dentre outras. 

Na década de 1990, a proporção de estudantes oriundos de 
famílias com renda acima de 10 salários-mínimos ultrapassava 
60%, tanto no setor público como no privado. 

Observa-se que o acesso ao Ensino Superior é maior entre a 
classe social mais elevada, o que contraria o senso comum de que 
os menos favorecidos é que frequentam o ensino privado supe-
rior. Os dados reais atestam o oposto do que se imagina. 

O que ocorre é uma de"ciência no Ensino Fundamental e 
ainda problemas sociais e econômicos, por óbvio. O fato é que ex-
pressivas e signi"cativas mudanças acompanharam os anos 2000 
a 2015, a demanda por Ensino Superior se faz uma constante. O 
acesso fora facilitado. 

Hora, dentro da própria política neoliberal (empréstimos es-
tudantis), hora com modi"cação legislativa efetivadora de direi-
tos, mas, ainda, insu"ciente. 
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Outro desa"o enfrentado para a implementação de uma po-
litica educacional adequada é o fenômeno da rápida informação, 
a dinâmica e a velocidade cada vez maior das mudanças sociais, 
políticas, econômicas e culturais da sociedade moderna re#etem 
cada vez mais no ensino e no que ensinar. 

À Universidade resta o compromisso de gerar o saber, o saber 
que está interligado à verdade, justiça e igualdade (muitas vezes 
incompatível com a doutrina neoliberal). 

Isto porque, as palavras de ordem do discurso neoliberal para 
a educação são: 

1. Qualidade total

2. Modernização da escola

3. Adequação do ensino à competitividade do mercado 
internacional

4. Nova vocacionalização 

5. Incorporação das técnicas e linguagens da informática e da 
comunicação 

6. Abertura da universidade aos "nanciamentos empresariais

7. Pesquisas práticas, utilitárias, produtividade.

O Termo “qualidade total” aproxima a escola da empresa e 
trata de rimar a escola com o negócio, mas não qualquer negócio, 
o negócio bem administrado. 

O raciocínio neoliberal é tecnicista, equaciona problemas sociais, 
políticos e econômicos como problemas de gerenciamento adequado 
e e"ciente ou inadequado e ine"ciente. Por exemplo: ao comparar a 
Escola Pública com a Escola Particular a retórica neoliberal, diz que a 
primeira (pública) é inferior à segunda (particular), porque a adminis-
tração da escola pública é ine"caz, desperdiça recursos, usa métodos 
atrasados; não levando em conta a diferença social existente entre am-
bas, nem a magnitude do capital econômico de cada uma. 

Assim, a noção de qualidade traz em seu bojo o tecnicis-
mo que reduz os problemas sociais a questões administrativas, 
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esvaziando os campos sociais e político do debate educacional, 
transformando os problemas da educação em problemas de mer-
cado e de técnicas de gerenciamento. 

Enquanto o liberalismo político clássico colocou a educação 
entre os direitos do homem e do cidadão, o neoliberalismo pro-
move uma regressão da esfera pública na medida em que aborda 
a escola no âmbito do mercado, esvaziando o conteúdo político 
da cidadania, substituindo-o a meros direitos do consumidor. 

É como consumidores que o Neoliberalismo vê os alunos, os 
pais dos alunos, as famílias, a sociedade com um todo. A seguinte 
recomendação do Banco Mundial exprime essa visão: “Redução 
da contribuição direta do Estado no "nanciamento da educação. 
Parte do que atualmente é gratuito deveria tornar-se serviço pago 
pelos estudantes que, para tanto, receberiam empréstimos do Es-
tado ou bolsas” (2018 Evangelista)

A “novidade” do projeto neoliberal para a educação não é só 
a privatização. O aspecto central é a adequação da escola e da uni-
versidade pública e privada aos mecanismos de mercado, de modo 
que a escola funcione à semelhança do mercado como fora citado. 

No que diz respeito à Universidade Pública, o discurso neo-
liberal condena o populismo, o corporativismo, o ensino ine"caz 
e a falta de produtividade. Nesta retórica maniqueísta, todas essas 
palavras soam como atributos negativos. 

Com o termo “populismo”, critica-se, desde a relação dialógi-
ca entre professores e alunos até o funcionamento da democracia 
universitária. 

Com a palavra “corporativismo”, a retórica neoliberal ataca 
desde os direitos dos servidores que passam a ser chamados de 
privilégios até as reivindicações salariais. 

A expressão “falta de produtividade” tem, em contrapartida, 
a produtividade da pesquisa relevante, isto é, utilitária, bem "-
nanciada, altamente rentosa segundo os critérios mercantis. 

Em verdade, essas críticas expressam o incomodo neoliberal em 
relação à liberdade acadêmica. O distanciamento da universidade 
pública em relação aos mecanismos de mercado e a ausência de 
submissão aos critérios da produção industrial da cultura. 
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Em suma, o neoliberalismo apresenta-se como uma ideolo-
gia progressista de ação, que também tem a história ao seu lado. 
Um parêntese: (existe uma "loso"a “ideológica” com esse mesmo 
nome: a "loso"a da ação: também conhecida como fascismo). 

Com o processo de globalização, da internacionalização da 
economia com uma con"ança cega no mercado e nos novos con-
ceitos de gerenciamento empresarial, nos quais os problemas so-
ciais e políticos são reduzidos, simpli"cados à solução técnica, ao 
não humano, ao algoritmo. 

Portanto, em realidade acaba por mostrar a sua face de claro 
embate; de incompatibilidade com o fomento dos direitos sociais, 
à participação do Estado em políticas sociais, o que implica em 
necessária retração da esfera pública numa época de aumento das 
desigualdades existentes. Nussbaum (2015, p. 11), a"rma que: 

Sem o apoio de cidadãos adequadamente educados, nenhuma 
democracia consegue permanecer estável. ”sendo crucial ter a 
capacidade de re#etir de maneira adequada sobre um amplo 
conjunto de culturas, grupos e nações no contexto de uma 
compreensão da economia global e da história de inúmeras in-
terações nacionais e grupais.

Assim, o próprio interesse econômico exige que recorramos 
às humanidades e é de interesse nacional de qualquer democracia 
moderna, a educação humanista para, justamente, os "ns de uma 
economia sólida e uma cultura empresarial próspera. 

Apresenta um modelo que é, em verdade, dependente do ou-
tro, “não há a obrigatoriedade de escolha entre um modelo de edu-
cação que promova o lucro e outro que promova a cidadania plena”, 
mas traz uma solução de simbiose através da apresentação das fa-
lhas crassas do neoliberalismo atual. Isso, porque, uma economia 
sólida não é, ou não deveria ser outra coisa, senão um instrumento 
para alcançar objetivos humanos, e não um objetivo em si. 

O atual desa"o para os que estão envolvidos diretamente 
com a educação é construir um olhar crítico sobre o neolibera-
lismo e a educação, sobre os aspectos negativos e positivos deste 
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movimento ideológico. Essa construção nos faz re#etir a respeito 
de que ser humano queremos formar e formar-nos. 

O que signi"ca ser homem? Há algumas de"nições. Uns 
defendem que é a capacidade de pensar que nos faz humanos, 
outros, a capacidade de trabalhar; há ainda quem diga ser a capa-
cidade de se revoltar (indignar-se). Nessa de"nição, todos os ou-
tros atributos acima já estão incorporados. Re#itamos, pois, que 
já modi"camos o mundo material através do trabalho e, agora, 
desenvolvemos um pensamento crítico experimentado.

O que a Universidade pode fornecer é conhecimento, agora 
o autoconhecimento (identi"car quais lutas lutar), parte da cons-
ciência de cada educador e da identi"cação das necessidades de 
cada sociedade em determinado momento histórico. 

Considerações !inais

Anísio Teixeira, um dos pensadores mais citados e conhecidos 
da educação brasileira, foi aluno de John Dewey na universidade de 
Columbia; nos Estados Unidos, trouxe in#uências que pretendeu 
propor à realidade educacional do Brasil na década de 30.

Uma das emblemáticas defesas de Teixeira (1994) é a de que 
a educação é o instrumento de democratização da sociedade, não 
sendo um privilégio, mas sem dúvida trata-se de um direito fun-
damental conforme foi instituído na Constituição de 1988.

Apontava para a criação de uma rede de ensino que fosse da 
Educação Infantil à Universidade, incluindo e atendendo a todos e 
todas, independentemente de suas diferenças (etnia, crença religiosa, 
condição "nanceira, histórico familiar, gênero, entre outros); a con-
siderar os interesses da sociedade em que a escola estivesse inserida.

Segundo ele, mais do que produto de mudanças a escola é 
uma geradora de transformações, sendo assim, deveria estar vol-
tada para seus iguais e, não para uma elite.

Nesta acepção, pensou em uma educação de tempo integral, 
num processo que visaria uma construção coletiva de saberes e 
ensino dialógico que, estimulasse o senso crítico, analítico, re#e-
xivo, além do preparo para a cidadania. Para ele, somente existirá 
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democracia quando se montar a “máquina que prepara as demo-
cracias”, ou seja, a escola pública (TEIXEIRA, 1994).

O educador foi secretário de educação e cultura do Estado do 
Rio de Janeiro, participou da fundação da Universidade de São 
Paulo e Universidade de Brasília onde foi reitor, líder do movi-
mento pioneiros da educação, além ter sido secretário de educa-
ção e saúde da Bahia onde fundou a Escola Parque; nos moldes da 
escola de tempo integral como havia pensado.

Citamos Anísio Teixeira nesta conclusão, pois suas ideias, de 
certa forma, foram in#uenciadas por J. Dewey, o qual também é ci-
tado por Nussbaum (2015). Sendo assim, nos valemos desta inter-
secção para rea"rmar que sem educação de qualidade para todos 
e todas, nunca de fato haverá democracia e estabilidade institucio-
nal. Não obstante, no atual estágio das proposições do neolibera-
lismo temos que os ideais de igualdade e escola, conforme foram 
expostos, estão cada vez mais distantes da realidade brasileira.

Os debates elencados por Nussbaum (2015) ecoam com per-
tinência nas atuais políticas educacionais brasileira, sendo que isso 
pode ser notado através, por exemplo, dos últimos ataques à disci-
plinas humanistas como a sociologia e "loso"a. Conforme a LDBN 
(1996), no artigo 36: “O domínio dos conhecimentos de "loso"a e 
sociologia é necessário ao exercício da cidadania” (BRASIL, 1996). 

Só para citar, desde 1964, as disciplinas de "loso"a e sociologia 
estiveram ausentes dos currículos escolares, sendo que, somente 
com o Parecer CNE/ CEB n° 38/2006, se reconhece que a "loso"a e 
a sociologia entendidos como “conhecimentos necessários ao exer-
cício da cidadania não devem ser tratados apenas como aborda-
gem interdisciplinar, como previam os pareceres de número 3 e 22.

A Lei n° 11.684/2008 regulamenta a obrigatoriedade, a partir 
de 2009, alterando o artigo 36 da LDBN de 1996. No entanto, 
enquanto em alguns países conhecimentos de "loso"a e sociolo-
gia estão presentes desde o Ensino Fundamental, aqui discute-se 
sobre a sua obrigatoriedade no Ensino Médio. Em abril de 2019, 
um governo com características militares arbitrárias e neolibe-
rais (Presidente e Ministro da educação em exercício), mais uma 
vez manifestou-se contrariamente a essas disciplinas, ameaçando 
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publicamente cortar verbas destinadas ao ensino destes conhe-
cimentos nas universidades públicas brasileiras, como também 
desvalidando as mesmas em relação a outros cursos superiores.

De fato, indo, portanto, na contramão do alcance de uma 
democracia prática (pragmática), bem como estando longe de 
possibilitar a formação do senso crítico, analítico, re#exivo e que 
possibilite o preparo para o exercício da cidadania.

Destarte, a única saída é a luta política engajada contra os inte-
resses neoliberais, os quais em países emergentes como o Brasil po-
dem tornar os desa"os da escola pública impossíveis de serem alcan-
çados; isso numa relação de neocolonialismo, com entendimento do 
pleno funcionamento da Realpolitik e todos os seus efeitos.

Contemporaneamente, essa proposta de resistência, especi-
"camente no Brasil, se dá através das pedagogias de cunho pro-
gressistas, A exemplo do que propõe Martha Nussbaum, que têm 
em vista a realidade social dos educandos (didáticas de enfoque 
crítico-sociais), nas quais se destacam: a libertadora, a libertária e 
a crítica social dos conteúdos.
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Introdução: construção do objeto de pesquisa

A história da sociedade brasileira inicia com a exploração 
de território e de grupos humanos para o enriquecimento da 
sociedade portuguesa a partir do século XVI, a qual recorreu 
ao trabalho escravo como um dos mecanismos para acumula-
ção "nanceira. Entretanto, a partir do século XIX, mesmo com 
a abolição do trabalho escravo (Lei Imperial n.º 3.353/1888), 
não ocorreu a inserção dos descendentes de africanos escravi-
zados, embora a Lei Áurea tenha constituído o término de um 
processo iniciado em 1850 com a proibição do trá"co marítimo 
de escravos (Lei Imperial nº. 581/1850). Ou seja, a perspecti-
va política de abolição gradual do trabalho escravo, ainda que 
tenha resultado da mobilização de parte da sociedade, com o 

capítulo 
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envolvimento de escravizados2 e libertos, não se realizou. Desse 
modo, não compreendemos a abolição apenas enquanto proces-
so jurídico isento de pressão social.

Com a abolição do trabalho escravo, o governo imperial não 
se sustentou diante dos proprietários rurais que se sentiram lesa-
dos em relação à garantia da propriedade privada. Estes se alia-
ram aos republicanos para o estabelecimento de um novo regime 
político, ironicamente, encabeçado pelos militares, instaurado 
em novembro de 1889.

A nova ordem política, porém, não signi"cou a modi"ca-
ção da ordem econômica e social, cabendo aos negros,3 uma 
posição marginal na sociedade, sem que houvesse, por parte do 
Estado, atenção a esse grupo social em consequência do históri-
co escravista. Essa omissão do Estado pode ser identi"cada nas 
disciplinas de história, em especial, ao abordarem a participa-
ção do africano e do afro-brasileiro na formação da sociedade 
brasileira, restrita à condição de escravizado. Isso expressava, 
erroneamente, a escravidão como um processo de desumani-
zação do escravizado4, pois a revisão historiográ"ca identi"cou 
que a violência impingida a ele não o desumanizou, cabendo 
ao escravizado africano o desenvolvimento de tecnologias que 
foram inseridas no trabalho, por exemplo. 

Contudo, tais contribuições e participação na formação so-
cial brasileira não são incorporadas e apresentadas na educação 
escolar, uma vez que se constatou o predomínio de uma pers-
pectiva eurocêntrica de ensino no currículo escolar. Esse dado 

2 Sobre este tema veri"car: ALBUQUERQUE, Wlamyra R. de; FRAGA FILHO, Walter. Uma história do 
negro no Brasil. Salvador: Centro de Estudos Afro-Orientais; Brasília: Fundação Cultural Palmares, 2006. 
CHALHOUB, Sidney. Visões da Liberdade. In: _____. Visões da Liberdade: uma história das últimas déca-
das da escravidão na corte. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 
3 O termo utilizado constitui uma categoria de cor que engloba as cores pretas e pardas conforme a auto-
declaração do pesquisado ao IBGE, pois há afrodescendentes que não apresentam traços fenotípicos que 
indiquem sua ascendência, lembrando ainda que compreendemos a natureza do racismo brasileiro pela 
perspectiva de Oracy Nogueira, o qual indica que o racismo no Brasil ocorre a partir da discriminação 
do sujeito frente às características físicas que apresenta, sendo denominado pelo autor de preconceito 
de marca. Sobre isso veri"car: NOGUEIRA, Oracy. Preconceito racial de marca e preconceito racial de 
origem: sugestões de um quadro de referência para a interpretação do material do material sobre relações 
raciais no Brasil. Tempo Social: revista e sociologia da USP, v. 19, n. 1, nov. 2006. p. 287-308. RAIM, Ralime 
Nunes. Relações étnico-raciais no Brasil: pretinho(a) eu? Discutindo o pertencimento étnico. NGUZU: 
Revista do Núcleo de Estudos Afro-Asiáticos, Ano 1, n. 1, março/julho 2011.
4 A desumanização do processo de escravidão sofrido pelo africano pode ser identi"cado em O povo bra-
sileiro (1995) de Darcy Ribeiro, por exemplo. Entretanto, esta perspectiva foi revista e pode ser percebida 
na obra FRAGA FILHO, Walter. Uma história do negro no Brasil. Salvador: Centro de Estudos Afro-O-
rientais; Brasília: Fundação Cultural Palmares, 2006.
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re#ete a não aplicação do que fora estipulado na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação - LDB (Lei nº. 9394./1996), no ano de 1996, 
em seu Artigo 26, Parágrafo 4º, referente aos conteúdos de base 
curricular comum, que a"rmava: “O ensino da História do Brasil 
levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias 
para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes 
indígena, africana e europeia”.

Diante dessa ausência de conteúdos, em 2003, ocorreu uma 
alteração na LDB (Lei nº. 9394./1996) e, dessa forma, uma nova 
redação é dada ao Artigo 26, tornando obrigatória a inserção dos 
conteúdos de história e cultura africana e afro-brasileira em todas 
as disciplinas que compõem o currículo da Educação Básica (Lei 
nº. 10.639/03). O texto foi, posteriormente, alterado para a inclu-
são dos conteúdos referentes à história e cultura indígena (Lei nº. 
11.645/2008). A redação "cou do seguinte modo:

§ 1º. O conteúdo programático a que se refere este artigo inclui-
rá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam 
a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos 
étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africa-
nos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura 
negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da 
sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas 
social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil.
§ 2º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira 
e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito 
de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação 
artística e de literatura e história brasileiras (BRASIL, 2008).

Esse avanço em relação aos conteúdos não se refere ao de-
senvolvimento de uma disciplina escolar nova, nem esses con-
teúdos devem se restringir às disciplinas de Educação Artística, 
Literatura ou História. Eles devem fazer parte de todas as disci-
plinas que compõem o currículo da Educação Básica. 

No caso da disciplina de Sociologia, os conteúdos tornados 
obrigatórios visam incorporar a justa participação dos povos in-
dígenas, africanos e afro-brasileiros na “formação da população 
brasileira” (Lei nº 11.645/08, art. 26 § 1º), “resgatando as suas 
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contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes 
à história do Brasil” (Lei nº 11.645/08, Art. 26 § 1º), propondo 
uma perspectiva de educação antirracista e rompendo com a per-
cepção eurocêntrica do conhecimento. Compreendemos, nessa 
ótica, que a legislação em si não é capaz de destruir preconceitos 
arraigados historicamente e socialmente e que esse movimento 
deve envolver toda a comunidade escolar em um processo de for-
mação continuada. Por isso, questionamos: Como os conteúdos 
sobre a história e a cultura africana e afro-brasileira estão sendo 
apresentados nos livros didáticos de Sociologia? 

Para tal, identi"camos como um dos objetivos da normatiza-
ção em relação aos conteúdos da base curricular comum, a busca 
pela superação do racismo e da discriminação étnico-raciais exis-
tentes na sociedade brasileira, ao reconhecer a diversidade que 
compõe nossa sociedade nacional e, ainda, garantir, no espaço 
escolar, a valorização das identidades de acordo com o seu per-
tencimento étnico-racial5. Desse modo, inserir o debate sobre a 
educação das relações étnico-raciais brasileira em âmbito escolar 
signi"cou contextualizá-las a partir da história e cultura africana, 
indígena e afro-brasileira rompendo com a ideia de currículo eu-
rocentrado (ou etnocêntrico), para não incorrermos no erro da 
reprodução e da manutenção de preconceitos étnico-raciais.

Dentro desse contexto, compreendemos a importância de 
desenvolver espaços de debates acerca das relações étnico-raciais 
e dos conteúdos de história e cultura africana e afro-brasileira 
(Lei nº. 11.645/2008). Como salientado por Gomes (2002, p. 39), 
“O olhar lançado sobre o negro e a sua cultura, no interior da 
escola, tanto pode valorizar identidades e diferenças quanto pode 
estigmatizá-las, discriminá-las, segregá-las e até mesmo negá-
-las”. Assim, ao introduzir estas temáticas, devemos partir de uma 

5 Em relação à normatização da Educação Básica, não ignoramos as mudanças em desenvolvimento, 
em especial, previstas para o Ensino Médio a serem orientadas pela Base Nacional Curricular Comum - 
BNCC a ser aprovada pelo Conselho Nacional de Educação. Em virtude disso, não consideramos essa nor-
matização ao desenvolvermos nossa análise, entretanto foi possível identi"car, no documento em constru-
ção, mudanças signi"cativas na organização do currículo escolar, principalmente, no que diz respeito aos 
conteúdos, que serão organizados e aplicados a partir de competências e habilidades. Na área de Ciências 
humanas, não há menção a África ou africanos, mas sim à diversidade étnico-racial, culturas, diferenças, 
direitos humanos, combate à desigualdade, indígenas e afrodescendentes, tanto nas competências quanto 
nas habilidades. O que demonstra que a BNCC, ao reorientar o currículo, modi"ca a perspectiva do cida-
dão a ser formado, não fugindo da necessidade do respeito à diversidade étnico-cultural característico de 
nossa sociedade, entretanto, nessa conjectura, questionamos: Como se dará o projeto de uma educação 
antirracista e multicultural preconizada pela Lei n. 11.645/2008?
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perspectiva de diversidade educacional, ou mesmo da educação 
multicultural, para que não haja a reprodução de preconceitos no 
processo de ensino e aprendizagem.

Nesse sentido, com a obrigatoriedade do ensino de Socio-
logia e Filoso"a (Lei nº. 11.684/2008), ocorreram alterações no 
Plano Nacional do Livro Didático - PNLD de 2012 (Resolução nº 
42, de 28 de agosto de 2012 MEC/FNDE), em especial, a inclusão 
dessas disciplinas para a seleção de livros. Devemos observar que, 
de 1940 a 2010, a disciplina de Sociologia estava intermitente no 
currículo escolar da Educação Básica, retornando, de forma obri-
gatória, ao currículo do Ensino Médio a partir de 2011. 

Mediante esse contexto e a delimitação da fonte, gostaríamos 
de re#etir como os conteúdos sobre a história e a cultura africana 
e afro-brasileira estão sendo apresentados na primeira e segunda 
edição do livro didático de sociologia Tempos modernos, tempos 
de sociologia, aprovado pelos editais do PNLD anos 2012 e 2015. 
A escolha do material, tendo como autoras as professoras Hele-
na Bomeny, Bianca Freire-Medeiros, Raquel Balmant Emerique e 
Julia O’Donne, foi feita diante da aprovação da obra pelo Plano 
Nacional do Livro Didático nos editais dos anos de 2012 e 2015 
em sua primeira e segunda edição. Esse fator nos garantiu sua 
análise para o desenvolvimento da pesquisa. Informamos, ainda, 
que foi a única obra, até o momento, aprovada em três editais do 
PNLD, anos 2012, 2015 e 2018. 

Nossa pesquisa se caracteriza como uma investigação do-
cumental, em consequência dos limites estabelecidos pelo pro-
blema, no que diz respeito à seleção do material de análise e à 
abordagem metodológica, na qual observamos a originalidade da 
fonte escolhida, o fato de ter sido produzida por terceiros, sem 
nossa in#uência, e pelo fato de esgotar as informações necessárias 
à pesquisa (CELLARD, 2008).

Desse modo, a seguir nosso trabalho inicia com re#exão em 
relação ao livro didático, norteada pela busca de uma de"nição 
do que seria esse material. Em seguida, discorremos sobre a po-
lítica nacional do livro didático, a avaliação pedagógica, a inser-
ção da Sociologia para a inscrição de obras didáticas no Edital 
PNLD de 2012. Na sequência, detemo-nos no livro Tempos mo-
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dernos, tempos de sociologia a partir das avaliações pedagógicas 
apresentadas no Guia do Livro Didático de Sociologia dos PNLD 
dos anos 2012 e 2015. Ao re#etir sobre a inserção dos conteúdos, 
propomos possibilidades de discussão no âmbito das Ciências 
Sociais.

A importância e o impacto social dos livros didáticos

A educação formal é de suma importância na formação dos 
cidadãos, em especial, em sua construção como sujeitos sociais. 
Nesse sentido, identi"camos dentro do processo de ensino-apren-
dizagem, o livro didático enquanto instrumento didático e um pro-
duto histórico-social que apresenta uma perspectiva de educação, 
por isso nosso interesse neste recurso. 

À vista disso, os livros didáticos são instrumentos de gran-
de importância, o que nos leva a Circe Bittencourt (1993) que 
de"ne os livros, como sendo materiais didáticos “mediadores 
do processo de aquisição de conhecimento, bem como facilita-
dores da apreensão de conceitos, do domínio de informações e 
de uma linguagem especí"ca da área de cada disciplina” (BIT-
TENCOURT, 1993, p. 296).

A autora indica, ainda, interferências no processo de elabo-
ração e no uso do livro didático, o que a leva a nos informar que 
o livro didático possui diversas características: 

As pesquisas e re#exões sobre o livro didático permitem apre-
endê-lo em sua complexidade. Apesar de ser um objeto bas-
tante familiar e de fácil identi"cação, é praticamente impossí-
vel de"ni-lo. Pode-se constatar que o livro didático assume ou 
pode assumir funções diferentes, dependendo das condições, 
do lugar e do momento em que é produzido e utilizado nas di-
ferentes situações escolares. Por ser um objeto de “múltiplas fa-
cetas”, o livro didático é pesquisado enquanto produto cultural; 
como mercadoria ligada ao mundo editorial e dentro da lógica 
de mercado capitalista; como suporte de conhecimentos e de 
métodos de ensino das diversas disciplinas e matérias escola-
res; e, ainda, como veículo de valores, ideológicos ou culturais 
(BITTENCOURT, 1993, p. 471).
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Nessa perspectiva, a complexidade de de"nição desse recurso di-
dático refere-se às etapas de produção, avaliação, aprovação, compra 
e uso, que, ao atingir sua etapa "nal, pode ser usado e interpretado de 
diversas formas, de acordo com a didática e a metodologia adotadas 
pelos professores e professoras. Essa di"culdade de de"nir o que é 
o livro didático, foi identi"cada também na pesquisa de Samira do 
Prado Silva (2016), ao re#etir sobre como alguns órgãos in#uenciam 
na inserção das interseccionalidades entre gênero, raça/etnia, classe 
e geração nos livros didáticos de sociologia aprovados nos PNLD dos 
anos 2012 e 2015, como por exemplo, a Secretaria de Políticas para as 
Mulheres, Secretaria de Direitos Humanos e a Secretaria de Políticas 
da Promoção da Igualdade Racial. Por "m, a autora aponta que tanto 
as funções, quanto às de"nições do livro didático, variam de acordo 
com a perspectiva teórica dos autores.

Isto posto, apesar da di"culdade de de"nição do conceito de 
livro didático, podemos identi"car que ele tem como "m, a edu-
cação. Dessa maneira, além de sua compreensão enquanto mer-
cadoria, devemos considerar também as informações e conteúdos 
apresentados, bem como o modo que isso ocorre. Especialmente 
porque o “espetáculo”, ao expor determinado conteúdo, pode pre-
servar ou alterar preconceitos expressos no senso comum dos e 
das estudantes e do corpo docente. 

Por isso, na seleção dos materiais, compete aos professores e 
professoras identi"car os autores responsáveis pelo material, sua 
produção e editora, pois expressarão as concepções educacionais 
dos envolvidos. É igualmente importante lembrar que, o livro di-
dático é um dos vários recursos disponíveis ao processo de ensi-
no-aprendizagem, produzido para um público especí"co, isto é, 
estudantes. Fora isso, esse recurso deve ser adequado ao plano de 
trabalho que orienta a prática docente. Assim, a junção professor/
professora, sala de aula e livro didático, atua para a formação do 
aluno e da aluna enquanto cidadãos re#exivos, aptos a modi"car 
ou a conservar a sociedade brasileira.

[...] o livro materializa informações do ensino de uma disci-
plina em uma determinada época. Contempla conhecimen-
tos produzidos pela ciência de referência, transformados em 
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saberes escolares, com maior ou menor "dedignidade cientí"ca, 
e expressa, em seu conjunto, concepções teórico-metodológicas 
vigentes em sua respectiva área, além de possibilitar a percepção 
de tecnologias de produção editorial e da circulação de ideias do 
momento em que foi confeccionado (STAMATTO, 2007, p. 39).

Sendo assim, dentre a variedade de usos e de"nições, deve-
mos mencionar a importância do livro no processo de ensino-
-aprendizagem, pois 

[...] O livro didático é, por vezes, reprodutor do status vigente, 
mas também pode ser responsável por questionar e transfor-
mar posições sociais. Ele tem a capacidade de contribuir para 
a diversidade cultural, sendo um instrumento de valorização da 
pluralidade, embora notemos, muitas vezes, a manutenção dos 
preconceitos e o “silenciamento” das diferenças culturais, sociais, 
geracionais, étnicas, de gênero, entre outras (SILVA, 2016, p. 94).

Além disso, em relação ao impacto social desses livros com 
o nosso tema da pesquisa, não podemos esquecer, que, o modo 
como a criança negra se vê representada interfere na constru-
ção de sua autoestima e, em consequência, na formação de sua 
identidade. A construção da identidade pressupõe a interação e é 
composta por processos dialéticos, ou seja, nenhuma identidade 
é construída no isolamento. Isso quer dizer que a ideia que um 
indivíduo faz de si mesmo, é intermediada pelo reconhecimento, 
ou não reconhecimento, ou mesmo pela má percepção dos outros 
sobre si. Do mesmo modo que pode causar prejuízos na constru-
ção identitária do sujeito ao aprisioná-lo em uma percepção falsa 
ou reduzida de si mesmo (GOMES, 2002).

Por isso, ao abordar a identidade do negro, devemos eviden-
ciar que recorremos ao conceito utilizado por Gomes (2002), se-
gundo o qual o construto da identidade negra é norteado pelas 
características físicas do sujeito que o remete à sua ascendência 
africana. Assim, os negros, “ao se relacionarem com o mundo, o 
fazem a partir de uma diferença que não é só cultural e histórica, 
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mas está inscrita num corpo, na cor da pele, nos sinais diacríti-
cos” (GOMES, 2002, p.42).

Diante dessa discussão, destacamos que as políticas relacio-
nadas especi"camente ao livro didático surgiram no Brasil por 
volta da década de 1930. Contudo, as obras selecionadas para 
compra por parte do Estado não passavam por um crivo avaliati-
vo de cunho pedagógico. Isso se transformou em 1993 (Portaria 
nº. 1.230, de 05 de agosto de 1993 - MEC), uma vez que o Mi-
nistério da Educação e Cultura - MEC solicitou a avaliação do 
material do Ensino Fundamental I. Em consequência dos resul-
tados em relação à nova demanda, foi desenvolvido um sistema 
de avaliação, aplicado pela primeira vez em 1996.

A partir dessa normatização, foi regulamentado pelo Con-
selho Nacional de Educação - CNE em 2009 (Resolução nº. 
01/2009) um prazo, até o ano de 2011, para efetivar a inclusão 
das disciplinas de Sociologia e Filosofia na grade curricular do 
Ensino Médio em todo o território nacional, e consequente-
mente, seriam inseridas no processo de seleção e compra dos 
livros didáticos. Dessa forma, no Edital do ano de 2012 do Pla-
no Nacional do Livro Didático, às disciplinas de Sociologia e 
Filosofia foram incluídas para a seleção de obras didáticas. No 
PNLD 2012, houve a exclusão de um grande número de obras, 
ocasionada, principalmente, pela dificuldade do processo de 
transposição do conhecimento científico das Ciências Sociais 
em saber escolar, organizado a partir dos seguintes fatores: a) 
seleção e síntese de teorias e conceitos; b) mediação didáti-
ca; c) manual do professor e d) editoração do livro (BRASIL, 
2011, p. 11).

Tempos modernos, tempos de sociologia 

O livro Tempos modernos, tempos de sociologia, em sua pri-
meira edição, foi organizado em vinte CAPÍTULOs, que com-
põem três partes, cujos conceitos estruturantes são: Trabalho, 
Cultura e Cidadania. O Sumário da obra pode ser veri"cado no 
Quadro 01. 
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Quadro 1: Sumário das 1ª e 2ª edições da obra Tempos modernos, 
tempos de Sociologia

1ª Edição 2ª Edição

Parte I: Aventura Sociológica
Capítulo 1: O que é sociologia?
Capítulo 2: O nascimento da socio-
logia

Parte I: Saberes cruzados
Introdução: Roteiro de viagem
Capítulo 1: A chegada dos “tempos 
modernos”
Capítulo 2: Saber sobre o que está 
perto
Capítulo 3: Saber sobre o que está 
distante
Capítulo 4: Saber sobre a astúcia e 
as manhas da política

Parte II: A sociologia vai ao cinema
Capítulo 3: O apito fábrica
Capítulo 4: Tempo é dinheiro!
Capítulo 5: A metrópole acelerada
Capítulo 6: Trabalhadores, uni-vos!
Capítulo 7: Liberdade ou seguran-
ça?
Capítulo 8: As muitas faces do 
poder
Capítulo 9: Sonhos de civilização
Capítulo 10: Sonhos de consumo
Capítulo 11: Caminhos abertos pela 
sociologia

Parte II: A sociologia vai ao cinema
Introdução: Sociologia e cinema
Capítulo 5: O apito fábrica
Capítulo 6: Tempo é dinheiro!
Capítulo 7: A metrópole acelerada
Capítulo 8: Trabalhadores, uni-vos!
Capítulo 9: Liberdade ou segurança?
Capítulo 10: As muitas faces do 
poder
Capítulo 11: Sonhos de civilização
Capítulo 12: Sonhos de consumo
Capítulo 13: Caminhos abertos pela 
sociologia

Parte III: A sociologia vem ao Brasil
Capítulo 12: Brasil, mostra atua 
cara!
Capítulo 13: Quem faz e como se 
faz o Brasil?
Capítulo 14: o Brasil ainda é um 
país católico?
Capítulo 15: Qual é a sua tribo?
Capítulo 16: Desigualdades de várias 
ordens
Capítulo 17: Participação política, 
direitos e democracia
Capítulo 18: Violência, crime e 
justiça no Brasil
Capítulo 19: O que consomem os 
brasileiros?
Capítulo 20: Interpretando o Brasil

Parte III: A sociologia vem ao Brasil
Introdução: Que país é este?
Capítulo 14: Brasil, mostra atua cara!
Capítulo 15: Quem faz e como se faz 
o Brasil?
Capítulo 16: o Brasil ainda é um país 
católico?
Capítulo 17: Qual é a sua tribo?
Capítulo 18: Desigualdades de várias 
ordens
Capítulo 19: Participação política, 
direitos e democracia
Capítulo 20: Violência, crime e justi-
ça no Brasil
Capítulo 21: O que consomem os 
brasileiros?
Capítulo 22: Interpretando o Brasil

Verbetes
Fontes e Bibliogra!ia

Conceitos sociológicos
Índice remissivo
Referências

Fonte: BOMENY; FREIRE-MEDEIROS; EMERIQUE; O’DONNELL, 2010 e 2013.
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A primeira parte, A aventura sociológica, enfatiza o conheci-
mento sociológico, contextualizando historicamente o período de 
sua origem. Contudo, a contextualização histórica “não permite 
o reconhecimento imediato das especi"cidades da interpretação 
sociológica, pois seu conteúdo se confunde com as aulas mais con-
vencionais de história” (BRASIL, 2011, p. 28), por isso compete ao 
professor e professora problematizar tais limites da obra. Por exem-
plo, no CAPÍTULO O que é sociologia?, há a contextualização do 
período histórico de surgimento da Sociologia, marcado pela desa-
gregação da sociedade feudal em face do surgimento de uma nova 
organização socioeconômica e política. Porém, não existem algu-
mas informações, como: quem eram os sujeitos interessados em 
compreender estas mudanças na sociedade? Qual o papel da Igreja 
nessa nova organização social? Como tais mudanças se expressa-
ram na vida do homem urbano e na especialização do trabalho? 
Nessa nova ordem, como se desenvolveu a relação campo e cidade? 
As cidades constituem o espaço agregador da diversidade de tipos 
humanos, como foram inseridos ou se tornaram outsiders? 

Compreendemos que o uso da contextualização histórica 
se justi"ca em consequência do desenvolvimento da desnatura-
lização e do estranhamento, objetivos epistemológicos a serem 
atingidos pelos alunos. Todavia, há encargos no que diz respeito 
à apresentação tímida da Antropologia e da Ciência Política, ao 
não explorar estas áreas de conhecimento das Ciências Sociais.

Na segunda edição da obra, a perspectiva histórica apresen-
tada na introdução da segunda parte, A sociologia vai ao cinema, 
é ampliada a partir da inserção de novas informações sobre as 
mudanças ocorridas ao longo da desagregação do período de-
nominado Idade Média, quando o renascimento da vida urbana 
se faz relacionada a vários acontecimentos. Assim, “As transfor-
mações sofridas pela sociedade moderna nos campos intelectual, 
político e econômico acabaram por gerar perguntas que exigiram 
o esforço de pensadores para poderem responder a elas” (BO-
MENY; FREIRE-MEDEIROS; EMERIQUE; O’DONNELL, 2010, 
p. 17), contexto ampliado na segunda edição com a inserção de 
novo CAPÍTULO, A chegada dos “tempos modernos”:
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O tempo histórico que possibilitou o nascimento da Sociologia 
foi aquele que se sucedeu às duas grandes revoluções ocorridas 
no século XVIII, a Revolução Industrial e a Revolução France-
sa, cujos desdobramentos alteraram profundamente a vida de 
homens, mulheres, jovens, crianças e idosos. Essas mudanças 
provocaram expectativas e incertezas [...] (BOMENY; FREIRE-
-MEDEIROS; EMERIQUE; O’DONNELL, 2013, p.30).

Na segunda parte, A Sociologia vai ao cinema, temos o uso do 
"lme Tempos modernos (Estados Unidos, 1936, dir. Charles Chaplin) 
como mecanismo de problematização, relacionando os temas ao co-
nhecimento das Ciências Sociais. Nessa parte, o conceito de moderni-
dade se confunde com o processo de urbanização.

Na terceira parte, A Sociologia vem ao Brasil, a sociedade bra-
sileira foi analisada a partir dos conceitos apresentados na segun-
da parte da obra, o que levou a apresentação de cientistas sociais 
brasileiros, as temáticas desenvolvidas foram: urbanização, tra-
balho, violência, questão de gênero, racismo, identidade, religião 
e religiosidade e entre outros. Observamos ainda, que a segunda 
parte da obra e a terceira, falando sobre a sociedade brasileira e 
as pesquisas desenvolvidas aqui, podem ser trabalhadas indepen-
dentemente ou juntas, de acordo com a metodologia adotada.

A partir da pesquisa documental, foi identi"cado que, em sua 
segunda edição, houve a revisão da obra com o objetivo de abordar 
os três campos de conhecimento das Ciências Sociais, assim como 
a revisão de textos, imagens e a atualização dos dados utilizados. As 
mudanças principais ocorreram na Parte I do livro, com a inclusão 
de CAPÍTULOs correspondentes a Antropologia, Ciência Política 
e Sociologia, nos quais se apresenta cada uma das ciências, além 
de um CAPÍTULO introdutório para cada uma das três partes que 
compõem o livro. Essas alterações podem ser identi"cadas a partir 
do sumário da obra apresentado no Quadro 01.

Já na segunda parte do livro, a apresentação de conteúdos 
e o debate das Ciências Sociais com o "lme Tempos Modernos 
(Estados Unidos, 1936, dir. Charles Chaplin) foi mantida. Na ter-
ceira parte, temos a apresentação de perspectivas de análise da 
sociedade brasileira, com foco em sua diversidade característica, 
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sob o título A Sociologia vem ao Brasil. Nela, relacionam questões 
e autores apresentados na segunda parte do livro, com a realidade 
brasileira, e, com a nossa produção na área das Ciências Sociais.

A partir desse panorama geral, identi"camos três CAPÍTU-
LOs da obra que abordam os conteúdos de história e cultura afri-
cana e afro-brasileira, os quais se encontram na terceira parte do 
livro intitulado A sociologia vem ao Brasil: Quem faz e como se 
faz o Brasil? ; O Brasil ainda é um país católico?; Desigualdades 
de várias ordens e violência, crime e justiça no Brasil?

No CAPÍTULO: Quem faz e como se faz o Brasil?, apresenta-
-se o início da formação da sociedade brasileira, tendo como "o 
condutor o trabalho. Parte-se de sua modalidade compulsória e 
chega-se às legislações trabalhistas, sendo referenciados os auto-
res Émile Durkheim e Florestan Fernandes. 

Em O Brasil ainda é um país católico? , recorre-se a dados 
estatísticos para identi"car as expressões de religiosidades do 
brasileiro. Informa-se que o Brasil segue as mudanças que vêm 
ocorrendo ao longo do globo, em relação à expansão das deno-
minações evangélicas. Indicam-se, dentro da pluralidade religio-
sa presente no país, as religiões de matriz africana, e os autores 
destacados são Max Weber e Roger Bastide. Apesar de abordar o 
tema religião, não há um debate ou de"nição sobre religião ou re-
ligiosidades. Há que se entender que as religiões e religiosidades 
no Brasil, a partir da matriz religiosa africana, são alvos estraté-
gicos de outras religiões que se pautam em ações de proselitismo, 
conquista de "éis e suas lideranças (tanto por parte protestante 
ou católica) produzem re#exões teológicas que movem discursos 
maniqueístas e “demonização” das diferentes formas de religião e 
ou religiosidades afro-brasileira. 

Em Desigualdades de várias ordens, as autoras apresenta-
ram duas desigualdades: as de gênero em âmbito econômico e 
a discriminação étnico-racial a partir do debate teórico em So-
ciologia. Os autores de destaque são Karl Marx, Gilberto Freyre, 
Oracy Nogueira e Carlos Hasenbalg, e os conceitos principais são 
meritocracia, gênero, raça e cor. Entretanto, as autoras não apre-
sentam uma de"nição ou contextualização da origem e do atual 
uso do conceito raça.
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No CAPÍTULO Violência, crime e justiça no Brasil? Os temas 
abordados dizem respeito à violência nas cidades, desconstruindo, 
inicialmente, a relação entre violência e pobreza ao caracterizar a 
violência brasileira a partir da sociabilidade violenta. Fazendo tam-
bém uma re#exão sobre a responsabilidade do Estado no controle 
do uso da violência e na manutenção da legalidade das normas. Os 
autores de destaque são Michel Foucault, Max Weber, Alba Zaluar, 
Edmundo Campos Coelho, Luiz Antonio Machado da Silva. Essa 
parte foi construída ao redor dos seguintes conceitos: violência 
(sociabilidade violenta), relação entre violência e pobreza, jovens, 
segurança pública (Estado), normas (legalidade).

Uma análise do livro didático: tempos modernos, 
tempos de sociologia 

Nossa análise se aterá ao CAPÍTULO: Quem faz e como se 
faz o Brasil? Uma vez que é nele que se aborda a formação do 
Brasil a partir do contato entre culturas diversas, cuja relação foi 
norteada pelo con#ito e pela violência advindos da perspectiva 
de trabalho e da exploração impingidas aos indígenas e africanos 
pelos portugueses. Neste CAPÍTULO, o conceito de trabalho foi 
apresentado enquanto conceito que organiza todo o conteúdo. 
No Quadro 02, constam os subtítulos que compõem o CAPÍTU-
LO de interesse, vejamos:

Quadro 02: Subtítulos do CAPÍTULO Quem faz e como se faz o Brasil?

Capítulo Quem faz e como se faz o Brasil?

Subtítulos

A sociologia e o mundo do trabalho
Começamos mal, ou o passado nos condena?
O mercado de gente
Trabalho livre: libertos e imigrantes
Trabalhadores do Brasil
E as mulheres, e as crianças?

Leitura complementar
Testando seus conhecimentos

Fonte: BOMENY; FREIRE-MEDEIROS; EMERIQUE; O’DONNELL (2013).

Tanto na primeira, quanto na segunda edição da obra, o 
conteúdo foi organizado conforme os subtítulos apresentados 
no Quadro 2. Dessa maneira, a partir do subtítulo A sociologia 
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e o mundo do trabalho, as autoras retomam o sociólogo Émile 
Durkheim para discutir o conceito de trabalho como mecanis-
mo que garante a coesão social, pois a forma como o trabalho 
é organizado em dada sociedade indica o tipo de solidariedade 
que promove a coesão social, podendo se dar de dois modos: pela 
solidariedade mecânica ou pela solidariedade orgânica. 

No segundo subtítulo: Começamos mal, ou o passado nos con-
dena? É apresentado o con#ito entre culturas a partir da explo-
ração dos indígenas por meio do trabalho compulsório, o qual 
teve inúmeras consequências, colocando em risco desde sua so-
brevivência, a ocupação de seus territórios, até a preservação e 
continuidade de suas culturas. 

Em O mercado de gente, aborda-se a comercialização de 
africanos na condição de escravizados, mediante o sequestro de 
parcela signi"cativa dessa população, ao logo dos séculos XVI ao 
XIX, e seu uso pelos portugueses para a exploração do território 
de forma organizada e efetiva a partir das plantations de cana de 
açúcar, por exemplo. 

Em relação ao CAPÍTULO Trabalho livre: libertos e imigran-
tes, indica o período após a abolição do trabalho escravo, marcado 
pela ausência de políticas públicas por parte do Estado frente aos 
afro-brasileiros, o que expressava a política de desenvolvimento 
preconizada pelo positivismo, no caso brasileiro se levou em consi-
deração o processo de miscigenação biológica e cultural para mol-
dar um novo fenótipo de povo (SCHWARCZ, 1993; NASCIMEN-
TO, 1978). Para isso, observamos o incentivo à imigração europeia, 
tendo como uma das justi"cativas da não adaptação do negro ao 
trabalho em condições de liberdade (HASENBALG, 2005). 

Já nos Trabalhadores do Brasil apresenta-se o desenvolvimen-
to de uma legislação trabalhista em consequência da mobilização 
política dos trabalhadores. No subtítulo E as mulheres, e as crian-
ças?, informa-se que tanto mulheres, quanto crianças, mesmo em 
menor número, compunham o quadro de trabalhadores africa-
nos na condição de escravos.

Considerando o exposto, preocupa-nos o modo como os 
conteúdos de história e cultura africana e afro-brasileira foram 
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apresentados no CAPÍTULO selecionado para análise. Isso por-
que, foram omitidos elementos necessários para a compreensão da 
natureza do racismo brasileiro, como por exemplo, o conceito de 
raça, miscigenação (branqueamento) e o discurso da democracia 
racial, de modo geral, as relações étnico-raciais, o entendimento 
do branco enquanto sujeito, também, racializado, a branquitude. 

Além do mais, houve o silenciamento em relação ao modo de 
vida das etnias indígenas que tiveram os primeiros contatos com 
os portugueses, como a diversidade étnico-cultural, que fora des-
truída em virtude do contato, e que atualmente busca se reorga-
nizar a partir da valorização identitária. Também pode-se men-
cionar, que, apresentar os africanos em África enquanto mão de 
obra escrava, não contribui para os objetivos da Lei nº. 10.639/03: 
a desconstrução de preconceitos. Assim, faz-se necessário, na 
obra, superar o discurso de que indígenas e africanos contribu-
íram para a formação do Brasil apenas na condição de escravos 
ou explorados de forma compulsória, os quais são apresentados 
de forma passiva e subalternizada, sem reconhecer todas estraté-
gias de luta e resistência contra a dominação colonial e imperial 
(europeia-branca-cristã-patriarcal), e por último, desconsideran-
do suas diversidades étnicas e culturais, bem como, o processo 
histórico, social, cultural e econômico brasileiro enquanto enten-
dimento crítico aos princípios positivista e eugenistas que marca-
ram o "nal do século XX e XXI.

Considerações !inais

A inserção dos conteúdos curriculares referentes à história 
e à cultura africana e afro-brasileira (Lei nº. 11.645/2008) visa à 
desconstrução de preconceitos, tanto na seleção de conteúdos, 
quanto em sua realização em sala de aula na interação aluno e 
professor e também, com os educadores e demais trabalhado-
res(as) nas unidades escolares. Especialmente, porque o racismo 
constitui uma violência que, ao longo de nossa história, tem tido 
sua existência negada em prol da manutenção de privilégios. Por-
tanto, quando iniciamos esse exercício com as respectivas fontes, 
indicamos que identi"car como os conteúdos de história e cul-
tura africana e afro-brasileira estão sendo apresentados no livro 



Seção 04 – Perspectivas !ilosó!icas, históricas, políticas e culturais de educação

677

de sociologia se faz necessário. Nosso resultado é inicial e será 
aprofundado em futuros trabalhos6.

O livro Tempos modernos, tempos de sociologia, em sua pri-
meira e segunda edição, possibilitou observar que há muito ain-
da a ser feito para desconstruirmos a ideia do africano enquanto 
ser apenas escravizado, sem indicações sobre sua vida na África 
ou suas contribuições à sociedade brasileira. O desenvolvimen-
to da pesquisa e da análise permitiu reconhecer ausências e uma 
apresentação de conteúdos que não rompe com os estereótipos 
e preconceitos étnico-raciais. Isso desencadeou a proposição de 
inserir conteúdos na obra, sem o comprometimento de sua es-
trutura. Por enquanto, nossa análise não objetivou abolir o uso 
da obra em sala, mas re#etir sobre um dos vários assuntos para os 
quais o educador deve se atentar na seleção e no uso dos materiais 
disponíveis para o seu ofício já que toda obra apresentará limites 
de paginação e outras orientações a serem observadas nos editais, 
pois não esquecemos que o livro didático ao mesmo tempo que se 
apresenta enquanto um recurso didático é uma mercadoria pro-
duzida para venda e consumo.

Constatamos, assim, que houve a manutenção da ideia de 
África como o lugar que disponibilizou, em grande quantidade, 
mão de obra escravizada para ser explorada no Brasil ao longo 
de três séculos. Ou seja, ao negar a origem destes sujeitos e seus 
processos de luta e resistência, lhes é tirado o direito à sua história 
e futuro na sociedade brasileira. Consequentemente a identidade 
dos africanos, violentada pelo trá"co de seres humanos transa-
tlântico, seus saberes acumulados, seu trabalho e todos os aspec-
tos que consolidaram que construíram a sociedade brasileira, ao 
não constar de forma explícita nos livros didáticos, colaboram 
com o processo de manutenção das estruturas racistas e as desi-
gualdades sociais alarmantes no Brasil.

6 Também indicamos outras contribuições complementares ao tema e investigação apresentadas: SOU-
ZA, Nilda Rodrigues de. Ações a"rmativas em Universidades Públicas Brasileiras: uma análise sobre a im-
plantação das cotas raciais. Tese (Doutorado em Ciências Sociais). Universidade Estadual Paulista “Júlio 
Mesquita Filho”, Faculdade de Ciências e Letras (Campus, Araraquara), 2017; ALENCAR, Maria Gisele 
de. A lei 10.639/03: possibilidades e impossibilidades de desvendamento das muitas nuanças das relações 
raciais no Brasil. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais). Universidade Estadual de Londrina, Centro 
de Letras e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, 2015; VIEIRA, Tamara. 
Livros didáticos de Sociologia do PNLD/2018: como são problematizadas a história e a cultura africana e 
afro-brasileira? Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais). Universidade Estadual de Londrina, Centro 
de Letras e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, 2020.
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Nesse mesmo sentido, ao nos referirmos às populações indíge-
nas nacionais, vemos que, com a inserção de um novo sujeito a ser 
explorado, elas deixaram de ser abordadas7. Apesar da entrada, de 
forma signi"cativa, de africanos escravizados no Brasil, é importante 
lembrar que não houve o desuso do trabalho escravo indígena. Des-
se modo, questionamo-nos sobre a possibilidade de apresentação das 
etnias indígenas nativas do território, não só na condição de escra-
vizados, mas também as consequências do contato, como a redução 
populacional, e, ainda, suas contribuições para a formação nacional.

Sendo assim, assinalamos que persiste no texto didático, a 
representação não positiva sobre indígenas e africanos na forma-
ção da sociedade brasileira, que, no caso abordado, se restringiu 
à condição de escravizados. Sem menção às suas culturas rela-
cionadas ao trabalho que contribuíram para o desenvolvimen-
to agrícola, na alimentação, higiene pessoal, remédios naturais, 
inserção de novas palavras à língua portuguesa ou sobre o de-
senvolvimento de uma nova língua na colônia. Os exemplos de 
resistências ocorridas ao longo do período escravista e após a 
abolição do trabalho escravo, as organizações sociais e recreati-
vas de cunho assistencial, garantindo ajuda "nanceira ou mesmo 
custear enterros, ou ainda, os signi"cados dos quilombos durante 
a escravidão e sua persistência na contemporaneidade, também 
"caram ausentes. 

É necessário ressaltar, diante disso, que a omissão sobre a 
questão das relações étnico-raciais brasileira tem consequências 
na formação identitária do aluno negro e da aluna negra como 
também do aluno e aluna brancos, pois sua condição de privile-
giado não é questionada e nem racializada, situação em que, ape-
nas, o negro se encontra, o que limita o debate da educação das 
relações étnico-raciais à um problema do negro, esquecendo que 
há dois sujeitos envolvidos na ação. Portanto, para atingirmos os 
objetivos da Sociologia, temos que propor a desnaturalização e o 
estranhamento dos/das estudantes frente às informações, e ainda 
estabelecer a interdisciplinaridade entre, Sociologia, Antropolo-
gia, Ciência Política, Geogra"a e História. Isso é de extrema im-
portância, para que os/as estudantes após as aulas não percebam 

7 Para maior aprofundamento ver: SOARES, SANTOS (2020).
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apenas as contribuições de indígenas e africanos enquanto mão 
de obra compulsória, mas estes enquanto humanos que foram 
vítimas de um processo violento. Processo esse, que mesmo em 
meio a tal condições, souberam criar formas e novos laços co-
munitários que possibilitaram a manutenção de sua cultura. Fora 
isso, como resultado, também temos a criação de uma cultura 
brasileira, demarcada pela sua diversidade, a qual deve ser devi-
damente respeitada e mencionada. 
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Introdução

 A construção do pensamento ocidental fundou-se em tor-
no de três pilares fundamentais: o pensamento "losó"co grego, o 
direito romano e a religião cristã. Em um percurso de associação 
contínua entre vencedores e vencidos, esses elementos sustentam 
a estrutura ideológica que foi se reconstruindo e se adaptando ao 
longo da história, provinda dos contatos com diferentes culturas.

Dentre os três pilares fundamentais determinantes para a 
construção do pensamento ocidental, há de se destacar a "loso-
"a como geradora das outras, assim como é fato que a ciência 
praticada na contemporaneidade teve nela o seu princípio, no 
entanto, ao contrário da "loso"a, a ciência experimental galgada 
pelo positivismo, tem o materialismo como base à concepção do 
mundo nupérrimo. Nesse contexto em sua obra As Três Ecologias, 
o pensador Félix Guattari (2009, p.01) evidencia que:

O planeta Terra vive um período de intensas transformações 
técnico-cientí"cas, em contrapartida das quais engendram-se 
fenômenos de desequilíbrios ecológicos [ ] Paralelamente a tais 
perturbações, os modos de vida humanos individuais e coleti-
vos evoluem no sentido de uma progressiva deterioração.

capítulo 
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Considerando o impacto negativo que o suposto processo 
civilizatório causou no #uxo dos acontecimentos históricos das 
sociedades americanas, resultante da colonização europeia, que 
por diversos interesses, tentou exterminar culturas originárias 
do continente, tal qual a imposição do pensamento ocidental em 
suas derivadas extremidades, indagamos se, a progressiva de-
terioração dos modos de vida humanos referidos por Guattari, 
pressupõem um colapso do projeto de desenvolvimento que tra-
çamos no mundo ocidental. Exonerando-se das prerrogativas da 
sociedade moderna, que, se colocando como mais racional, de-
lega supostamente um mundo de maior felicidade e justiça, mas 
que, no entanto, nos levam para uma ruptura com a vida.

Nesse aspecto torna-se necessário re#etir a despeito da rela-
ção entre homens e natureza, haja vista que na perspectiva am-
biental, vivenciamos uma crise sem precedentes mediante os de-
sequilíbrios ecológicos. Esses fenômenos, além de ameaçarem a 
vida humana no planeta, in#uenciam os homens para o declínio 
da sua vida social, reduzindo-os a meros seres consumistas e à 
tendência de uma visão parcial dos problemas que o ameaçam. 
Como salienta Guattari (2009): É a relação da subjetividade com 
sua exterioridade: seja ela social, animal, vegetal, cósmica: que se 
encontra assim comprometida numa espécie de movimento geral 
de implosão e infantilização regressiva. Diante do que foi coloca-
do, acreditamos que, enquanto povos latinos e amazônicos é de 
suma importância a inclusão da cultura ameríndia como voz an-
cestral para uma revisão dos conceitos que conduzem à formação 
do nosso pensamento individual e enquanto sociedade, tendo em 
conta a desvalorização desse conhecimento em nosso contexto 
histórico, assim como o esforço de nos adaptarmos dentro de um 
pensamento colonizador e centralizador.

O pouco da cultura indígena que os não indígenas acessam, 
fornece pistas de uma outra relação entre homem e natureza. 
Buscamos aqui a tentativa de promover um diálogo entre o pen-
samento ocidental e o conhecimento indígena. Para abordar o 
saber indígena escolhemos a cultura do povo Sateré Mawé que 
tradicionalmente habita a região do médio rio Amazonas, no es-
tado do Amazonas, re#etido no consumo da bebida ritualística 
do Çapó. Viabilizou-se então, a possibilidade de compreender 
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o modo de ser Sateré-Mawé, a partir de três níveis: a nível das 
relações sociais, de sua relação com o meio ambiente e sua sub-
jetividade, e por meio de suas referências simbólicas, históricas 
e socioculturais. Usamos a interpretação proposta por Guattari 
nos seus conceitos das “três ecologias” fazendo uso do método 
investigativo, que se valeu da pesquisa bibliográ"ca, almejamos 
evidenciar que as mesmas estão adaptadas a analisar o quadro 
proposto.

Esperamos, dessa forma, contribuir de maneira singela na 
sugestão de trilhas que nos levem a um caminho que impulsione 
à criação de um pensamento que contenha traços de originalida-
de, indicativos de soluções que sejam condizentes com a nossa re-
alidade política, social e cultural, através do estudo de elementos 
interculturais. Os resultados alcançados foram divididos em dez 
partes, divididos em dois blocos:

 Na 1ª parte estabelecemos a de"nição e a diferenciação dos 
termos molecular e molar presentes no vocabulário "losó"co de 
Guattari; na 2ª parte discorremos brevemente sobre a constru-
ção dos modelos imperialistas, o europeu e o norte-americano, 
ressaltando que vivemos agora sob o domínio deste último; na 3ª 
parte de"nimos e estabelecemos a diferença conceitual entre o re-
gime do capitalismo e o capitalístico; na 4ª parte estabelecemos as 
características da sociedade de consumo (infantilização, culpabi-
lização e temporização); na 5ª parte discorremos sobre o conceito 
de Ecoso"a. Assim, trabalhamos de forma breve alguns conceitos 
extraídos do pensamento de Guatarri (2009, 2015,2005,1996), 
que nos auxiliaram a pensar sobre a problemática em questão. 
Recorremos também à Guidens (1991); Kaj Arhem (1993); Soa-
res (2014); Gonçalves (2008). 

Formando o 2º bloco, que concentrou uma breve análise da 
cultura Sateré Mawé propriamente dita, trabalhamos na 6º parte 
sobre alguns aspectos das sociabilidades desse povo; na 7ª parte 
continuamos explorando os seus bens simbólicos e o signi"cado 
da ingestão do çapó, a bebida ritualística; da 8ª à última parte 
analisamos qual o papel exercido pela bebida em seu consumo 
na centralidade cultural e política desse povo, citando a impor-
tância do tuxaua como representante desse coletivo. Os teóricos 
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escolhidos, entre outros, foram: Lorens (1992); Batista &Olivei-
ra (1998); Krenak (2019); Uggé (1991); Figueroa (2016); Souza 
(2014). 

 O objetivo central da pesquisa foi averiguar a possível exis-
tência de uma inter-relação entre o conceito "losó"co de Ecoso"a 
proposto por Guattari e as práticas de trabalho coletivo e ação 
política do povo Sateré-Mawé, por meio da bebida ritualística do 
Çapó. Os objetivos especí"cos foram: a) analisar os elementos da 
Ecoso"a presentes no ritual do Wará; b) investigar a articulação 
ético-política entre as três ecologias de Guattari; c) averiguar o 
que a prática ritualística do Çapó ensina sobre as relações que o 
povo Sateré Mawé tem com o meio ambiente, a política e a sub-
jetividade humana.

 A metodologia da pesquisa utilizou a exploração da biblio-
gra"a proposta, cujas fontes foram de duas ordens: as fontes pri-
márias, a saber as obras "losó"cas de Felix Guattari e; as fontes 
secundárias compostas de comentários; a exploração textual 
consistiu na análise dos conceitos dentro de uma perspectiva da 
leitura interdisciplinar; tomando como base os campos discipli-
nares da História, Antropologia e Ciências Sociais. 

Germinando a semente ecosó!ica em terra preta

A tentativa de buscar pistas para uma dialética entre o que se 
de"ne como “pensamento ocidental” e a prática indígena dentro 
de uma tradição colonizada do saber, é um desa"o que certamen-
te será apenas iniciado nesse trabalho de investigação. Pois, para 
além das rupturas, descontinuidades e continuidades necessárias 
da tradição moderna (GIDDENS,1991) é preciso conectar ele-
mentos evidentes do mundo natural: como a polinização, o bei-
jo do beija #or em uma #or, e desconectar ligações equivocadas 
do mundo natural virtualizado, como o envenenamento do beija 
#or por agrotóxicos. Os primeiros resultados dessa investigação 
são interpretações do pensamento transversal de Felix Guattari, 
importante militante, psicanalista e "lósofo francês, que, possui 
em sua biogra"a uma trajetória política, analítica e teórica. Mui-
to de todo o seu trabalho e do que de"nimos como pensamento 
transversal, estão embutidos em seu ensaio intitulado “As três 
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Ecologias”. Seguimos a proposta do autor em refazer o conceito 
do que até agora foi abordado de maneira desagregada: a ecologia 
social, mental e meio ambiental, sob a égide ético estética, deno-
minada por ele, Ecoso"a (GUATTARI, 2009 p. 30).

 Nesse momento, ela serve como a “quilha da canoa” que 
sustentará a trilha de nossa navegação teórica pelo #uxo dos rios 
do médio e baixo amazonas, onde estão concentradas as práticas 
da nação indígena Sateré Mawé, etnia do tronco linguístico tupi, 
considerados como os inventores da cultura do guaraná (Paulli-
nia Cupana). Tal qual a potência singular do desejo, que será o 
nosso motor para encontrar devenires e quiçá, novas possibili-
dades de entendimento do mundo e do cosmos. É importante 
salientar que por meio de re#exões inspiradas pelo pensador in-
dígena Ailton Krenak, em diversas entrevistas que viemos acom-
panhando ao longo lançamento do livro “Ideias para adiar o !m 
do mundo”, não nos furtarmos de ousar desenvolver um axioma 
que propõe a seguinte tese: Deus ressuscitou na forma do capita-
lismo e proclamou !m do mundo. Nos deparamos então com a 
seguinte pergunta: O que fazer? Não seria equívoco a"rmar que 
civilização humana industrial moderna capitalista está em crise e 
em transformação.

Em uma visão analítica na superfície das crises políticas en-
frentadas atualmente na América do Sul, por exemplo, é bem pos-
sível detectar o fracasso da visão colonizadora e progressista a qual 
fomos submetidos. Nesse contexto, dentro dos parâmetros dessa 
crise que classi"caremos aqui como crise do mundo ocidental, sal-
tam aos olhos de todo mundo a crise ambiental e consequentemen-
te a região amazônica se torna protagonista nos debates mundiais, 
todavia, ainda como consequência de um imperialismo mundial, o 
que predomina na discursiva da temática ambiental são dicotomias 
conservacionistas e atitudes pautadas pelo consumismo, que nos 
imputam a gerar um desenvolvimento sustentável, ignorando as 
contradições do seu modelo ideal de desenvolvimento e progresso, 
baseado no crescimento econômico.

Diante do quadro exposto, torna-se necessário orientar os 
conceitos elementares que escolhemos para nortear nosso discurso 
analítico, ao ponto de tentar chegar a uma dialética interdependente 
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e ademais conquistar um caminho autônomo para tensionar todos 
os conceitos através de singularidades que esperamos encontrar 
naturalmente. Dessa maneira remaremos contra a correnteza car-
tesiana, tal qual sugerida por Guattari quando a"rma que “O sujeito 
não é evidente: não basta pensar para ser, como proclamava Descar-
tes, já que inúmeras outras maneiras de existir se instauram fora da 
consciência” (GUATTARI, 2009, p. 21).

Do mesmo modo, abriremos um roçado para plantar semen-
tes moleculares em meio a uma ordem molar, estruturadas por 
oposições dualistas tradicionais (dualidade platônica e a dicoto-
mia positivista e moderna) que guiaram o pensamento social e 
as cartogra"as geopolíticas até aqui. Diante disso, como latinos, 
habitantes do chamado terceiro mundo, é importante que nos 
localizemos como frutos de uma colonização genocida e poste-
riormente midiática a qual estamos submetidos por meio de mo-
delos de realização imperialista. Os termos "losó"cos molecular 
e molar aqui apresentados estão associados em quase toda obra 
bibliográ"ca de Felix Guattari e estão de"nidos literalmente da 
seguinte forma: 

Molecular/ Molar: os mesmos elementos que existem em #u-
xos, estratos, agenciamentos, podem se organizar de um modo 
molar ou de um modo molecular. A ordem molar corresponde 
às estrati"cações que delimitam objetos, sujeitos, as represen-
tações e seus sistemas de referência. Por outro lado, a ordem 
molecular é a de #uxos, dos devenires, das transições de fase, 
das intensidades. Chamaremos de <<transversalidade>> a este 
atravessamento molecular dos estratos e dos níveis, operado 
pelos diferentes tipos de agenciamento (GUATTARI; ROLNIK, 
2005, p. 370).

 Em seguida, discorreremos sobre os modelos imperialistas, 
o europeu e o estadunidense, uma vez que na linha histórica tem-
poral e factual, vivemos, enquanto continente latino-americano, 
no passado e no presente, sob a égide da dominação material e 
simbólica propostas pelos europeus no período da colonização, e 
norte-americana na contemporaneidade. 
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A navegação europeia e a virtualidade 
estadunidense

A descoberta das Américas proclamada pelos europeus 
(1492), demandada até pouco tempo nos livros didáticos de His-
tória do Brasil, nos revelam a face imperial da colonização euro-
peia, que nunca esteve oculta, e, que se estruturou pela doutrina 
do mercantilismo e a catequização se expandido por territórios 
ultramar, continuamente nos tempos da contemporaneidade, de-
pois de duas guerras mundiais, nos deparamos sob a égide de ou-
tra forma de imperialismo, atravessada pelo que veio se tornar e 
que muitos de"nem como Império Americano, termo que remete 
à in#uência política, econômica, militar e cultural dos Estados 
Unidos a outro países. Aqui realçamos a diferença entre os mode-
los de realização imperialistas na perspectiva molar e molecular, 
auxiliados por SOARES (2014, p.126), que diz:

O imperialismo europeu foi fundamentalmente molar por-
que emergiu tendo em vista o regime de signo ao qual De-
leuze e Guattari designaram como regime significante. Este 
se define pela referência a um rosto: o do europeu, macho, 
greco-latino, épico, grafocêntrico. Regime molar, o imperia-
lismo europeu significante transformou a razão teológica 
medieval em abstração letrada antropocêntrica de tal modo 
a tornar indiscernível o papel moeda, o dinheiro, e a folha 
do seguinte livro: a bíblia. Sua palavra de ordem, para os 
colonizados do mundo, foi: “Seja tão sofrível como Cristo 
europeizado. Morra na Cruz de nossa expansão genocida, 
lendo-nos com respeito religioso, biblicamente.” O imperia-
lismo americano é totalmente distinto do europeu. Seu regi-
me de signo é pós-significante e se fundamenta capturando 
a existência molecular; as alteridades. Não está referendado 
mais pelo rosto do colonizador europeu, mas por metamor-
foses de rosto, produzindo falsos devires porque no fundo e 
no raso o regime pós-significante não destitui o rosto do eu-
ropeu, mas o torna virtualidade hegemônica, representada 
plasticamente por qualquer rosto, principalmente o das alte-
ridades. No regime pós-significante do imperialismo ameri-
cano o rosto europeu é uma bomba atômica que se estilhaça 
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por todo o planeta, principalmente tendo em vista uma base 
sígnica icônica, analfabética. Não é circunstancial que seu 
modelo de realização se dê pela e através da indústria cul-
tural. Esta, em seu interior, tem como principal objetivo o 
seguinte: seduzir alteridades, capturando-as e produzindo 
imageticamente uma revolução molecular virtual e determi-
nada pelo valor de troca, que realiza uma verdadeira guerra 
contra tudo que é valor de uso.

Diante desse segmento nos deparamos com a hegemonia tec-
nocrática, expressada no império do mercado global que concede 
igual valor para bens materiais, culturais e naturais; e no domínio 
da polícia e máquinas militares no que se desenhou como “Esta-
do-Nação” (GUIDDENS, 1991). Essa hegemonia, e, portanto, para 
Guattari o capitalismo mundial integrado ou capitalismo pós-in-
dustrial, que está baseado em quatro regimes semióticos: regimes 
econômicos, jurídicos, técnico-cientí"cos e subjetivos (introdução 
do poder repressivo aos oprimidos), vive um grande paradoxo: 
por um lado o desenvolvimento técnico-cientí"co que parece ter 
potencial su"ciente para superar as diferenças sociais e, por outro 
lado, a sua impossibilidade operacional que demonstra relações 
injustas de norte-sul, reforçando uma exacerbação das questões 
relativas à imigração e ao racismo (GUATTARI, 2009, p. 16). A 
tragédia de Chernobyl e o aparecimento da Aids nos revela, brutal-
mente os limites dos poderes técnico-cientí"cos da humanidade e 
as “démarches” que a “natureza” nos pode reservar. (GUATTARI, 
2009, p. 24). Acrescento aqui as epidemias de enfermidades psi-
cológicas como a depressão, e biológicas como a do câncer, como 
consequências respectivas de um modelo social e modelo agro, in-
dustrializado, para atender as demandas da sociedade do consumo.

Do capitalismo ao capitalístico

Seguindo a perspectiva de Guattari nos deparamos com o con-
ceito capitalístico, que em suma, é o emprego do termo “ístico” a 
“capitalista”, por ser necessário o uso de um novo termo para de"-
nir sociedades periféricas do capitalismo ou que não são, necessa-
riamente, capitalistas. A sociedade capitalística dessa maneira é um 
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fenômeno de interdependência do capitalismo e transborda os li-
mites das sociedades quali"cadas como capitalistas, ou seja, dentro 
de um processo de globalização, inspirado nas teorias marxistas, 
Guattari visualiza que entra em cena todo um conjunto das rela-
ções dos seres humanos com determinado tipo de produção, de 
consumo, de troca e de circulação de bens. O mesmo acontece com 
elementos culturais. A sociedade capitalística desse modo, é um 
prolongamento da condição "nita de acesso a todo tipo de bem 
que, derivado da produção de bens da sociedade capitalista, con-
tamina as produções de relações sociais, culturais e históricas em 
níveis que não se limitam ao bem material, mas inclusive aos bens 
simbólicos, afetivos, psíquicos, en"m, subjetivos, mesmo nas so-
ciedades que não sejam estritamente capitalistas.

Diante dessa perspectiva é possível enxergar a devastação que 
o modelo civilizatório ocidental executa no meio ambiente e nas 
relações sociais opostas a ele por meio da produção de subjetivida-
de capitalística. É a relação da subjetividade com sua exteriorida-
de: seja ela social, animal, vegetal, cósmica: que se encontra assim 
comprometida numa espécie de movimento geral de implosão e 
infantilização regressiva. Segundo o crítico francês, a alteridade 
tende a perder toda a aspereza (GUATTARI, 2009, p. 8).

A sociedade de consumo

No que se refere à produção de subjetividade dentro da so-
ciedade de consumo, será exponencial visualizar o modo como 
os elementos de subjetivação são compostos e organizados para 
uma produção industrializada e maquinada da mesma. Nesse 
sentido a subjetividade sugerida por Guattari se dá fora do sujeito 
e no caso da produção capitalística possui elementos de agencia-
mentos que são os seguintes:

 Infantilização: Esse elemento impede que o sujeito alcan-
ce sua autonomia. Segundo Guattari, não se consegue nadar 
sem coletes salva vidas, a capacidade de escolha própria é vir-
tualizada por instituições estatais e referentes semióticos: ima-
gens e sons midiáticos, moda e textos nos embalam em redes de 



Ensino, currículo e formação docente: vínculos, conexões e questões da atualidade

692

representação e signi"cação dominantes. Somos a todo momento 
teleguiados por signos massi"cadores.

 Culpabilização: Ao passo que consumimos, nos frustramos a 
todo momento com os fantasmas que não podemos ser. O desejo 
é ofertado em propagandas de automóveis e vitrines de shoppin-
gs, assim é sempre preciso trabalhar sempre um pouco mais para 
qualquer coisa. Tal qual a necessidade de se atualizar o sistema 
operacional do smartfone, a produção de subjetividade subordi-
nada opera nessa categoria. 

 Temporização: A regulação temporal encontra-se acima de 
todos os graus da existência. A temporalização capitalística reto-
ma os ritmos e os planos do que pode ou não pode ser certi"cado 
como matéria vivida, posto isso molda-se a rotina. 

Todas as relações com o espaço, com o tempo e com o cos-
mos tendem a ser completamente mediadas pelos planos e 
ritmos impostos pelo sistema de enquadramento dos meios 
de transporte, pela modelização do espaço urbano, do espaço 
doméstico, pela tríade transporte-mídia-equipamento coletivo 
(GUATTARI, 1995, p. 53).

Dessa maneira, fazendo uso dos mesmos termos da infor-
mática usados por Guattari, se produz um sistema operacional 
central, que é distribuído em terminais serializados. Dessa forma, 
a singularidade do sujeito é sempre bloqueada pelo operador de-
nominado: consumo. A problematização da evolução da socieda-
de nos leva a re#etir sobre o modo de ser e da valorização do ho-
mem, através de sua racionalidade. Guattari (2009, p.10) ressalta 
os questionamentos dos modos dominantes de valorização das 
atividades humanas na contemporaneidade:

1. o do império de um mercado mundial que lamina os sistemas 
particulares de valor, que coloca num mesmo plano de equiva-
lência os bens materiais, os bens culturais, as áreas naturais. 2. 
o que coloca o conjunto das relações sociais e das relações in-
ternacionais sob a direção das máquinas policiais e militares. 
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Retomando a germinação: o conceito de ecoso!ia 

A Ecoso"a busca a criação de novas subjetividades chaman-
do o homem a transmudar sua relação de interação com o meio 
ambiente, através da compreensão e desenvolvimento de novas 
práticas sociais e analíticas. Como a"rma Guattari (2006, p 173):

Não seria exagero enfatizar que a tomada de consciência ecoló-
gica futura não deverá se contentar com a preocupação com os 
fatores ambientais, mas deverá também ter como objeto devas-
tações ambientais no campo social e no domínio mental. Sem 
transformações das mentalidades e dos hábitos coletivos have-
rá apenas medidas ilusórias relativas ao meio material. 

Conforme aponta Guattari, as três ecologias se uni"cam 
em um ponto comum, que consiste em liberar as antinomias de 
princípio entre os níveis ecosó"cos, por isso mesmo, “consiste 
em compreender e dotar a humanidade de um fator incitador à 
práxis aberta e in!nita, sem moldes, recortes ou singularidades” 
(GUATTARI, 2009, p. 53). Dessa maneira, a Ecoso"a seria a 
busca de uma dimensão ecossistêmica e não mais antropocên-
trica das relações do homem com o meio ambiente, com a sua 
mente e com os outros humanos, em busca de respostas para 
as contradições das nossas ações. Desde a evolução dos nossos 
ancestrais, nós dependemos do meio ambiente para nossa so-
brevivência, porém, a partir da Ecoso"a, podemos como parte 
integrante da natureza e, sobretudo, por sermos seres sociais 
capaz de provocar alterações no meio em que vivemos, é pos-
sível visualizar e provocar mudanças permanentes para cuidar 
da nossa natureza através da lógica da totalidade das relações, a 
ecológica. A Ecoso"a consiste em despertar a condição humana 
no meio ambiente, enfatizando a formação de um novo ser hu-
mano, com base nas três ecologias:

 Ecologia do meio ambiente - onde tudo é possível de aconte-
cer, quanto às evoluções #exíveis e quanto às piores catástrofes 
ambientais; cada vez mais, os desequilíbrios naturais dependerão 
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das intervenções humanas, principalmente quanto à regulação 
das relações entre o oxigênio, o ozônio e o gás carbônico; Ecolo-
gia social - deve trabalhar as relações humanas, reconstruindo-as 
em todos os níveis do socius; Ecologia subjetiva ou mental - será 
levada a reinventar a relação do sujeito como o corpo, a psique 
(inconsciência) e o consciente (GUATTARI, 2009, p. 52).

A prática ecosó"ca, de acordo com Gonçalves (2008), aproxi-
ma o homem de si mesmo, do outro e da natureza. O enfoque está 
na necessidade em entendermos e aprendermos sobre a proble-
mática ambiental, sobre as ações que a causaram e suas implica-
ções ou projeções ao longo do tempo. Nesse sentido, GONÇAL-
VES (2008, s/p) destaca que a Ecoso"a 

[...] promove um dilema na relação da subjetividade com a ex-
terioridade e o social, assim, põe em discussão a ação do ho-
mem no meio ambiente, seu modo de ser individual e social 
como integrante do mesmo ecossistema natural. Os problemas 
ambientais são resultados da evolução da sociedade, em seus 
aspectos econômicos, políticos, sociais e educacionais, que sin-
tetizam a subjetividade da condição humana. 

Essa subjetividade signi"ca a nossa percepção sobre o mun-
do em que vivemos e sobre nós mesmos, nosso modo de pensar 
e agir para preservar e cuidar do meio ambiente. De acordo com 
GUATTARI, (2015), o que está em questão é a maneira de viver 
daqui em diante sobre esse planeta, no contexto da aceleração 
das mutações técnico-cientí"cas e do considerável crescimento 
demográ"co. É, portanto, circunstancial substituir as diferentes 
formas de compromisso religioso, político e associativo com dis-
positivos analíticos e produtores de subjetividade. Guattari nesta 
cartogra"a nos reterritorializa na articulação de uma subjetivi-
dade nascente, uma sociedade ambiente mutante e um ambiente 
interagindo; o primeiro em termos de produção de subjetividade, 
o segundo no reconhecimento das constantes transformações so-
ciais e a terceira como ecologia maquínica, por meio do aprofun-
damento desses conceitos e de tudo que já foi exposto até aqui é 
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que buscaremos ligar através do diálogo, os componentes teóricos 
descendentes da cultura ocidental com as práticas Sateré Mawé.

De Mawé à Maués

O contato da civilização ocidental com os povos que já exis-
tiam nas Américas há milhares de anos antes da invasão euro-
peia, foi marcado por diversos con#itos. No Brasil, se forma uma 
guerra que se segue até hoje, culminando com o massacre dos 
povos indígenas, evangelização, exploração, dominação, tomada 
de território e em contra partida a resistência indígena, conforme 
documentado no "lme Guerras no Brasil (2019). Dentro desse 
contexto histórico, político e social tão complexo, evocaremos 
resumidamente as sociabilidades do povo Sateré Mawé em sua 
trama associada principalmente aos complexos da subjetividade. 
Para nos amparar nesse primeiro momento, nos apoiaremos na 
obra intitulada Cultura, Ambiente e Sociedade Sateré-Mawé, tra-
ta-se do relato em conjunto dos autores indígenas Sateré: Euro, 
Lourenço, Edson e Rosenildo, intitulado: 

Antigamente os Sateré-Mawé viviam mais tranquilos, seguros, 
fortes e mais felizes. Não havia nada que di"cultasse ou com-
prometesse seu modo de vida, só sentiam um pouco de tristeza 
quando perdiam alguém de sua família. Quando acontecia al-
gum problema dentro da sociedade, logo eles resolviam. A úni-
ca preocupação dos Sateré-Mawé era cuidar dos "lhos, susten-
tando, protegendo-o das doenças, ensinando e preparando-os 
para a vida futura. Nesta época havia muita solidariedade nos 
trabalhos, nas cerimônias dos rituais e nas atividades religiosas. 
Havia também muita paz e união da vida do povo Sateré-Mawé. 
Realizavam com facilidade qualquer tipo de trabalho, pois nes-
sa época havia muita fartura de caça, pesca e frutos silvestres. 
Viviam em comunidades isoladas e muito afastadas, próximas 
às cabeceiras dos rios. Usavam o breu extraído das matas para 
iluminar suas casas durante a noite. Para capturar caças e peixes 
utilizavam #echas. Quando os comunitários tinham a necessi-
dade de alguma coisa, como por exemplo: vestimentas, perfu-
mes e ferramentas, o tuxaua procurava atender ao seu povo. 
Ele recebia e levava os produtos dos comunitários como sorva, 
breu e artesanatos para vender na cidade de Parintins. Iam de 
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canoa em busca de mercadorias. Nesse tempo não havia escola 
e as poucas comunidades que existiam eram muito distantes 
uma das outras. Somente o tuxaua que mal falava e entendia 
português do mesmo jeito. Atualmente os índios Satere-Mawé 
vivem nos rios Marau, Urupadi, Miriti e Andirá, próximo um 
dos outros. Antigamente não tínhamos as ferramentas de hoje, 
só existia o machado de pedra, com esse material os antigos "-
zeram seus roçados. Nessa época também não existia terçado e 
nem espingarda. Hoje é diferente - já existem ferramentas, ins-
trumentos para caça e pesca e outros. Depois do contato com 
os civilizados, a vida Sateré-Mawé mudou completamente. Eles 
deram sumiço de muitas coisas que nós possuíamos: o modo 
de se organizar, o modo de trabalhar, os trabalhos artesanais e 
até a maneira de se alimentar, de se vestir e de se divertir. Tudo 
isso gerou muita di"culdade e muitas preocupações para a vida 
do povo Sateré-Mawé. Pior ainda, a sociedade envolvente está 
tentando dominar esse povo, conseguiu reduzir as suas terras e 
cada vez mais a sociedade envolvente está lutando para tomar 
posse das suas terras, mas, felizmente as pessoas que valorizam 
o povo Satere-Mawé e as que se importam com a sua existên-
cia, estão fazendo o possível para que o Satere-Mawé se des-
pertasse. E assim foram despertando, até conseguirem elaborar 
projetos solicitando os cursos para orientar os professores exe-
cutarem um trabalho mais excelente. E cada vez mais foram se 
aprofundando e começando a voltar para a sua realidade. No 
momento, junto com os instrutores, estão lutando para con-
seguir uma escola diferenciada, com as conscientizações dos 
linguistas preocupados e das instituições interessadas. Desde o 
momento, o povo Sateré está tomando uma iniciativa de resga-
te da sua cultura e fortalecendo as culturas permanentes (BA-
TISTA & OLIVEIRA,1998, s/p).

Para satisfazer a segmentar idade rígida institucional, é im-
portante relatar que o primeiro contato de um grupo Sateré-Mawé 
com os brancos se deu em 1669 (LORENS, 1992, p. 39). São quase 
351 anos de contato, marcados por tentativas de catequização je-
suítica e ainda hoje, persistem evangelizações cristãs católicas e 
neopentecostais; redução do seu território ancestral; guerra civil 
como a Cabanagem que eclodiu em 1835 na Amazônia, consi-
derada pelos historiadores como principal insurreição nativista 
do Brasil. Também os acompanham nesse contato, assim como 
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a totalidade dos povos indígenas do Brasil, epidemias e ataques 
territoriais constantes de todos os tipos de empresas legais, ins-
titucionais e clandestinas interessadas na exploração da terra. A 
ocupação colonial de lugares como as terras indígenas ocupadas 
pelos Sateré Mawé e de outras etnias ao longo da história é um 
dado importante para entender as consequências desse contato 
até aqui e qual o caminho possível daqui em diante, haja vista 
que: as transformações introduzidas a partir do milagre brasileiro: 
prospecção petrolífera, extração mineral e madeireira, agropecu-
ária e garimpos: trouxeram a televisão, o supermercado, o asfalto, 
a luz fria (e mais recentemente a internet) que implodiram, de"-
nitivamente, o horizonte de Maués na retina Sateré-Mawé (LO-
RENS, 1992, p. 22).

 Nessa seção, vamos interpretar o desdobramento da produ-
ção de subjetividade capitalística através do plano molar e mole-
cular sugerido por Guattari e o relato Sateré-Mawé aqui citado, 
considerando a ordem molar como sistema macro que delimita 
as representações, objetos e sujeitos, e a ordem molecular que são 
consideradas micropolíticas que operam por diversas e diferentes 
formas de agenciamentos, que por sua vez, atravessam e trans-
formam, por meio de #uxos, revelando devenires. Se faz evidente 
dentro da linha discursiva do relato Sateré-Mawé as várias fases 
do colonialismo e do capitalismo sucedidas ao longo de sua his-
tória, e, ao que nos parece, isto gerou uma tensão dos #uxos de 
singularidade opostas à subjetividade capitalística. Elementos 
como escolarização, sistema de saúde, dependência tecnológica, 
são facilmente visualizados no que se refere à devastação do meio 
ambiental, social e mental dessa comunidade, além disso, são ele-
mentos que agenciam a produção de subjetividade capitalística. 
Não existe um mercado mundial hegemônico, mas sim mercados 
setoriais correspondentes a outras formações de poder, segundo 
a ótica de GUATARRI (1996, p. 150). 

Os programas educacionais implementados ao longo dessa 
trajetória são um ponto fundamental para o entendimento desse 
processo, principalmente na contemporaneidade e, nossa canoa 
terá que encostar nesse porto para deixar uma semente que pode-
rá ser cultivada em próximos trabalhos. No entanto, como a"rma 
Guattari (1996), o que nesse entendimento pode ser considerado, 
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mercado da educação, não pode permanecer em dependência ab-
soluta do mercado do Estado, por outro lado, fazendo banzeiro, 
em relação aos projetos de dominação, temos as resistências his-
tóricas da nação Sateré Mawé, onde podemos observar que, por 
meio de sua organização política e social centrada no Waraná e 
sua cosmologia entendida por meio da sua mitologia, conseguem 
resistir à essa queimada existencial, assim como, na cosmovisão 
dos povos amazônicos, que não está concentrada na humanidade 
ocidentalizada.

 Identi"cada através do conceito de perspectivismo, termo 
usado por KAJ ÅRHEM (1993) para sustentar sua Ecosofía Maku-
na, e posteriormente reformulado pela Antropologia de Viveiros 
de Castro em seu perspectivismo e multinaturalismo na América 
indígena, onde atenta para dois pontos de vistas cosmológicos 
que chama de ocidental e ameríndio, e que, a"rma, são do nosso 
ponto de vista, incompatíveis.

Um compasso deve ter uma de suas hastes "rme, para que a 
outra possa girar-lhe à volta. Escolhemos a haste correspon-
dente à natureza como nosso suporte, deixando a outra des-
crever o círculo da diversidade cultural. Os índios parecem ter 
escolhido a haste do compasso cósmico correspondente ao que 
chamamos “cultura”, submetendo assim a nossa “natureza” a 
uma in#exão e variações contínuas. A ideia de um compasso 
capaz de mover as duas hastes ao mesmo tempo, um relativis-
mo "nalizado seria assim geometricamente contraditória, ou 
"loso"camente instável (VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p. 22).

Detectamos conexões que possibilitam uma mirada molecu-
lar no que se refere à relação dos conceitos de identidade cul-
tural e cultura. Guattari (2000) defende que, a a cada vez que 
usamos os conceitos de cultura e de identidade cultural, difun-
dimos, sem perceber, “modos de representação da subjetividade 
que arei!cam e com isso não nos permitem dar conta de seu cará-
ter composto, elaborado, fabricado, da mesma forma que qualquer 
mercadoria no campo dos mercados capitalísticos” (GUATARRI; 
ROLNIK,2005, p. 69). Embates e controvérsias relativos à “domi-
nação cultural” e à “preservação de valores e costumes culturais” 
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de povos e comunidades espalhados pelo globo terrestre têm sido 
combustíveis tanto no campo político de disputas simbólicas e 
con#itos armados, quanto para re#exões e produções teóricas 
fundamentadas em perspectivas universalistas e em abordagens 
relativistas-multiculturalistas. 

Nesse sentido existe uma pluralidade que exalta muito mais a 
alteridade do que a identidade. A humanidade projetada na idade 
moderna, como indica KRENAK (2019), é questionada a todo 
momento por perspectivas heterogêneas que tensionam a homo-
geneidade do sistema vigente que avança em grande escala.

Do Wará ao Guaraná

Segundo Uggé (1991), na cultura Sateré Mawé, o guaraná e a 
tucandeira (waymat), são presentes da Mãe Terra e estão ligados 
à existência física, continuidade da vida e energia intelectual des-
se povo. O fruto da planta trepadeira nominada cienti"camente 
como Paullinia Sorbilis, cujos relatos já aparecem na época dos 
primeiros contatos com missionários jesuítas no século XVII, 
a partir dele é que são feitos os pães ou bastão de guaraná em 
um processo que parte desde a domesticação e cultivo da planta, 
bene"ciamento e preparo artesanal do produto, todos esses ele-
mentos são partes integrantes da cultura originária desse povo. 
Dentre as várias narrativas que encontramos da origem mítica 
do guaraná, realçamos a versão da metamorfose que começa com 
o olho de um menino, curumim e vai até a planta. Uggé (1991) 
resume que um curumim é assassinado e enterrado, mas a Terra, 
que é mãe e não quer a morte, se não a vida, faz brotar da tumba 
da vítima esta planta, cujo o fruto maduro parece o olho de um 
curumim. FIGUEROA (2016, s/p), por sua vez, sustenta que:

[...] é a narrativa da ontogênese de um ancestral, com múltiplas re-
ferências "logenéticas. Trata-se do "lho de “cobra” (nome de um 
dos clãs congregados sob o etnônimo hoje englobante de Sateré-
-Mawé), que, por força das contingências de um regime de inter-re-
lações em que a vingança é sistêmica, é atirado, pela determinação 
de uma mulher, em um labirinto de transformações ontológicas.
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 SOUZA (2014), considera que mitos difundidos sobre a ori-
gem do Waraná estão relacionados também à própria origem do 
povo Sateré-Mawé, porque de acordo com a mitologia construí-
da, o "lho ressuscitado de Onhiamuaçabê dá origem ao primeiro 
Sateré Mawé, assim como originou a representação máxima da 
política do grupo, encarnada em tuxauas, ou seja, para essa na-
ção, o waraná é considerado autêntico e representa, igualmente, a 
liderança verdadeira. 

Os tuxauas são líderes tradicionais dentro das comunidades 
indígenas, isto é, são pessoas responsáveis por manter as condi-
ções de organização herdadas dos seus ancestrais e aceitas pelo 
povo. Como declara LUCIANO (2006), os lideres tradicionais, 
tem o papel de representar, coordenar, articular e defender os inte-
resses dos sibs, dos clãs, das frátrias e do povo como uma responsa-
bilidade herdada dos pais a partir das dinâmicas sociais vigentes. 
Por aqui é importante ressaltar que se reconhece os tuxauas por 
suas atribuições de animar o grupo e articular relações dentro das 
comunidades, ou seja, sua autoridade está pautada em princípios 
de generosidade, haja em vista que respeita a soberania da coleti-
vidade sem representação.

 Os chefes indígenas recebem tarefas, responsabilidades e 
serviços, mas não têm nenhum poder soberano sobre o grupo. 
CLASTRES (2002) a"rma que os grupos indígenas são socieda-
des que não dão poder absoluto a ninguém e, por conseguinte, 
são sociedades sem Estado ou contra o Estado. Podemos citar 
como exemplo antagônico à essa situação, o caso de 1964, ocorri-
do no Brasil, no qual o Estado tornou-se a expressão concreta da 
concessão de poder soberano a alguém. Em face de tal situação, o 
Estado torna-se totalitário, assumindo o poder total sobre o povo 
e se autode"nindo como existindo acima do bem e do mal, como 
se processa nas sociedades ocidentais não-indígenas. 

Dessa maneira o waraná é uma representação do tuxaua, 
ou seja, uma liderança que conduz, pensa, articula e produz o 
bem de todos. Fertiliza e mantém a vida com um exercício éti-
co. O waraná quando traduzido como guaraná se transforma 
no produto por excelência da economia Sateré Mawé, de acordo 
com LORENS (1992). Os pães são considerados como “moeda” 
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para intercâmbio e compras de outros produtos com comercian-
tes e outros povos, segundo UGGÉ (1991). Seu cultivo durante 
anos, se estendeu para fora da aérea indígena e hoje, junto com 
a mandioca são os principais produtos do município de Maués, 
inclusive, se tornou bebida industrializada em grande escala, mas 
evidentemente não tem nada a ver com a principal bebida con-
sumida dentro de contextos diferentes por indígenas e não indí-
genas, o Çapó. 

 De acordo com UGGÉ (1991) o valor religioso do guaraná 
como sustentáculo da relação entre a mãe terra e o indivíduo, pre-
serva, efetivamente, mantém e defende a pessoa contra perigos que 
podem atacar o organismo ou a alma. Com ele, os Sateré Mawé se 
sentem seguros e cheios de con"ança, mesmo nos momentos mais 
difíceis. Tomar guaraná não é simplesmente um ato comum e pro-
fano, mas muitas vezes adquire um signi"cado ritual 

Diante do exposto é possível apontar a zagaia e pescar a ideia 
de que o Waraná confere relevância primordial na mítica Sate-
ré Mawé, assim como em sua economia, organização social e a 
própria alimentação. De tal forma o Guaraná enquanto vai de 
elemento ritualístico à produto industrial, aponta mutações que 
exercem um valor de semelhança quando adentrado na perspec-
tiva da população vizinha não indígena, e, valor de produto in-
dustrial quando abarcado pelo mundo capitalístico.

Çapó, na língua do Pirarucu ou na Pedra de Basalto? 

 O Çapó é de"nido usualmente pela população geral do muni-
cípio de Maués como uma bebida derivada do guaraná, que seria 
necessariamente o pão de guaraná ralado, que se torna pó e é mistu-
rado com água. No contexto Sateré Mawé de onde originalmente é 
extraído esse termo, existem diversas de"nições segundo a literatu-
ra antropológica, aqui destacamos as seguintes: Na obra de ALBU-
QUERQUE; JUNQUEIRA (2017, s/p), o comentário é o seguinte: 

Sobre bebidas e comidas, entre os Sateré-Mawé o mingau de 
banana e as caças preparadas para o cozimento são referenciais 
para festividades integrantes dos tempos de cultivo e colheita 
após as arrumações do mäe-mäe e do waymat. Peixes também 
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apontam perspectivas de fartura, de alta integração e reconhe-
cimento a essas boas épocas, assim como o tradicional çapó 
(guaraná com água servido na cuia em rodas de conversa, por 
algumas vezes acompanhado de um pouco de farinha). 

Figueroa (2016) descreve o processo de bene"ciamento do gua-
raná e explica que esse grupo étnico, das numerosas etnias existentes 
no Brasil, foi o primeiro a oferecer um modelo de agricultura susten-
tável de um produto que hoje é comercializado em larga escala: 

Para as ocasiões intrínsecas ao habitus sateré-mawé, o çapô é 
preparado a partir do pão ou bastão de guaraná tradicional, ra-
lado dentro d’água, sobre uma pedra ferruginosa especí"ca, de 
grão "no, tirada do fundo de um rio da Terra Indígena Andi-
rá-Marau. [ ] Prepara-se outra forma de “pão” também a partir 
das #ores do guaranazeiro: ferve-se a #or, com cabo e tudo na 
panela. Após o cozimento, tira-se a #or (pétalas), deixando só 
a virgulta, a qual é socada no pilão e misturada com farinha de 
tapioca já torrada, para “dar o ponto, a liga, como se faz com a 
fruta após sua torrefação”. Nesse caso, o formato dado é de bola 
que, depois de defumada, é ralada na água, como o çapô clássico. 
A bebida resultante é mais branca, muito refrescante, levemente 
aromatizada, com o mesmo cheiro do guaraná. Esta modalidade 
de fabrico é restrita ao período de #oração; não constitui uma 
prática extensiva e põe em evidência as famílias com maior ape-
go à tradição do consumo do guaraná (FIGUEROA, 2016, s/p).

Fraboni (2000), justi"ca a atribuição da denominação de 
origem ao Waraná da Terra Indígena Andirá-Marau no seguinte 
comentário:

No convívio do contato, o “Wará” era chamado “sapó”, sendo 
que “sapó” signi"ca raiz: o que o Sateré-Mawé tomava e ofere-
cia quando estava em falta de pães de semente pilada e torrada 
mas nos rituais é contado que o Wará, quando é semente, não 
gosta de ser chamado de sapó, “pois ele não tem rabo”, porque 
o mundo, dito de outra forma, quando é verdadeiramente regi-
do pelo wará, é um mundo que, organizado pela solidariedade, 
gera abundância de tudo o que precisa, e não combina com a 
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miséria. E "nalmente, os Sateré Mawé nunca renunciaram a ra-
lar o Waranà com pedras de basalto (pedra: como feito de pedra 
é o Porantim originário), nunca adotaram o costume de ralar 
com língua de pirarucu, costume que virou símbolo cultural as-
sociado ao guaraná que abandonou as terras altas para viver per-
to das várzeas se misturando aos “civilizados”: pois ralando com 
língua de pirarucu é praticamente impossível “recolher”, com 
movimento circular, as “belas palavras” (FRABONI, 2000, s/p).

Nascimento (2016) em seu trabalho, O Feminino Sateré-
-Mawé e suas Manifestações Simbólicas na Amazônia, faz o se-
guinte comentário: 

Quando em entrevista com Vivaldo Valente (50 anos), a respei-
to dos elementos sagrados do povo Sateré-Mawé, especialmen-
te o sakpó como sendo o maior deles, ele foi enfático em dizer: 
“nós acreditamos no sakpó da mesma forma que os cristãos 
acreditam na eucaristia. O sakpó é para nós, de fato, uma bebi-
da sagrada e isso de algum modo nos mantém vivos e dá força 
para que continuemos nossa caminhada na terra, à espera desse 
encontro com Tupana, que para nós é Deus” (Vivaldo Valente, 
Sateré-Mawé, entrevista, 2014). 

Dentro do âmbito "losó"co pretendemos analisar os concei-
tos capturados por várias retinas e fazer uma síntese para a cons-
trução do nosso céu de estrelas. Invocamos um olhar ao çapó não 
simplesmente como uma bebida derivada do guaraná e tão pouco 
como um ritual, mas como um elemento que se apresenta a partir 
de vários “outros” para a formação do símbolo que representa as 
diversas palavras e narrativas que entram em equilíbrio.

Çapó, consumo e comunicação singular

O çapó normalmente é servido em todos os eventos comuni-
tários, reuniões, conversas e assembleias e seu consumo está inti-
mamente relacionado com a rotina dos Sateré, assim como com a 
vida ritualística e religiosa diária do povo. A bebida é preparada 
através da tradição de ralar o pão de guaraná e misturá-lo com 
água, esse ritual é coletivo e oferecido não só a famílias inteiras de 
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nativos, mas também a visitantes, homens, crianças e mulheres, 
tendo estes últimos o papel de o preparar. 

Entre todas as responsabilidades do tuxaua, uma das mais 
signi"cativas é a de receber e acolher os visitantes demonstran-
do a sua generosidade através do dever cerimonial de oferecer o 
çapó, tanto aos convidados como a outros residentes das aldeias. 
O cuidado na preparação "ca por conta da aguadeira, é geral-
mente a esposa ou "lha do tuxaua. Se usa a língua do pirarucu ou 
pedras de basalto, conhecida como jacaré, para ralar os pães de 
guaraná, formando, segundo a narrativa de LORENS (1992) uma 
espécie de “lama” que, quando em contato com a água, origina a 
bebida, normalmente servida em cuias, utensílios feitos dos fru-
tos da planta cuieira (Crescentiacujete). 

FIGUEROA (2016) nos revela que o conjunto de utensílios 
associados, os materiais de que são feitos e o tratamento dado no 
preparo são especí"cos e associados a atributos positivos: a cuia 
onde se prepara o çapó e o seu suporte, o patawi, no qual ela é, por 
momentos, colocada em repouso perto do esteio da casa. Tanto 
o patawi quanto o local onde é colocado são conotados com refe-
rências de nobreza e centralidade. Do patawi (wepo’seihap) se diz 
ter sido “feito de uma lasca do céu”. O esteio é identi"cado como 
o próprio guaraná na correlação que é feita, do esteio ser para a 
casa como o guaraná é para a vida ou vice-versa.

Segundo Nunes Pereira (1954), existe um ritual a ser respei-
tado durante a ingestão de çapó. Depois de perceber que há be-
bida su"ciente para todos, a água é passada para o tuxaua, que 
primeiro se serve e depois partilha com outros, quer com os mais 
velhos, quer com visitantes ilustres. A cuia passa de mão em mão 
e o consumo é feito com pequenos goles, sendo indelicado rejeitar 
o çapó, porque, segundo os protocolos Sateré-Mawé, embora os 
visitantes não gostem, devem tomar da bebida sem desistir dela, 
durante a cerimônia, a última pessoa a beber deve deixar parte da 
bebida na cuia, para que esta não volte vazia às mãos do tuxaua.

A tradição de beber çapó não se limita às sessões cerimoniais 
do povo. É normalmente utilizado pelas mulheres durante o pós-
-parto, menstruação, gestação, e mesmo em períodos de luto, e 
pelos homens após o nascimento dos "lhos e nas estações antes 
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do “Ritual da Tocandira”, rito masculino de passagem que consis-
te em suportar a mão dentro de uma luva cheia de formigas como 
ato de bravura e coragem, bem como nos dias seguintes, enquan-
to se recuperam. Os rituais de Leitura do Porantin são também 
cerimônias importantes, marcadas pela ingestão da bebida por 
toda a comunidade. O consumo de guaraná sob a forma de çapó 
é entendido como radicado em inúmeros casos da experiência 
Sateré-Mawé, quer cultural, quer socialmente, para além de estar 
misticamente e cosmologicamente difundido.

Tanto o guaraná, in natura, como o çapó, representam, além 
disso, um elo de comunicação entre os membros da comunidade, 
entre os líderes e o povo, constituindo também apoios ancestrais 
de representação do trabalho coletivo e das ações políticas do 
grupo. Segundo Figueroa (2016), para o Sateré-Mawé, o guaraná 
mantém o destino da humanidade como um lugar para narrar a 
palavra, ou seja, para que as pessoas possam ter uma opinião e di-
rigir-se aos seus pares, no sentido de os orientar, agindo de forma 
a organizar e fazer evoluir a sociedade, sendo apoiado no guaraná 
para sua consolidação. O ato de tomar o çapó coletivamente reú-
ne a voz de todos e representa-os a uma só voz, a voz do tuxaua.

O simbolismo atribuído ao Waraná permite ao Sateré-Mawé ar-
ticular o conceito de uma sociedade voltada para si, com o ideal de 
que a circulação coletiva e pací"ca da palavra é a sua característica 
dominante. Dessa maneira, durante a partilha da bebida, são debati-
das questões importantes relativas às pessoas, para além da procura 
de soluções para as discussões abordadas na vida cotidiana, através 
do diálogo, tomando o discurso, o verbo, como um vínculo estável 
que mantém relações amigáveis a nível interno e externo.

Portanto, entende-se que “tomar Çapó é comunicar, é interli-
gar-se com o mundo mítico desse povo. É também produzir relações 
amistosas, é reunir companheiros, é reunir parentes, é recordar os 
tempos antigos, é contar histórias míticas, é viver os dias de hoje” 
(SOUZA, 2014, p. 13). Tomar çapó é também um elemento agre-
gador sociocultural Sateré-Mawé; é um elemento da cultura ali-
mentar que se enquadra na representatividade da comunicação 
mais ampliada do grupo.
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Tuxaua verdadeiro e massa midiática: dois agentes 
de produção de subjetividade em tensão

GUATTARI (2009) denuncia que a grande mídia em uma so-
ciedade capitalística trabalha com uma psicologia de massas ma-
leáveis. Onde o eu e o outro estão construídos a partir de um jogo 
de identi"cações e imitações estândares que conduzem a grupos 
primários voltados para o pai, o chefe e a star mídia.

Para além da manutenção do respeito e detentor de uma cer-
ta autoridade, podemos vislumbrar o Tuxaua como uma espécie 
de agente de comunicação diplomático, intercessor e tradutor 
que, caracteriza o agente da comunicação popular, uma vez que 
o agente, além de líder, é reconhecido também como intérpre-
te, que também trabalha para aceder a mensagens de meios ex-
ternos, decifrá-los e depois transmiti-los ao seu grupo. Assim, 
como comunicador popular é possível por sua familiaridade não 
só com o grupo social, mas também com diversas comunidades, 
para além dos meios de comunicação. Dessa maneira BELTRÃO 
(1980, s/p) de"ne a capacidade de in#uência de um comunicador 
popular da seguinte maneira:

[...] a in#uência de outras pessoas em decisões especí"cas ten-
de a ser mais frequente e mais efetiva que a dos meios de co-
municação de massa; in#uenciadores e in#uenciados mantêm 
íntimas relações e tendem a compartilhar das mesmas carac-
terísticas de situação social; indivíduos intimamente relacio-
nados tendem a ter opiniões e atitudes comuns e relutam em 
abandonar o consenso do grupo, mesmo que os argumentos 
dos meios de comunicação de massa lhes pareçam atraentes; os 
líderes de opinião têm maior inclinação a se expor aos meios de 
comunicação de massa, particularmente aos mais importantes 
para suas esferas de in#uência (BELTRÃO, 1980, s/p).

A partilha do çapó precipita uma fusão de imagens entre o 
tuxaua e o guaraná como chefe que exerce o seu poder através 
de um conselho “que acalma docemente” (UGGÉ, 1993, p. 41) e 
que é atualizado pela circulação horizontal da palavra. Nas suas 
decisões, espera-se que reúna, de forma conciliatória, as opiniões 
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de todos os presentes. Encontramos dessa maneira a constituição 
do que GUATTARI (2009) de"ne como grupos-sujeitos autorre-
ferentes que se abrem amplamente sobre o social e o cosmos. 

Considerações !inais

 Diante do que foi exposto, voltamos aos registros ecológicos, 
para assim frisar que dentro do nosso entendimento encontra-
mos pistas para classi"car, sem a intenção de de"nir que, a eco-
logia do meio ambiente, possivelmente está centrada no cultivo e 
bene"ciamento do Guaraná pelo povo Sataré Mawé, na medida 
que essa prática se revela alinhada como elementos fundados no 
que chamamos hoje de Agroecologia. A ecologia social está en-
gajada na reconstrução das relações humanas através da comu-
nicação do Tuxaua verdadeiro (waraná) com a coletividade que, 
harmoniza o sistema social com o ambiente e a subjetividade, e 
por "m, a ecologia mental talvez possa cultivar a produção sin-
gular da existência por meio da relação mitológica do guaraná. 

 Considerando a catástrofe humana revelada por uma visão 
global de progresso econômico e técnico cientí"co que promete 
uma segurança ilusória e um otimismo negligente, nos suprimindo 
em uma armadilha colonial, patriarcal e capitalística, ensejamos 
na diversidade do conhecimento relacionado à realidade de nosso 
meio, um possível caminho que não seja aclarado apenas por he-
ranças iluministas, mas, iluminado pela lua, que recebe a luz do sol 
e nos revela caminhos em uma noite, move a cheia e seca dos rios 
amazônicos, que através dos seus #uxos revolucionários movimen-
tam o ambiente e o modo de vida das espécies que os cercam. 

 Dessa maneira observamos que, o çapó nos aponta a possibi-
lidade de harmonizar discursos através de um processo complexo 
que envolve ao mesmo tempo aspectos simbólicos e materiais, 
acentuando as incompatibilidades entre o modus operandi da so-
ciedade capitalística com as práticas ecológicas do povo Satere 
Mawé, sem a intenção de encontrar ou formatar um modelo para 
substituir os sistemas imperativos vigentes, tão pouco enfrentá-
-los com arco e #echa. Na roça do pensamento, plantamos e es-
peramos colher frutos que escapem das dicotomias ideológicas 
(bem/mal; esquerda/direita; homem/mulher; norte/sul). Tal qual 
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a óptica apontada por Felix Guattari em seu pensamento trans-
versal, e, assim mesmo, em sua revolução molecular.
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Introdução

A Lei nº 11.645 de 2008 foi criada com o propósito de incluir 
no currículo o"cial da rede de ensino a obrigatoriedade da te-
mática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, tanto nos 
estabelecimentos públicos e privados de Ensino Fundamental e 
Médio. Com essa legislação foi incluído o estudo desses dois gru-
pos étnicos que caracterizam a formação da população brasileira, 
onde todos os componentes curriculares devem analisar sobre as 
contribuições sociais, econômicas, culturais e políticas que esses 
grupos trouxeram para a sociedade brasileira. 

O artigo tem como objetivo analisar como as instituições de 
ensino se adaptaram a tal temática, de que forma os professores 
desenvolvem esse tema em suas aulas, quais os materiais didá-
ticos e metodologias são utilizadas para abordar tais assuntos, 
de que forma os indígenas e negros são representados nos livros 
didáticos e demais materiais de apoio e também se a formação 
acadêmica dos professores possibilita discussões e re#exões sobre 
a História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. 

Para desenvolver tal pesquisa realizei um questionário com pro-
fessores que compõem o quadro de professores QPM (Quadro Pró-
prio do Magistério) e PSS (Processo Seletivo Simpli"cado) da SEED 
(Secretaria Estadual de Educação do Paraná), onde participaram 
12 professores que atuam com o componente curricular de Socio-
logia em 14 colégios, com o propósito de analisar de que forma os 

capítulo 
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indígenas e negros são retratados nos livros didáticos, quais materiais 
os docentes utilizam em sala de aula para trabalhar tal temática e se 
o trabalho que vem sendo realizado nas instituições de ensino estão 
sendo realizadas de forma fragmentada, ou se os conteúdos possuem 
uma continuidade e uma comunicação com os demais conteúdos 
e também se a formação acadêmica dos professores sobre essa te-
mática é relevante para o desenvolvimento ou se os mesmos ainda 
necessitam de maiores informações e formação sobre tal temática. 

Contexto histórico para a implementação do ensino 
da história e cultura afro-brasileira e indígena 

Segundo Lopes (2016) o início das discussões valorizando 
o respeito cultural se inicia com o "m da segunda guerra mun-
dial e a criação da ONU (Organização das Nações Unidas), o 
pós-guerra que foi um momento marcante em que tivemos um 
avanço nas discussões a respeito da valorização e reconhecimen-
to da importância das diferentes culturas, visto que o sentimento 
de antinazismo criado pela população nesse momento histórico 
proporcionou essas discussões que futuramente iriam estruturar 
os debates para a construção da Lei nº 11.645/08.

A construção do conceito de paz e respeito internacional pós-
-guerra, que emergiu de maneira expressiva na segunda meta-
de do século XX, tendo como base a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos do ano de 1948, é base de uma efetivação de 
um Estado democrático que ofereça a possibilidade do exer-
cício de cidadania...O Pós-Segunda Guerra provoca cultural-
mente uma série de movimentos sociais e reivindicações por 
proteção o"cial internacional a grupos historicamente excluí-
dos, os diversos documentos aqui apresentados fazem parte de 
um processo articulado e constante de criação desta rede in-
ternacional de proteção, essa rede que inclui a educação e, por 
isso, é fundamental para um entendimento mais amplo da Lei 
11.645/08 (LOPES, 2016, s/p).

Com o pós-guerra surgiu também a necessidade através dos 
órgãos internacionais de debater sobre a valorização, o respeito e 
o reconhecimento de diferentes culturas e expressões culturais. 
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Nesse contexto podemos mencionar a Convenção de Viena sobre 
o Direito dos Tratados de 1969 que serviu para regulamentar os 
tratados dos direitos humanos no Brasil através da Constituição 
Federal de 1988 no artigo 5º nos parágrafos 1º, 2º e 3º. “Art.5º 
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segu-
rança e à propriedade.” (Constituição Federal de 1988).

Outros documentos serviram de base sobre as discussões dos 
Direitos Humanos como citado por Lopes (2016, s/p):

Documento Ano Declaração Universal dos Direitos Humanos 
1948 Convenção da UNESCO relativa à luta contra as discrimi-
nações na esfera do ensino * 1960 Primeira Conferência Mundial 
de Direitos Humanos 1968 Convenção Internacional sobre a Eli-
minação de Todas as Formas de Discriminação Racial 1968 Con-
venção Americana de Direitos Humanos * 1969 Declaração sobre 
a raça e os preconceitos raciais 1978 Convenção Relativa aos Povos 
Indígenas e Tribais em Países Independentes (169° OIT) * 1989 
Segunda Conferência Mundial de Direitos Humanos 1993 Decla-
ração de Princípios sobre a Tolerância 1995 Declaração Mundial 
sobre Educação para Todos 1990, 1993, 2000 Declaração das Na-
ções Unidas sobre os direitos dos povos indígenas 2007. 

As discussões realizadas pelos órgãos internacionais começa-
ram a focar nas desigualdades históricas, discriminação e exclu-
são e em 1962 pela primeira vez os países que integram a ONU 
passaram a utilizar o termo discriminação para caracterizar as 
ações excludentes direcionadas a diferentes culturas, povos e et-
nias. Nesse momento inicia-se também as discussões sobre o pa-
pel da escola para combater tais ações. 

Segundo Adorno em seu texto Educação após Auschwitz a 
educação deve servir para evitar que os casos de preconceito, dis-
criminação, perseguição sejam esquecidos, a escola e a educação 
devem realizar o papel de re#exão crítica dos fatos históricos for-
mando consciências autônomas. E não é uma educação severa que 
permitirá que o estudante alcance a educação critica e consciente. 
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Para Lopes (2016) o processo de reconhecimento e valorização 
das diferenças culturais, e a garantia de uma educação étnica-racial 
faz parte de um processo de longa duração, foram necessários anos 
de debates para que tais culturas e povos tivessem seus direitos ga-
rantidos perante a legislação. Tais discussões não apenas destaca-
ram sobre a questão das desigualdades e racismo como também 
serviram para iniciar as propostas de políticas de cotas raciais para 
a ingressão nas universidades e concursos públicos, como também 
para que tais grupos fossem inclusos nos materiais didáticos e si-
multaneamente nos conteúdos trabalhados em sala de aula. 

No Brasil esse processo ocorreu a partir da Lei de Diretrizes e 
Bases LDB nº 9394/96, o Plano Nacional de Educação 2001/2011, 
e a Lei nº 10.639/03 que posteriormente foi alterada para a Lei nº 
11.645/08, no qual passa a reconhecer a formação da população 
brasileira e se torna obrigatório o ensino sobre a História e Cultu-
ra Afro-Brasileira e Indígena em todas as Instituições de Ensino 
tanto na rede pública como na rede privada que atendem estu-
dantes do Ensino Fundamental e Médio, priorizando esse ensino 
nas disciplinas de Arte, Literatura e História. 

Ao discutir sobre o ensino da História e Cultura Afro-Bra-
sileira e Indígena compreendemos que a sociedade brasileira é 
multicultural, pluriétnica, intercultural e bilingue e a sala de aula 
deve ser um espaço que valorize a formação da sociedade brasi-
leira e que contemple o ensino de diferentes culturas. 

De acordo com Freire (2008), em qualquer modalidade educa-
tiva, deve existir na educação o respeito à identidade cultural, 
mas também o reconhecimento de cada indivíduo em assumir 
suas culturas, tradições. Mas, essa é uma realidade que é inco-
erente com uma prática pedagógica autoritária que evidencia 
somente um tipo de indivíduo e de prática educativa, como se 
todos os indivíduos aprendessem da mesma forma e no mesmo 
ritmo (FREIRE, apud. GOMES & GOMES, 2013, p.18702).

Segundo Gomes & Gomes para Freire a educação deve exis-
tir para valorizar as diferenças e identidades dos indivíduos que 
compõem o espaço escolar, esse espaço não pode estar vinculado 
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a uma prática autoritária e nem partir apenas de um ponto de vis-
ta eurocêntrico e descontextualizado da realidade do estudante. 

Presença dos indígenas e negros nos livros didáticos 
do componente curricular de sociologia

Após a Lei nº 11.645/08 podemos observar que ocorreu uma 
ampliação da temática sobre cultura afro e indígena nos Livros 
Didáticos utilizados pelo programa PNLD (Plano Nacional do 
Livro e do Material Didático), porém mesmo constatando a pre-
sença ainda assim é necessário ter um olhar mais atento a forma 
como estão sendo representados. 

 Araújo em seu texto “A Temática Indígena nos Livros Di-
dáticos de Sociologia” faz a análise de dois livros didáticos que 
participaram do Programa Nacional do Livro Didático. Os livros 
analisados são os seguintes: Sociologia Hoje, Sociologia para Jo-
vens do Século XXI a autora destaca em sua pesquisa que tanto a 
temática afro-brasileira como a indígena aparecem em diferentes 
capítulos representados, em conteúdos como: as raízes históri-
cas do racismo, indivíduos e instituições sociais, modelo o"cial 
da família (modelo tradicional), conceito da cultura e do senso 
comum, etnocentrismo, relações de trabalho, divisão de classes 
sociais, línguas tradicionais, conhecimentos medicinais. 

Para a autora o Livro Didático Sociologia para os Jovens do Sé-
culo XXI se aproxima de um discurso o"cial na qual o tema é abor-
dado de forma pouco contextualizada, onde as imagens utilizadas 
tanto do indígena como do negro são inseridas no livro didático de 
forma genérica e não aborda a diversidade cultural das etnias exis-
tentes no território brasileiro. O material também faz uma divisão 
entre o saber popular e o saber erudito, apresentando o primeiro 
como inferior ao segundo em uma posição hierárquica. Também 
reforçam a ideia estabelecida no senso comum onde os indígenas e 
os negros são vistos como selvagens e marginais. As imagens apre-
sentadas ao longo do livro muitas vezes se apresentam de forma 
romantizadas. E também apresentam a imagem de indígenas con-
gelados no tempo, como se a cultura indígena não pudesse viver 
em constante movimento como as demais culturas. 
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Já na análise do Livro Didático Sociologia Hoje, Araújo aponta 
que esse material trás para discussão mais voltada para a realidade 
dessa temática, onde os autores a"rmam a contemporaneidade dos 
povos indígenas e realizam uma retomada histórica sobre esses po-
vos não "cando as discussões presas apenas aos indígenas durante 
o primeiro contato com os não indígenas, mas fazem um apanhado 
das lutas e de suas resistências até os dias atuais. 

Durante a pesquise questionei os professores da rede pública 
do Estado do Paraná sobre a utilização do Livros Didático onde 
perguntei: “Você utiliza livros didáticos para abordar tal tema? 
Como os indígenas e negros estão representados nesses mate-
riais?” Dos doze docentes que participaram da pesquisa quatro 
falaram que utilizam o livro didático frequentemente em suas 
aulas, um docente respondeu que não utiliza o livro, quatro res-
ponderam que utilizam casualmente como um material de apoio 
e três professores relataram que utilizavam durante as aulas pre-
senciais o material didático por falta de opção e de recursos didá-
ticos, porém com as aulas remotas devido a pandemia do Covid 
19 que os estudantes estão desde março de 2020 sem aulas pre-
senciais e as mesmas ocorrendo apenas de maneira remota esses 
professores estão utilizando os materiais das trilhas de aprendi-
zagem fornecidas pela SEED ou então pesquisam em tempo real 
com os seus estudantes em diferentes sites. 

Como podemos acompanhar nos relatos dos docentes a se-
guir: “Sim!!! Muitas vezes com uma perspectiva ou olhares de fora 
da cultura indígena e africanista.” Nessa fala podemos perceber 
que o (a) docente diz utilizar o livro didático em suas aulas ape-
sar de saber que os conteúdos voltados para a cultura indígena e 
afro-brasileira possuem um olhar do ponto de vista eurocêntrico 
não contemplando a realidade desses povos. 

Esse outro (a) docente diz: “utilizo o livro didático como ma-
terial de apoio, sim. Procuro fazer recortes dos materiais. Nas obras 
mais recentes é possível perceber um relativismo cultural menos et-
nocêntrico. O material de apoio complementar nos traz conteúdos 
com mais alteridade cultural. Porém apresenta resistência de ex-
posição em muitos conteúdos principalmente quando se trata das 
relações de poder” a percepção desse (a) professor (a) ao falar que 
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nas obras mais recentes percebe um relativismo cultural menos 
etnocêntrico pode estar relacionado ao fato do aumento da apa-
rição desses temas nos Livros Didáticos que ocorreu após a im-
plantação da Lei nº 11.645/08, porém esse aumento de conteúdos 
relacionados aos indígenas e afro-brasileiros não signi"ca quali-
dade de conteúdo, pois como discutido por Araújo, grande parte 
desses materiais contribuem para expandir visões estereotipadas 
e distorcidas da realidade desses povos. 

Já para esses (as) outros(as) docentes quando questionados 
se utilizam o livro didático falaram: “Não, para alguma base sim, 
o livro didático é muito pobre, porém é o único material que tem 
na escola.” E também: “não estou usando livros didáticos, por cau-
sa das aulas online. Mas nas aulas presenciais, fatalmente usava e 
usarei, pois é difícil não ter um material como suporte, mas tanto 
presencial, quanto online, não !ca somente no material o!cial, nas 
aulas ao vivo, as vezes pesquiso em tempo real com os alunos, para 
trazer informações contextualizadas.” Ambos os professores pos-
suem a clareza de que o livro didático possui suas limitações, que 
muitas vezes transmite apenas o discurso o"cial e não valoriza as 
diferentes culturas como a indígena e a africana como iguais, mas 
sim como inferiores. Porém mesmo sabendo das limitações desse 
material relatam que utilizavam e permanecerão utilizando esse 
material durante as aulas presenciais devido a falta de outros re-
cursos didáticos dentro da sala de aula que poderiam contribuir 
para ampliar as discussões dessas temáticas. 

Formação e metodologias dos docentes a respeito 
da história e cultura afro-brasileira e indígena 

Dos doze professores que participaram da entrevista e atu-
am no ano de 2021 como docente do componente curricular de 
Sociologia na rede estadual todos possuem entre duas a quatro 
licenciaturas, as áreas de formação são: Ciências Sociais, História, 
Pedagogia, Filoso"a, Educação Física, Arte, Letras e Espanhol. 
E possuem experiência como docentes entre 2 anos e meio até 
18 anos de regência, seis dos professores entrevistados possuem 
mais de 10 anos de carreira e seis dos professores entrevistados 
possuem menos de 10 anos de pro"ssão na área da licenciatura. 
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Os docentes entrevistados atuam esse ano nas disciplinas de 
Sociologia, Arte, História, Geogra"a, Filoso"a, Ensino Religioso 
e Espanhol, o que podemos observar que apesar de todos os pro-
fessores possuírem mais do que uma licenciatura muitas vezes 
acabam atuando em componentes curriculares fora de sua for-
mação. Os mesmos lecionam em turmas que vão desde o 6º ano 
do Ensino Fundamental até a 3ª Série do Ensino Médio ou então 
4º ano do curso de formação de docentes, porém de 12 profes-
sores apenas 3 atuam com o Ensino Fundamental e Médio e 9 
professores atuam apenas com as turmas do Ensino Médio. 

Durante a entrevista os professores foram questionados se na 
formação acadêmica tiveram alguma formação especi"ca voltada 
para a História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 8 professores 
relataram que tiveram alguma formação a respeito e 4 professores 
relataram que não tiveram nenhuma formação especi"ca. Entre 
os docentes que responderam que tiveram formação sobre essa 
temática relataram que receberam tal formação na licenciatura 
de História, na licenciatura de ciências sociais nenhum profes-
sor relatou ter recebido tal formação. Se a Lei nº 11.645/08 torna 
obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Indí-
gena no Ensino Fundamental e Médio não seria então necessária 
uma formação mais especi"ca sobre essa temática nos cursos de 
Licenciatura? 

Ao serem questionados sobre a formação recebida nas licen-
ciaturas os docentes relataram: “Na minha formação acadêmica 
não tive formação na área, sobre o tema !z uma pós-graduação 
e também o PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional)”, 
nesse relato podemos perceber que apesar do(a) docente possuir 
mais de uma licenciatura em nenhuma foi trabalhado sobre a 
História e Cultura Afro- Brasileira e Indígena, para ter uma for-
mação mais especi"ca foi necessário realizar uma especialização 
voltada para o assunto. 

Outro (a) docente aponta: “Sobre a Cultura Afro-Brasileira e 
Indígena seria ótimo ter essa formação, mas infelizmente eu não 
tenho. ” Ou também esse outro professor que diz: “ Não tive for-
mação sobre esse tema, mas pela cobrança que existe para se tra-
balhar em sala de aula acredito que teria que ter.” Nessas falas "ca 
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claro o interesse que o grupo de professores possuem em ter o 
conhecimento ampliado a respeito de tal temática, porém como 
nas licenciaturas muitas vezes esse tema não é aprofundado o 
professor após ingressar em sala de aula e não possuindo o co-
nhecimento adequado sobre os povos indígenas e afro-brasileiros 
acabam por apenas reproduzir aquilo que está ao seu alcance que 
são os livros didáticos. 

Outro problema para a aplicação dos conteúdos sobre a His-
tória e Cultura Afro-Brasileira e Indígena é a redução de carga 
horária da disciplina de Sociologia no currículo do Ensino Mé-
dio, como menciona esse (a) professor(a): “nossa carga horaria foi 
atropelada, e não estamos mais dando conta das tarefas, eu gosta-
ria enormemente de pesquisar sobre escravidão indígena, e incluir 
na história do Paraná. Gostaria também de pesquisar mais sobre 
os bantos, pois tenho um amigo em Moçambique que pode ensinar 
muito, mas meu tempo de aula diminuíram nos últimos meses.” 
Com a redução da carga horária semanal os professores não pos-
suem mais condições de aplicar todos os conteúdos que possuí-
am em seus planejamentos anteriores, desta forma acreditam que 
não conseguem abordar tais temas com a profundidade que seria 
necessário.

Os docentes também relataram durante a pesquisa que tra-
balham o tema História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 
em todas as turmas que lecionam assim como está previsto na 
legislação, e abordam tais temas sempre que necessário e se faz 
pertinente de maneira interdisciplinar, principalmente dialogan-
do com os demais componentes curriculares da área de ciências 
humanas e arte, não trabalhando esses temas apenas próximos 
de datas comemorativas como o dia do índio ou então o dia da 
consciência negra. 

O conteúdo dos planejamentos do componente curricular de 
Sociologia apontados pelos docentes que dialogam com a cultura 
indígena e afro-brasileira são: antropologia cultural, evolucionis-
mo, sociedades indígenas, políticas internas indígenas, resistência 
indígena, cultura, relativismo cultural, etnias, formação do povo 
brasileiro, discriminação, politicas públicas, identidade cultural, 
desigualdade, intolerância, diversidade, matriz cultural africana, 
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construção da democracia e cidadania. E os mesmos apontaram 
que além do livro didático utilizam slides, vídeos, fotos, jornais, 
revistas, charges, pesquisas na internet em suas aulas pois con-
sideram que o material didático por si só não é su"ciente para 
alimentar as discussões da temática em sala de aula.

Os professores abordam esses temas através de diferentes 
metodologias, como conversas, leituras de textos, leituras de ima-
gens, grá"cos, interpretação de vídeos, sala de aula invertida, aulas 
expositivas, dinâmicas, debates, apresentações artísticas, apresen-
tação de pesquisas, seminários, produção de livros sobre a cultura 
africana e indígena. E relatam que a participação e envolvimentos 
dos estudantes varia de acordo com a série e até mesmo dentro 
de uma mesma sala de aula existe aqueles que se identi"cam com 
o assunto em questão e outros que demonstram pouco interesse. 
Como esse (a) docente relata: “percebo uma participação cada vez 
mais ativa dos estudantes em comparação com o início de minha 
carreira, a facilidade de informações atualmente possibilita uma 
aceitação maior do outro. Entendendo que o conhecimento facilita 
o combate a intolerância, as novas gerações respeitam mais as dife-
renças e compreendem melhor a formação do Brasil. ”

Considerações !inais

Com a pesquisa realizada com os docentes podemos perce-
ber que uma parcela dos professores que ingressam para atuar no 
ensino fundamental e médio não possuem formação sobre esse 
assunto, onde muitas vezes devido a obrigatoriedade da Lei nº 
11.645/08 acabam trabalhando tais temas "elmente ao que está 
reproduzido no Livro Didático onde muitas vezes acaba sendo 
seu único recurso e o tema acaba sendo abordado de forma frag-
mentada, estereotipada e reproduzindo o senso comum dentro 
da sala de aula. 

Essa falta de conhecimento sobre a História e Cultura Afro-
-Brasileira e Indígena não pode ser colocada apenas sobre res-
ponsabilidade dos docentes, pois pelo número de licenciaturas e 
especializações que os mesmos possuem podemos perceber que 
estão sempre em busca de novos conhecimentos e de atualizações. 
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Para que a Lei Nº 11.654/08 seja efetivamente cumprida é neces-
sário um maior investimento em formações sobre essa temática 
aos professores da rede estadual de ensino, também é necessária 
uma abordagem no Livro Didático que corresponda com a rea-
lidade cultural dos povos indígenas e afro-brasileiros, evitando 
abordagens pejorativas, preconceituosas e estereotipadas desses 
povos que formam a população brasileira. 

Se faz necessário maior investimento por parte da Seed 
(Secretaria Estadual de Educação do Paraná) para que forneça 
cursos sobre essa temática para os professores que compõem o 
quadro docente da rede. Apenas com a formação e materiais di-
dáticos apropriados que será possível efetivar a aplicação da Lei 
nº 11.654/08 de forma adequada e que corresponda com a reali-
dade histórica e cultural dos afro-brasileiros e indígenas. 
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Introdução

Você é um professor recém-formado e este é o seu primeiro 
dia de trabalho. Uma turma de adolescentes, que não se impor-
tam com o seu nervosismo ou inexperiência. Dois deles come-
çam a discutir por causa de um sanduíche que, de repente, é lan-
çado ao chão perto da lousa. Você está ali, mas eles te ignoram e 
continuam a brigar. O que você faria? Talvez possamos pensar 
em várias possibilidades, mas a Frank McCourt resolveu a ques-
tão comendo o sanduíche que apanhou do chão. Esta história 
consta do seu livro de memórias Teacher Man (traduzido para o 
português como Ei, professor). Esse pequeno, mas signi"cativo, 
incidente marcou o início de uma carreira docente de sucesso. 
No entanto, naquele primeiro dia como professor, ele sentiu-se 
completamente desamparado por toda a teoria pedagógica que 
haviam ensinado na Universidade de Nova York. Ninguém havia 
dito o que fazer diante de um sanduíche voador.

Situações semelhantes àquela vivida por Frank McCourt no 
"nal dos anos 1950 ocorriam antes dele e continuam a ocorrer 
cotidianamente em todas as escolas pelo mundo. Este aconteci-
mento pode parecer pequeno diante dos inúmeros problemas 
que a#igem a educação, mas, na verdade, o caso do sanduíche vo-
ador revela duas temáticas fundamentais para os professores: os 

capítulo 
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saberes docentes necessários para o exercício da pro"ssão docen-
te e a relação entre teoria e prática pedagógicas. Estas duas ques-
tões, por sua vez, nos levam a pensar sobre a formação docente. 
Neste artigo, portanto, utilizaremos as memórias do professor 
Frank McCourt como material para subsidiar uma re#exão sobre 
a importância dos conhecimentos de gestão da sala de aula no 
cotidiano escolar. Em outras palavras: o que fazer para que san-
duíches não voem durante as aulas e o que fazer caso isso ocorra. 

Conceitos 

O exemplo fornecido na introdução desse artigo nos abre 
uma fresta na black box (BRASTER; GROSVENOR; ANDRÉS, 
2012) que é a sala de aula. Existem, é claro, estudos sobre o coti-
diano em sala de aula, sobre o relacionamento entre professores 
e alunos, relatórios de estágio, de projetos e de intervenção peda-
gógica. No entanto, parece-me que esse tema ainda é periférico 
nos debates a respeito da educação e do ensino. Por exemplo, está 
para ser feita uma história da educação a partir do ponto de vista 
da sala de aula. Caso isso fosse feito, provavelmente nos revelaria 
uma realidade diversa daquela que temos em estudos que tratam 
do desenvolvimento da educação ou das ideias pedagógicas. 

Abrir a porta da sala de aula para compreender a dinâmica dos 
eventos que lá ocorrem é deparar-se com o cotidiano escolar. O 
cotidiano é aquele composto das ações de professores e alunos no 
espaço da sala de aula. É nesse espaço que se realiza ou não o ensi-
no. Grande parte da oposição imaginária entre teoria e prática pe-
dagógica tem origem na incompreensão a respeito dessa realidade.

É recente a preocupação teórica com as práticas docentes reais, 
que foram categorizadas por Tardif (2013) e Gauthier et al (2013). 
A grande contribuição desses autores foi nos fazer reconhecer os 
saberes docentes como importantes na constituição da pro"ssão 
de professor. Para o primeiro, os saberes docentes têm origem em 
diferentes fontes e são: disciplinares, curriculares, pro"ssionais e 
experienciais. Para o segundo, esses saberes seriam: disciplinares, 
curriculares, da ciência da educação, da tradição pedagógica, expe-
rienciais e da ação pedagógica. É no cotidiano em sala de aula que o 
professor mobiliza, mais ou menos conscientemente, esses saberes.
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Assim, a gestão da sala de aula faz parte dos saberes docentes 
vinculados à experiência do professor em sala de aula e que, geral-
mente, não são ensinados na academia. Como bem percebeu Frank 
McCourt no caso do sanduiche voador. Para Tardif (2013), os saberes 
experienciais são desenvolvidos pelos próprios professores, que de-
senvolvem práticas a partir do trabalho cotidiano e do conhecimento 
do meio em que atua. Assim, para esse autor, esses saberes nascem 
da experiência e são por ela validados. Aquele professor conseguiu a 
atenção dos alunos comendo o sanduiche que estava no chão. Para 
Gauthier et al (2013), os professores vivenciam situações que geram, 
ao longo do tempo, uma espécie de jurisprudência composta de ma-
neiras de fazer, de estratégias e de truques. Ele a"rma, ainda, que “as 
razões nas quais ele se baseia nunca são conhecidos nem testados 
publicamente” (GAUTHIER et al, 2013, p.33). O que contribui para 
a sala de aula continuar a ser uma black box. 

Consideramos, portanto, a gestão da sala de aula um saber 
especí"co e que tem importância fundamental para o êxito dos 
processos de ensino e de aprendizagem. Para Cury (2002), a pa-
lavra gestão tem origem em um verbo latino, gero, que signi"ca 
executar. Nesse sentido, esta palavra exige um sujeito em ativida-
de. Deste verbo vem outra palavra importante, gestação, ou seja, 
fazer surgir algo novo. A gestão da sala de aula tem por objetivo 
proporcionar as condições necessárias para que o ensino ocorra. 
Para Saviani (1999), a efetivação do ensino em sala de aula exige 
planejamento das ações didáticas e do conteúdo. No mesmo sen-
tido, Vigotski (1988, p.115) defende que é preciso “[...] uma cor-
reta organização da aprendizagem [...]”. O que defendemos aqui é 
a importância da gestão da sala de aula para que esse planejamen-
to e organização do ensino realmente se tornem realidade. 

Há algumas de"nições de gestão da sala de aula que podem 
nos ajudar a compreender melhor esse conceito. Everton e Weins-
tein (2011, p.4) a"rmam que gestão da sala de aula é o conjunto 
das “[...] ações realizadas pelos professores para criar um ambien-
te que permita e facilite o aprendizado acadêmico e o aprendiza-
do sócio-emocional”. Para Brophy (2011, p.17) “[...] a gestão da 
sala de aula refere-se às medidas tomadas para criar e manter um 
ambiente de aprendizagem propício à instrução bem-sucedida 
(organizar o ambiente físico, estabelecer regras e procedimentos, 
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manter a atenção e o engajamento dos alunos nas aulas)”. Bisson-
nette, Gauthier e Castonguay (2017, p.51) de"nem da seguinte 
forma: “é utilizar um conjunto de práticas e estratégias educacio-
nais com o objetivo, por um lado, de prevenir e gerir e"cazmente 
os problemas de comportamento dos alunos e, por outro lado, 
criar e manter um ambiente propício ao ensino e aprendizagem” 
[tradução nossa]. O aspecto em comum nestas de"nições está re-
lacionado à questão do ambiente propício á aprendizagem. Por-
tanto, a gestão da sala de aula está relacionada ao comportamento 
dos alunos: e à indisciplina -, mas não se limita a essa particulari-
dade do cotidiano escolar.

A partir dessas considerações, podemos a"rmar que o 
objetivo desse texto é apresentar o estudo das memórias docentes 
Frank McCourt como meio para a compreensão da importância 
da gestão da sala de aula para a efetivação dos processos de ensino 
e de aprendizagem. Defendemos que os saberes docentes vincu-
lados a esta dimensão do trabalho do professor são importantes 
e devem compor a formação inicial fornecida pelas licenciaturas.

Autobiogra!ia e cotidiano escolar 

Segundo Bueno et al (2006), a partir da década de 1990, houve 
um crescimento de estudos na área de educação que se utilizam de 
histórias de vida e de autobiogra"as como metodologia de pesquisa. 
Investigações sobre a educação realizadas a partir dessa perspectiva 
contribuíram para o a#oramento de novas questões, tais como, es-
tudos sobre a pro"ssão e as identidades docentes. No entanto, para 
Bueno et al (2006), o impacto foi pequeno na formação docente. Esta 
metodologia consiste em “ouvir” a história que os professores rela-
tam e é mais comum nas pesquisas na área de história da educação. 
Em muitos casos, tais estudos referem-se às narrativas construídas 
por professores, que podem analisar os primórdios de suas escolhas 
docentes e o seu próprio percurso formativo (CORRÊA; FERREI-
RA; LIECHOCKI, 2020). Portanto, a utilização de narrativas de 
outros professores, de tempos próximos ou distantes também pode 
contribuir para a compreensão do trabalho docente.

Calles (2012), realizando estudo a respeito das dimensões 
pro"ssionais e emocionais do trabalho docente, por meio da 
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investigação de obras literárias autorreferenciadas e "lmes, a"r-
ma que na atividade docente, a formação inicial: composta de 
conhecimentos acadêmicos e pedagógicos: consiste apenas numa 
parte dos saberes necessários para o e"ciente encaminhamento 
das ocorrências em sala de aula, no cotidiano escolar. Entre os 
livros analisados por Calles (2012) estava Teacher Man, o livro 
de memórias de Frank McCourt. Por meio de uma apurada aná-
lise do discurso a respeito da pro"ssão docente encontrado nesta 
obra, Calles (2012) consegue perceber as contradições inerentes 
ao trabalho do professor em sala de aula, concluindo a partir das 
experiências daquele professor que ser professor “[...] se consti-
tuir na relação com o aluno. Se isso fracassar, compromete-se o 
contato entre as partes” (CALLES, 2012, p.223). No entanto, con-
tinua o autor, a relação entre alunos e professores não pressupõe 
amizade, mas um pacto de convivência fundamentado em uma 
hierarquia, regras e respeito mútuo (CALLES, 2012). 

Há exemplos da utilização das memórias de Frank McCourt 
como instrumento de estudo na formação de professores. Mottart 
et al (2009) utilizaram esse recurso com alunos da Universida-
de de Ghent, na Bélgica. O objetivo era estimular uma re#exão 
crítica a respeito da atuação dos professores em sala de aula. A 
hipótese que fundamentou esta opção era que “[...] o uso de nar-
rativas é uma maneira interessante de convidar os professores em 
formação a explorar seus valores trazendo-os à plena consciên-
cia” (MOTTART at al, 2009) [tradução nossa]. Após a leitura do 
livro, foi possível identi"car três temáticas principais e que pode-
riam ser expressas por meio de dilemas. O primeiro aspecto diz 
respeito à gestão da sala de aula, representado pela oposição entre 
uma prática centrada no professor e outra centrada no aluno. Em 
seguida, o tema localizado foi a metodologia de ensino, revelado 
pela discussão entre teoria e prática. A representação do profes-
sor foi a terceira temática encontrada no livro de Frank McCourt 
e, nesse caso, ela surge na oposição entre uma perspectiva positi-
va e uma negativa a respeito da pro"ssão docente.

Outro estudo que se utilizou da obra Teacher Man foi reali-
zado por Schultz (2009). Neste caso, a pesquisa foi realizada com 
professores e a leitura do livro de Frank McCourt serviu de estí-
mulo para que os participantes pudessem narrar suas próprias 
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experiências como professores. O pressuposto era que a leitura e 
discussão de uma história de um outro professor, os participantes 
fossem capazes de reconhecer o poder dessas narrativas e com-
preender melhor suas próprias práticas. Hernandez (2011), par-
tindo do pressuposto de que a obra em questão tem sido utilizada 
nos programas de formação de professores, segue um caminho 
diferente e faz uma análise do discurso presente naquelas me-
mórias através da lente feminista. Nesse caso, Hernandez (2011) 
alerta para a visão particularmente masculina que o autor revela 
sobre a pro"ssão de professor.

Desta forma, foi possível perceber que a utilização de autobio-
gra"a de professores, em especial a de Frank McCourt, é uma op-
ção viável para compreender o cotidiano escolar e a importância 
da gestão da sala de aula. A seguir, realizamos um estudo a respeito 
dessas temáticas a partir de uma parcela do livro. Antes, porém, é 
preciso esclarecer que as experiências daquele professor são apre-
sentadas como estímulos para a re#exão e não como modelos a 
serem seguidos, em outras palavras, se um sanduiche de aluno for 
jogado no chão, não precisamos comê-lo necessariamente.

Aquilo que um sanduíche ensina

Frank McCourt (1930-2009) era "lho de imigrantes irlan-
deses. Apesar de ter nascido em Nova York, passou a infância e 
a adolescência na Irlanda. Diante da depressão econômica e da 
falta de emprego, sua família decidiu atravessar o Atlântico e es-
tabelecer-se em Limerick, cidade onde sua mãe havia nascido. Ele 
somente retornou aos Estados Unidos aos 19 anos. Sua vida na 
Irlanda foi marcada pela miséria e pelo sofrimento. O pai alcóo-
latra abandonou a família e Frank teve de deixar a escola e buscar 
um emprego. Sobre esta fase de sua vida, ele comenta

Essa infância infeliz privou-me da autoestima, provocou espa

smos de autopiedade, paralisou minhas emoções, deixou-me 
irritadiço, invejoso e sem respeito pela autoridade, atrasou 
meu desenvolvimento, complicou minha interação com o sexo 
oposto, impediu-me de me erguer no mundo e deixou-me 
inapto para a sociedade humana (MCCOURT, 2006, p.9).
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Anos mais tarde, Frank McCourt colocou no papel suas ex-
periências e publicou o livro Angela’s Aghes (As Cinzas de Ângela, 
na edição brasileira). O livro tornou-se extremamente popular: 
"cou mais 36 semanas na lista dos mais vendidos nos Estados 
Unidos - e fez o autor ganhar o prêmio Pulitzer de 1996. Sua his-
tória tornou-se um "lme em 1999. Antes, porém de tornar-se um 
autor reconhecido, Frank teve de sobreviver e conseguir seu lugar 
em Nova York, para onde voltou em 1949. 

Sua nova vida nos Estados Unidos começou com difícil. Frank 
começou trabalhando em um hotel onde era encarregado de cui-
dar de 60 canários. Após a morte de 39 deles, o futuro professor 
Frank McCourt teve de procurar outro local para ganhar dinheiro. 
Trabalhou em diversos empregos braçais até ter sido convocado 
para o exército, no contexto da Guerra da Coreia (GRIMES, 2009). 
Este período nas forças armadas foi fundamental em sua vida, pois 
uma ajuda governamental oferecida aos ex-soldados permitiu que 
ele continuasse seus estudos. Em 1957, formou-se pela Universida-
de de Nova York e iniciou sua carreira como professor de Língua 
Inglesa. Frank McCourt lecionou na McKee Vocational High Scho-
ol, uma espécie de escola pro"ssionalizante frequentada principal-
mente por minorias, e na Stuyvesant High School, uma escola de 
alto nível, que realizava concorridos testes de seleção.

Frank McCourt lecionou durante 30 anos e essa experiência foi 
traduzida em um livro de memórias. Como escritor, seu estilo é dire-
to, repleto de ironia e, em geral, bastante honesto em relação aos seus 
próprios sentimentos e falhas. Está presente, também, aquela baixa 
autoestima e autopiedade às quais ele mesmo se refere no início de 
sua obra Teacher Man. Apesar do contexto histórico-social particular 
onde sua narrativa se desenvolve, qualquer professor rapidamente se 
identi"ca com muitos dos acontecimentos e di"culdades cotidianas 
enfrentadas pelo professor Frank McCourt. A seguir, um trecho do 
livro que compreendemos facilmente em nosso país:

Nos Estados Unidos, médicos, advogados, generais, atores, gente 
da tevê e políticos são admirados e recompensados. Professores, 
não. Lecionar é o fundo do poço das pro"ssões. Mandam que os 
professores usem a porta dos fundos e deem a volta por trás. São 
parabenizados por ter muito tempo livre (MCCOURT, 2006, p.12).
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O estilo irônico do autor continua por todo o livro. Logo de 
início Frank McCourt relata as ilusões que passam pela cabeça 
daqueles que estão se preparando para serem professores. Segun-
do ele, imaginamos que entraremos na sala de aula, "caremos al-
guns instantes aguardando o silêncio e que os alunos abram seus 
cadernos e livros. Em seguida, escrevemos o nome no quadro e 
começamos a lecionar. Ensinaremos os conteúdos propostos pelo 
programa e haverá debates animados sobre eles. Muitas mãos se 
levantarão pedindo para falar. Os alunos adorarão nossas aulas e 
"caremos orgulhosos por isso. Quando alguma autoridade esco-
lar passar pelo corredor, ouvirão o entusiasmo de nossos alunos. 

Vão espiar pela janelinha da porta admirados com todas aque-
las mãos levantadas, com a ansiedade e a empolgação nos rostos 
daqueles meninos e meninas, daqueles encanadores, eletricis-
tas, esteticistas, carpinteiros, mecânicos, datilógrafos, maqui-
nistas. Você vai ser indicado para ganhar um prêmio: Professor 
do Ano, Professor do Século (MCCOURT, 2006, p. 13).

Qual professor, desde que goste do que faz, já não pensou as-
sim, seja no início da carreira, seja depois de elaborar uma aula que 
acreditava ser maravilhosa? Isso se deve a dois fatores. O primeiro é 
a vontade e o prazer de ensinar que todo professor deveria possuir. 
Perceber que os alunos aprenderam aquilo que você apresentou a 
eles é, sem dúvida, muito grati"cante. Então, sonhamos com isso, 
principalmente no início: da vida docente ou de um novo ano. O 
segundo fator tem origem na oposição entre teoria e prática que 
parece ser uma das principais questões da educação. Em muitos 
livros e estudos de pedagogia, os alunos e as escolas aparecem de 
forma idealizada, de forma que passamos a acreditar que o sistema 
educacional não funciona como deveria em razão da incompetên-
cia dos professores que nos antecederam, pois os alunos sempre 
estiveram lá, ansiosos para erguer a mão e aprender. Sanduiches 
voadores não fazem parte dessa nossa ilusão.

Para Frank McCourt, a realidade manifestou-se logo em sua 
primeira aula. Era março de 1958 e ele estava em sua sala de aula 
(nas escolas estadunidenses, como todos devem saber, os alunos é 
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que trocam de sala de aula) esperando seus alunos. As ferramen-
tas de sua pro"ssão estavam à mão: canetas, inclusive uma verme-
lha para marcar os maus comportamentos; um apagador no "nal 
da vida útil; material para registrar as presenças e as faltas. Um 
bilhete da direção da escola orientava os professores a utilizarem 
os materiais da escola com parcimônia, pois os recursos eram 
poucos. A ansiedade do professor novato era evidente.

Daqui a um minuto o sinal vai tocar. Eles vão entrar num en-
xame e o que vão dizer se me virem na escrivaninha? Ei, olhe 
lá, Ele está se escondendo. São especialistas em professores. 
Sentar-se à escrivaninha signi"ca que você está assustado ou é 
preguiçoso. Está usando a escrivaninha como uma barreira. O 
melhor é "car de pé lá na frente e esperar. Encarar. Ser homem 
(MCCOURT, 2006, p.20).

Sem saber, Frank McCourt tomou sua primeira decisão sobre 
gestão da sala de aula. O que seria melhor: esperar os alunos senta-
do ou em pé? Para ele, dessa escolha dependeria o relacionamento 
futuro com os alunos e, portanto, o sucesso de suas aulas. Os 30 
anos de experiência certamente contribuíram para que Frank "-
zesse a seguinte a"rmação: “cometa um só erro no primeiro dia e 
vai levar meses para se recuperar” (MCCOURT, 2006, p.20). Esse é 
daqueles saberes docentes que podemos considerar experienciais, 
mas que vão ao encontro de ideias propostas por quem estuda a 
gestão da sala de aula. Rogers (2008, p.47), por exemplo, a"rma 
que “professores e"cientes e positivos são fortemente conscientes 
da importância da primeira aula, dos primeiros dias, das primeiras 
semanas” para o estabelecimento dos direitos e responsabilidades 
compartilhados entre alunos e professores. Em outras palavras, é 
preciso estar preparado para esse primeiro contato com os alunos.

É possível, na verdade desejável, que os professores realizem 
um planejamento de sua aula. Veri"cam o tema do programa, 
consultam o livro didático, estabelecem objetivos e procedimen-
tos, elaboram uma metodologia de avaliação. Tudo de acordo 
com aquilo que devem ter aprendido na graduação. Mas é igual-
mente possível, infelizmente, que não tenham realizado um pla-
nejamento da gestão de sala de aula. Nesse caso, estarão como 
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Frank, tendo que tomar decisões durante a aula. Para Bissonnet-
te, Gauthier e Castonguay (2017), os professores que gerenciam 
e"cazmente suas salas de aula efetuam intervenções preventivas, 
evitando que os problemas ocorram.

Os alunos que entraram na sala de aula do professor Frank 
McCourt em seu primeiro dia de trabalho eram adolescentes 
terminando o High School. Com 16 anos, esses alunos, nos diz 
McCourt (2006), já estavam há 11 anos na escola e, portanto, ti-
nham muita experiência com professores: “os alunos observam, 
examinam, avaliam. Conhecem a linguagem corporal, o tom de 
voz, o modo de ser em geral” (MCCOURT, 2006, p. 20). En"m 
eles chegam. Não levam em consideração que há um professor na 
sala de aula. Empurram-se, insultam-se uns aos outros, demoram 
para sentar-se. Então aquilo aconteceu.

O problema do sanduíche começou quando um garoto chamado 
Petey perguntou, Alguém aí quer um sanduíche de coisa nenhu-
ma? Tá brincando? Sua mãe deve odiar você, dando um sandu-
íche desses. Petey jogou o embrulho com o sanduíche em cima 
de seu crítico, Andy, e a turma aplaudiu. Briga, briga, disseram. 
Briga, briga. O embrulho foi cair no chão entre o quadro-negro e 
a carteira de Andy na primeira "la. Saí de trás da minha escriva-
ninha e emiti o primeiro som da minha carreira de professor: Ei. 
Quatro anos de Ensino Superior na Universidade de Nova York 
e a única coisa que consegui pensar foi ‘Ei’. E falei de novo. Ei. 
Eles me ignoraram. [...] Avancei na direção de Petey e "z minha 
primeira declaração como professor, Pare de jogar sanduíches. 
Petey e a turma pareceram "car espantados. [...] Benny falou no 
fundo da sala. Ei, fessor, ele já jogou o sanduba. [...] Ó o sanduba 
aí no chão. A turma riu. [...] O que esse professor novo vai fazer? 
[...] Eles tinham de reconhecer que eu era o chefe, que eu era du-
rão [...] Eu comi o sanduíche (MCCOURT, 2006, p.23-24).

Segundo McCourt (2006) esse teria sido o seu primeiro gesto 
de manejo de turma. Na verdade, ele já estava fazendo isso ao de-
cidir "car atrás da escrivaninha esperando os alunos ou quando 
levantou-se para falar com o aluno que jogara o sanduíche. Isto 
demonstra que mesmo professores muito experientes podem não 
compreender toda a extensão da gestão de sala de aula. O próprio 
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autor deixa claro seu descontentamento em relação à sua forma-
ção inicial, que não o teria preparado para uma situação como 
essa. Neste caso, a ação de Frank deu certo, pelo menos no que 
se refere a chamar a atenção dos alunos para si. Mas o "nal dessa 
história poderia ter sido bem diferente. Foi um improviso. É jus-
tamente deste sistema de acertos e erros que constitui os saberes 
experienciais, especialmente sobre gestão da sala de aula. 

Em outra ocasião, Frank teve uma experiência que quase lhe 
custou o emprego. Um aluno levanta a voz, quer fazer uma per-
gunta. O professor responde que não era necessário gritar e que 
bastaria levantar a mão. O aluno quer saber se o professor é esco-
cês. O nome dele era Joey. Para Frank, um típico tagarela.

Existe um em todas as turmas, e também existe o reclamador, 
o palhaço, o bonzinho, a princesinha, o voluntário para tudo, o 
atleta, o intelectual, o "lhinho da mamãe, o místico, o fresco, o 
apaixonado, o crítico, o metido a besta, o fanático religioso que 
vê pecado em todo canto, o encucado que senta no fundo e "ca 
olhando para o tampo da sua mesa, o feliz, o santo que vê o bem 
em todas as criaturas. A tarefa do tagarela é fazer perguntas, 
vale tudo para manter o professor afastado da aula chata que ele 
quer dar (MCCOURT, 2006, p.28).

Frank responde que é irlandês. As perguntas continuam: o 
que quer dizer irlandês? Todo mundo fala inglês na Irlanda? Que 
esportes eles praticam? Só tem católicos na Irlanda? Frank não 
queria que os alunos tomassem conta da aula. Mandou-os abrir 
o caderno e começou um ditado de ortogra"a. A reclamação foi 
geral. Foi Joey quem fez a pergunta fatal: “Então, senhor, o senhor 
saía com garotas lá na Irlanda?” (MCCOURT, 2006, p.29). Frank 
já estava irritado e respondeu sem pensar: “Não, cacete. Ovelhas. 
A gente saía com ovelhas. Com o que você acha que a gente saía?” 
(MCCOURT, 2006, p.29). A turma explodiu na gargalhada, mas 
ele sabia que estava encrencado. O diretor o chamou. Os pais es-
tavam reclamando dele ter utilizado a palavra “cacete” em sala de 
aula, além da infeliz referência em relação às ovelhas. 
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Foi assim, de experiência em experiência que o professor 
Frank McCourt foi aprendendo a importante dimensão da gestão 
da sala de aula. Deste último evento vivido por ele, no entanto, 
podemos tirar um outro elemento para re#exão: os professores 
erram. Muitos desses erros têm origem na formação inicial de-
"ciente em diversos aspectos, mas há também aqueles que nas-
cem daquilo que Rogers (2008) chama de “síndrome do dia ruim”. 
Nestes dias, o cansaço e as preocupações naturais da vida pessoal 
afetarão a qualidade do ensino e gestão da sala de aula, “podemos 
nos tornar irascíveis, mordazes e até mesmo raivosos” (ROGERS, 
2008, p.37). Por outro lado, isto não pode ser tonar um hábito. 

Para enfrentar os desa"os inerentes à pro"ssão docente em sala 
de aula, Bissonnette, Gauthier e Castonguay (2017) apresentam 
dois tipos de intervenção do professor: que teriam sido bem úteis 
para Frank McCourt. As intervenções preventivas têm por objetivo 
criar um ambiente propício para o ensino e para a aprendizagem, 
evitando no máximo de problemas possíveis, especialmente aque-
les relacionados à indisciplina. Segundo Cadete, Oliveira e Lopes 
(2020, p.25) “a indisciplina nas escolas e os comportamentos desa-
"adores dos alunos constituem uma das principais preocupações 
dos professores, administradores e pais”. Estas intervenções posi-
tivas consistem: no estabelecimento de relações positivas com os 
alunos; na criação de um ambiente seguro, ordenado, previsível e 
positivo; na supervisão constante dos alunos; na organização da 
sala de aula que maximize os tempos de ensino e de aprendizagem 
dos alunos; em um ensino que favoreça o maior número de alunos 
possível (BISSONNETTE; GAUTHIER; CASTONGUAY, 2017). 

No entanto, mesmo adotando com sucesso estas ações pre-
ventivas, é muito provável que o professor se veja diante de situa-
ções que precisam de intervenções corretivas, com o objetivo de 
retomar o ensino e a aprendizagem em sala de aula. Isto ocorre 
em razão de muitos dos fatores que afetam a sala de aula estarem 
fora da capacidade de controle pelos professores. Frank McCourt 
também teve experiências nesse sentido. Houve um, por exemplo, 
um aluno chamado Kevin, que interrompia as aulas com comen-
tários irrelevantes e de quem os outros professores já haviam de-
sistido. Quando Frank conversou com a mãe de Kevin, descobriu 
que o pai havia abandonado a família e constituíra outra. Uma 
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série de problemas familiares afetavam o comportamento deste 
aluno em sala, não importando quanto maravilhosa fosse a aula.

Por isso, Bissonnette, Gauthier e Castonguay (2017) sugerem 
as seguintes intervenções corretivas: o uso de intervenções indi-
retas; o uso de intervenções diretas; o registro dos dados com-
portamentais dos alunos; o questionamento a respeito dos com-
portamentos dos alunos; a solicitação de ajuda a pro"ssionais. 
Provavelmente seria o caso de Kevin. Frank havia sido alertado 
de que o aluno tinha di"culdades de aprendizagem e que prova-
velmente deixaria a escola mais cedo ou mais tarde. A ajuda de 
um psicólogo ou assistente social teria sido de grande valia. Isto, 
é claro, nem sempre é possível. 

Considerações !inais

Assim como Frank McCourt diante do caso do sanduíche 
voador, todos nos professores, em qualquer lugar do mundo, têm 
de tomar decisões que podem contribuir para o sucesso ou para 
o fracasso de suas aulas. Cabe aos professores selecionarem as 
metodologias que consideram mais e"cazes para ensinar os con-
teúdos propostos pelos programas. Os professores também de-
vem planejar estratégias para que os alunos realizem as atividades 
imaginadas. Justamente nesse momento, diante dos alunos reais, 
tal qual Frank McCourt em seu primeiro dia de aula, que tudo 
aquilo que aprendemos na graduação parece desaparecer. 

Para isso não ocorra, é necessário compreender os alunos 
reais e não como aqueles seres ideais ironicamente apresentados 
por Frank McCourt. Alunos, professores e tudo aquilo que forma 
a sala de aula se constituem e reconstituem continuamente por 
meio das práticas socais e, portanto, não fazem parte do mundo 
natural. Por isso, estudar o cotidiano escolar tão é importante para 
melhorar o ensino quanto analisar os programas governamentais. 
Entre os muitos aspectos aos quais podemos nos dedicar neste 
sentido, a gestão da sala de aula merece uma atenção especial. 

Os conhecimentos para evitar ou enfrentar sanduíches voa-
dores não são fruto de uma vocação missionaria para o ensino. 
Não existem professores que já nasceram com a capacidade de ge-
renciar uma sala de aula. Este é um saber docente que origina-se 
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principalmente da experiência, mas não há razão para que ele se 
torne um saber pro"ssional ou da ciência da educação. 

A gestão da sala de aula é um conjunto de práticas que cons-
troem um ambiente e um clima favorável ao ensino e à aprendiza-
gem. Tais práticas deveriam fazer parte da formação inicial e/ou 
continuada dos professores. Os futuros professores precisam ter, 
no mínimo, noções de como usar o tempo de forma adequada, co-
nhecer uma quantidade de estratégias para garantir a atenção de 
seus alunos, possuir conhecimento de ações que promovam com-
portamentos favoráveis à aprendizagem. Neste sentido, esperamos 
que nossas re#exões a esse respeito a partir das memórias de Frank 
McCourt possam contribuir para novas pesquisas e estudos.
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Introdução

Vivemos na sociedade regida por uma legislação em que a"rma 
que a educação é direito de todos, contudo muitos desa"os se pro-
cessam na escola, principalmente na prática do discurso inclusivo. 
Sendo assim, o objetivo geral deste trabalho é promover a re#exão 
acerca do discurso da educação inclusiva presente no contexto edu-
cacional atual. Neste aspecto, se faz necessário discutir a importância 
da colaboração da psicopedagogia para a inclusão escolar. 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográ"ca que contri-
buiu para a investigação histórica dos paradigmas da educação espe-
cial presentes no discurso da educação inclusiva. Discutimos aspec-
tos sobre a educação inclusiva, as representações sociais na escola do 
indivíduo considerado “diferente” e a construção de seu sentido ne-
gativo. Para tal, analisamos a situação da escola contemporânea seus 
desa"os e saberes socialmente construídos. Para "nalizar, re#etimos 
sobre a relação da psicopedagogia com a inclusão, suas contribuições 
à educação inclusiva, bem como a maneira como a psicopedagogia 
acolhe as diferenças de aprendizado e como isso pode servir para a 
construção de uma educação de qualidade.

Psicopedagogia: um direito de todos

Em nossa sociedade a educação é um direito de todos. Não há dú-
vidas que a educação inclusiva traz a escola novos desa"os: considerar 

8 Uma primeira versão deste trabalho foi apresentada na V Jornada de Didática e IV Seminário de 
Pesquisa do CEMAD na Universidade Estadual de Londrina. 

capítulo 
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as outras formas de aprendizado e aprender com as diferenças. Neste 
sentido o psicopedagogo pode ajudar a escola a lidar com a diversida-
de levando professores e alunos a re#etir e aceitar o novo. 

Neste contexto de mudanças sociais se faz necessário que a 
escola trabalhe de forma articulada às contribuições da psico-
pedagogia para a implantação de uma escola inclusiva. A psi-
copedagogia explora as possibilidades de aprendizado humano, 
conhecimento importante nos dias atuais, uma vez que para a 
instituição educacional a diferença é vista como um desvio do 
padrão socialmente imposto, e isto, é o que gera con#itos na es-
cola e impede a prática da inclusão. 

O conceito de escola inclusiva exige uma postura diferente da 
que se estava tendo e pede abertura para práticas heterogêneas. O 
trabalho do psicopedagogo é importante, pois dá suporte não só 
aos professores, mas a pais, alunos e equipe escolar. Proporcionar 
uma convivência harmônica entre as diferenças e re#exões sobre 
o desa"o da inclusão. 

Para Medeiros (2011) a atuação da psicopedagogia em ambiente 
escolar é de grande importância. Quando o psicopedagogo é atuan-
te, ele pode contribuir para que o indivíduo com de"ciência possa 
desenvolver o seu potencial no processo educativo, constituindo-se 
cidadão e, consequentemente, sendo incluído socialmente.

O psicopedagogo que atua na educação inclusiva deve pri-
meiramente identi"car os alunos que necessitam de adaptações 
e auxiliar a escola. Posteriormente realizar uma avaliação institu-
cional, veri"cando quais são as di"culdades da escola em incluir 
este aluno e então juntamente com todos os envolvidos no pro-
cesso de inclusão articular um plano de trabalho, considerando 
propostas e aconselhamentos da coletividade, sempre a favor do 
êxito na inclusão deste aluno.

Neste sentido o psicopedagogo pode ser um agente de mu-
danças, aquele que traz a escola uma nova possibilidade, outra 
maneira de olhar o diferente. Claro, apesar de ser um papel im-
portante não é o único, o psicopedagogo não trabalha sozinho, 
ele mobiliza a escola a uma meta, incluir todos com dignidade e 
qualidade (MEDEIROS, 2011, p. 7). 
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A representação social da diferença é cruel, pois rotula ne-
gativamente e diminui a capacidade dos alunos em processo de 
inclusão. Segundo Medeiros (2011) as diferenças somente serão 
separadas a partir da convivência com o diferente é nesta con-
vivência com o diferente que as particularidades são de"nidas. 
E neste momento histórico perceber as diferenças de forma res-
peitosa e signi"cativa é papel de todos, contudo ainda nem todos 
tem esta representação da diferença positiva, precisa de orienta-
ção e re#exão.

A presença do psicopedagogo é importante neste cenário 
con#ituoso da escola atual, pois ele por meio de sua habilitação 
pro"ssional coordena e auxilia o processo de mudanças, pode 
promover: encontros, palestras e debates com o grupo escolar, 
e também, auxilia o professor na construção de atitudes sociais, 
postura e metodologias diferenciadas, favoráveis à inclusão.

Percebe-se então que na organização da escola inclusiva a 
contribuição da psicopedagogia auxilia muito neste processo, 
pois a visão amistosa das diferenças e as variedades do aprendiza-
do humano apresentará aos educadores uma nova possibilidade 
de sucesso educacional.

A inclusão, de modo geral, traz uma necessidade de ter uma 
expectativa mais abrangente do aprendizado humano. A escola 
não pode mais ser um lugar seleto ou de criação de padrões de 
inteligência. A escola precisa ser um lugar de todos, crianças com 
o ser de"ciência, di"culdades ou não em seu desempenho cog-
nitivo. Cardozo (2011) cita certas práticas psicopedagogias que 
podem facilitar a inclusão escolar: trabalho psicopedagógico pre-
ventivo e atendimento psicopedagógico institucional (escolar). 

Metodologia 

A escola contemporânea enfrenta muitos desa"os e a inclu-
são é um deles. Desta forma, o objetivo deste trabalho é re#etir 
acerca do discurso da educação inclusiva presente no contexto 
educacional contemporâneo. Assim, para a composição deste tra-
balho, utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográ"ca.
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Resultados e discussões

Ao longo deste trabalho tentamos pontuar e re#etir sobre a 
temática do discurso inclusivo presente na escola, haja vista, que 
a legislação brasileira assegura o acesso de pessoas com de"ci-
ência em muitos seguimentos sociais, principalmente na escola, 
contudo o direito nem sempre se con"gura na prática. A escola 
é destacada como um contexto real de diversidade, porém se en-
contra em um período de mudança de paradigma, o que gera: 
crise de identidade em professores, fracasso escolar, não aceitação 
das diferenças e má qualidade na educação.

O movimento de inclusão avança e junto com ele deve avan-
çar o ensino regular e, principalmente, público, pois muitas 
crianças dependem desta atitude. As re#exões psicopedagógicas 
servem para promover uma inclusão mais harmônica, pois atra-
vés de suas concepções de aprendizado agregarão ao sucesso es-
colar não só alunos com de"ciência, mas todos aqueles que por 
algum motivo apresentam di"culdades para acessar os conteúdos 
escolares. Entretanto, o sistema educacional carece de uma re-
estruturação, e isso em todos os sentidos, pois, quando falamos 
de inclusão não nos referimos somente aos alunos com alguma 
de"ciência, mas a todos que de certa maneira apresentam di"cul-
dades de aprender (MONTOAN, PRIETO, 2006).

Em muitos casos com di"culdade na aprendizagem se atribui 
não só a família do sujeito, mas a instituição escolar. É ela que 
muitas vezes expulsa o 911 “aprendente” contribuindo para o fra-
casso escolar. Isso se deve a um sistema que não aceita, que não 
reconhece seu saber e os obriga a acumular conhecimentos” sem 
considerar as várias possibilidades de aprendizado e sem conside-
rar as diferenças (FERNÁNDEZ, 1991).

A escola é o lugar onde o aluno irá adquirir o conhecimento 
cientí"co e participará da construção coletiva da sociedade à qual 
pertence. Neste aspecto, o trabalho do psicopedagogo auxiliará na 
melhoria das condições de trabalho da escola, haja vista, que esse 
pro"ssional tem o papel de contribuir com o processo de ensino e 
aprendizagem do aluno. “No Brasil, no campo educacional, as pers-
pectivas para a mudança estão postas na lei, mas ainda não estão 



Seção 04 – Perspectivas !ilosó!icas, históricas, políticas e culturais de educação

743

devidamente traduzidas em ações políticas, e por isso nem chegam 
às escolas, e menos ainda às salas de aula.” (MENDES, 2006, p. 401). 

Adaptar-se a uma nova situação não é tarefa fácil, sobretudo 
quando a sociedade já possui estigmas e preconceitos. Contudo, 
nas últimas décadas a criação de políticas públicas voltadas para o 
campo da educação inclusiva é notável. O objetivo destas políticas 
é oferecer o acesso para todos e elevar o nível do sistema educativo.

Segundo Aranha (2004, p.38) a Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos (ONU) de 1948 constitui-se um elemento de"ni-
tivo para mudança na segregação e exclusão de pessoas de"cientes. 
Na década de 1960 movimentos de defesa aos direitos humanos 
começaram a buscar reconhecimento da dignidade e igualdade de 
direito a todas as pessoas. Em 1975 a Declaração dos direitos das 
pessoas de"cientes teve como objetivo assegurá-los contra discri-
minação ou discrição de qualquer base. A partir disso várias outras 
declarações da ONU contribuiu com a garantia dos direitos hu-
manos e a escolarização de pessoas com algum tipo de de"ciência.

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu o di-
reito de acesso à educação “preferencialmente” na rede regular de 
ensino (art.208, III). De acordo com Aranha (2004, p.43) o termo 
“preferencialmente” provocou muita polêmica, pois muitos en-
tenderam que isto signi"caria a extinção dos espaços especiais 
em casos de comprometimento severo. No mesmo caminho, a 
lei nº 8.069, o Estatuto da criança e do adolescente (ECA), pela 
primeira vez na história do país estabeleceu direitos a todas as 
crianças e adolescentes, assegurando igualdade de condições para 
o acesso e permanência na escola. Em relação a lei de Diretrizes 
e bases da educação nº 9.394/96 con"rma a garantia de acesso a 
educação de alunos com necessidades especiais em todo territó-
rio nacional (BRASIL, 1996). 

Entre 2000-2003, com o governo Fernando Henrique Car-
doso, destaca-se o plano plurianual que concentrava na edu-
cação voltada para o mercado de trabalho, a elevação do nível 
educacional para gerar capacitação pro"ssional. Também em 
2003, o ministério da educação juntamente com a secretaria de 
educação especial lançou o programa educação inclusiva: direito 
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a diversidade). Este programa visa construir sistemas de ensino 
inclusivos para garantir acesso de alunos com necessidades edu-
cacionais especiais nas escolas regulares e tendo como foco a for-
mação de professores em rede municipal.

Com a mudança de governo, desta vez com Luiz Inácio Lula 
da Silva a presidência, entre 2004-2007, o plano educacional pas-
sou a se chamar “Brasil de todos: participação e inclusão”. A mu-
dança de nome deixou claro que o governo intentava escolariza-
ção para a formação pro"ssional e também como democratização 
de acesso para reduzir as desigualdades (MARTIN, 2012, p. 21).

No segundo mandato de Lula, o plano para 2008, teve como 
objetivo valorizar a qualidade da educação, com o título “Desen-
volvimento com inclusão social e qualidade da educação” Embo-
ra a política inclusiva para a educação tenha partido do governo 
Federal é necessário envolvimento e participação do Estado e dos 
municípios para a efetiva implantação do plano.

As políticas de democratização de acesso trouxeram consigo no-
vos desa"os e necessidade de mudanças e adaptações nas escolas. A 
conscientização da diversidade na escola é tão importante quanto a 
formação continuada de professores. Podemos assim dizer que os tem-
pos atuais exigem uma ruptura com sistema educacional excludente.

Fracasso escolar e exclusão tem uma relação bastante tênue, 
pois quando a escola reproduz o fracasso escolar tornasse res-
ponsável pela exclusão de seus alunos. Neste sentido temos uma 
escola que exclui para resolver seus problemas e não legitima seu 
poder de ensinar, rea"rmando sua capacidade, apesar dos desa-
"os. Assim a escola não deveria ser um lugar de seleção de inteli-
gência, mas sim, um ambiente de desenvolvimento.

A escola pública no Brasil vem sendo um espaço de exclusão, 
apesar de legalmente ser um espaço de inclusão e ascensão social. 
Para Ferreira e Guimarães (2003) a escola exclui não somente as 
pessoas com de"ciência, mas também todos aqueles que não se 
enquadram no padrão imaginário do aluno “normal”, além disso, 
as classes especiais tornaram-se “depósitos” daqueles que não se 
enquadram ao sistema escolar. Neste sentido, outros pro"ssionais 
podem contribuir com o atendimento aos alunos com necessi-
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dades especiais, dentre as quais, a psicopedagogia que tem como 
objeto de estudo, o processo de aprendizagem humano. 

Um aluno com di"culdade de aprendizagem ou portador de 
de"ciência equivale a alguém que precisa ser visto e compreendi-
do, por isso, sua relação tão harmônica com a educação inclusiva. 
A psicopedagogia busca essa melhoria de relação no aprendizado 
é que ela se torna importante auxiliar no processo de inclusão es-
colar, pois “a psicopedagogia busca a melhoria das relações com a 
aprendizagem, assim como a melhor qualidade na construção da 
própria aprendizagem de alunos e educadores” (WEISS, 1992, p. 
6), ou seja, dar suporte para o aluno continuar aprendendo. 

O psicopedagogo é um pro"ssional que pode auxiliar muito 
no processo da inclusão. O seu olhar vai além da representação 
social negativa que o portador de de"ciência pode receber, bem 
como o aluno com di"culdade no aprendizado. Ele é um agente 
desencadeador de mudanças, pois procura entender o que está 
além do diagnóstico e olha além das diferenças.

Cabe ao psicopedagogo perceber eventuais perturbações no 
processo de aprendizagem, participar da dinâmica da comuni-
dade educativa, favorecendo a integração, promovendo orien-
tações metodológicas de acordo com as características e parti-
cularidades dos indivíduos, do grupo, realizando processos de 
orientação (BOSSA, 2000, p. 30).

A educação inclusiva traz a escola novos desa"os: considerar 
as outras formas de aprendizado e aprender com as diferenças. 
Neste sentido o psicopedagogo pode ajudar a escola a lidar com a 
diversidade levando professores e alunos a re#etir e aceitar o novo.

Neste contexto de mudanças sociais se faz necessário que a 
escola trabalhe de forma articulada às contribuições da psico-
pedagogia para a implantação de uma escola inclusiva. A psi-
copedagogia explora as possibilidades de aprendizado humano, 
conhecimento importante nos dias atuais, uma vez que para a 
instituição educacional a diferença é vista como um desvio do 
padrão socialmente imposto, e isto, é o que gera con#itos na es-
cola e impede a prática da inclusão.
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Percebe-se então que na organização da escola inclusiva a 
contribuição da psicopedagogia auxilia muito neste processo, 
pois a visão amistosa das diferenças e as variedades do aprendiza-
do humano apresentará aos educadores uma nova possibilidade 
de sucesso educacional.

A inclusão, de modo geral, traz uma necessidade de ter uma 
expectativa mais abrangente do aprendizado humano. A escola não 
pode mais ser um lugar seleto ou de criação de padrões de inteli-
gência. A escola precisa ser um lugar de todos, crianças com o ser 
de"ciência, di"culdades ou não em seu desempenho cognitivo.

Em relação ao trabalho preventivo, o psicopedagogo poderá 
preparar os professores para lidar com a diversidade e necessida-
des diferenciadas de aprendizado. Orientar metodologias e ati-
tudes adequadas ao contexto inclusivo. Sugerir planos de ação e 
projetos de acessibilidade na escola. Psicodramas, vivências ou 
estudos a respeito de uma de"ciência especí"ca.

No atendimento institucional esse pro"ssional poderá realizar 
atendimentos individualizados, em grupos ou conversar com alu-
nos que precisem de orientação especí"ca. Descobrir o modelo de 
aprendizagem que se adapte ao aluno e a forma que ele organiza seu 
conhecimento e repassar ao grupo de professores. Escutar o aluno, 
fazer avaliação diagnóstica e se necessário encaminhamento.

Com relação a práticas inclusivas, a família da mesma forma 
deve também ser orientada a ter determinadas atitudes em rela-
ção ao aluno com di"culdades, podendo fazer elogios, dar aten-
ção necessária, recompensar, todos estes estímulos reforçam um 
bom comportamento. Estabelecer uma rotina, planejar tempo 
para o estudo e auxiliar os "lhos nas tarefas escolares. Passar um 
tempo juntos e permitir escolhas como forma de sua aceitação.

Considerações !inais

Ao longo deste trabalho tentamos pontuar e re#etir sobre a 
temática do discurso inclusivo e a contribuição da psicopedagogia 
no atendimento a pessoas 915 de inclusão. Após estudos, percebe-
mos que a legislação brasileira assegura o acesso de pessoas com 
de"ciência em muitos seguimentos sociais, contudo o direito não 
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garante a prática. Nesse cenário, a escola é destacada como um 
espaço real de diversidade, no entanto, se encontra em um perío-
do de mudança de paradigma, o que gera: crise de identidade em 
professores, fracasso escolar, não aceitação das diferenças e má 
qualidade na educação, por isso é necessário que ao professor seja 
ofertada a formação necessária para romper com as di"culdades 
no processo educacional. 

A escola desempenha um papel importante, mas não único, 
na aprendizagem do ser humano e através deste aprendizado que 
o sujeito é inserido no mundo e incorporado à sociedade. É ne-
cessário, investir tempo, esforços e recursos para que a inclusão 
escolar deixe de ser apenas um aspecto garantido pela legislação 
e se torne uma realidade nas escolas brasileiras.

O psicopedagogo assim como o aluno deve respeitar a esco-
la assim como ela é. Bossa (2000) cita Janine Mery dizendo que 
apesar das imperfeições, a escola é o lugar onde o aluno parti-
cipará da construção coletiva da sociedade à qual pertence e o 
psicopedagogo auxiliará na melhoria das condições de trabalho 
da escola. Este enfrentamento propiciará a conquista de seus ob-
jetivos. Modi"car a realidade escolar pode passar pelas mãos do 
psicopedagogo, mesmo que seja em um micro espaço de atuação 
escolar, só através desse exercício re#exivo superaremos os obstá-
culos que se nos impõem (BOSSA, 2000).

Para Bossa (2000, p.90) a escola desempenha um papel de 
mediadora neste processo de inserção “de qualquer modo, a es-
cola é produto da sociedade em que o sujeito vive e participa da 
inclusão deste nessa mesma sociedade”. E porque a escola desem-
penha este importante papel é que se faz necessário re#etir, mais 
do que nunca, formas de incluir satisfatoriamente para que isso se 
propague também à comunidade.

Assim como já acontece em alguns lugares, nosso desejo é 
ver as escolas parando um momento para estudar a diversidade 
humana. Parando para re#etir sobre como desenvolver uma pe-
dagogia centrada nas necessidades de seus alunos. Sabemos que 
estas experiências ainda são poucas, mas em nossa realidade al-
guns passos estão sendo dados. Muitas coisas precisam ser feitas, 
estamos no começo desta “jornada”. É necessário, investir tempo, 
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esforços e recursos para que a inclusão escolar deixe de ser apenas 
um aspecto garantido pela lei e em documentos educacionais, e 
se torne uma realidade nas escolas regulares brasileira e o respeito 
à diversidade humana seja consolidado em nossa cultura.
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Introdução

O trabalho análogo ao de escravo se caracteriza, lato sensu, 
como conduta criminal violadora da dignidade humana nas rela-
ções laborais. Os dados mundiais publicados em 2018 colocaram 
o Brasil na 20ª posição de exploração de trabalhadores em con-
dição análoga à de escravo. Em 2017, foram 369 mil indivíduos 
escravizados nessa condição, o que representava 2 a cada 1.000 
habitantes9 (GLOBAL SLAVERY INDEX , 2018).

Pode-se dizer que, no Brasil, desde a década de 1960, alguns 
representantes da sociedade civil10 têm-se organizado para pôr 
"m às práticas escravagistas. Essa luta obteve algum resultado 
na década de 1980, sobretudo, depois da Carta Constitucional 
de 1988, por facultar a representantes de certos setores da socie-
dade civil organizada11 participar não apenas em alguns espaços 
públicos como também na construção da agenda de prevenção: 
projeto político combate e erradicação do trabalho análogo aos 
de escravo no Brasil: planos nacionais para erradicação do tra-
balho escravo: em 2003 e 2008 com a "nalidade de solucionar o 
problema social.

9 Dados extraídos do Relatório da Walk Free Foudation publicado em 19 de julho de 2018.
10 Na década de 1960 havia forte atuação das Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica.
11 Somente a título exempli"cativo, podem-se citar a Comissão Pastoral da Terra (CPT), Anti-Slavery 
International, Catholic Relief Services (CRS), Institute for%Human Rights!and Business e Human Rights 
Education Associates.

capítulo 
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A ordem social brasileira é, desde sua constituição histórica, 
marcada por desigualdades: assimetrias: sistemáticas e relativamente 
estáveis em virtude de “manifestações não apenas de diferenças in-
dividuais, mas [também] diferenças coletivas e duráveis [...] [no que 
concerne à] distribuição e acesso a recursos, poder, oportunidades 
e possibilidade de realizações” (THOMPSON, 1999, p. 367). Con-
dições econômicas e políticas desequilibradas, mas de caráter social 
permanente. 

Situação que, ao longo dos acontecimentos históricos brasi-
leiros, impossibilitou a implementação de ações compromissadas 
com o combate efetivo à miséria, pobreza e vulnerabilidade social 
e, menos ainda, com a criação de mecanismos de redistribuição 
patrimonial e de renda para a geração de processos criadores de 
condições que dessem oportunidades pessoais e sociais aos exclu-
ídos e, ao mesmo tempo, proporcionassem melhoria econômica 
para determinados segmentos da sociedade, sendo e"ciente para 
livrá-los do trabalho análogo ao de escravo.

Essa interpretação, permite compreender como se formam as 
contingências de trabalhadores suscetíveis à situação de escravi-
zação contemporânea e perceber a relação de poder nos embates 
e tensões político-jurídicas entre, de um lado, atores sociais que 
defendem os interesses políticos e econômicos dos ruralistas e, de 
outro, aqueles que se organizam para a defesa dos direitos huma-
nos dos rurícolas.

Nesse processo, é absolutamente necessária a elaboração de 
conhecimento sociológico cujo objeto é o estudo qualitativo de 
medidas tomadas pelo Estado brasileiro, para combater ao traba-
lho análogo ao de escravo. O objetivo resume-se em sistematizar 
e avaliar tais medidas com a "nalidade de precisar avanços, estag-
nações ou até retrocessos (DAGNINO, 2002) na atuação do Esta-
do brasileiro para garantir a dignidade dos trabalhadores com re-
pressão do ilícito penal da escravidão contemporânea. Investigar 
a (im)possibilidade de construção de uma sociedade democrática 
e de exercício da cidadania.

A pesquisa social fundamenta-se tanto em autores que en-
globam um corpo epistemológico acerca do trabalho análogo ao 
de escravo, quanto na teoria da con#uência perversa, proposta 
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por Evelina Dagnino, para aferir as (des)continuidades processu-
ais da administração pública brasileira no combate à escravidão 
contemporânea, mediante a consideração da participação de de-
terminados segmentos da sociedade civil.

Trata-se de pesquisa bibliográ"ca a ser realizada em livros, 
artigos cientí"cos e dados do governo federal e de organizações 
que investigam a questão do trabalho análogo ao de escravo no 
Brasil e em dados extraídos de documentos.

Teoria da con!luência perversa

A perspectiva sociológica política da teoria da con#uência 
perversa oportuniza, entre outras análises, a compreensão do 
processo de construção da democracia brasileira a partir da rela-
ção entre poder: âmbito político, competência e atuação do poder 
do Estado: e cultura: aspectos culturais (ações do cotidiano) que 
conferem, constantemente, sentido e orientação à vida social. 

Há, seguramente, uma con#uência perversa como resulta-
do da crise do discurso sobre as noções de cidadania e partici-
pação utilizadas pelas organizações não-governamentais ativas 
e propositivas na sociedade civil. Coexistem, obviamente, dois 
projetos políticos nacionais antagônicos caracterizados, um, pela 
ampliação dos espaços de participação cidadã que ocorreu gra-
ças à resistência ao regime militar ditatorial (1964-1985), demo-
cratizante, por consequência, e inspirado na defesa dos direitos 
humanos e na sua ampliação12, por ser construção dos próprios 
atores sociais, e outro, por estreitos vínculos com os enunciados 
neoliberais, o que levou à ressigni"cação da atuação de segmen-
tos da sociedade civil e sua participação, agora con"gurada como 
“solidária”, “voluntária” ou “de responsabilidade social” de cunho 
muito mais representativo (DAGNINO, 2004).

Então, o projeto político democrático participativo que vinha 
sendo construído, entre as décadas de 1970 e 1990, na sociedade 
civil brasileira, assumiu perspectivas neoliberais, desvendando a 

12 “[...] acesso aos equipamentos urbanos como moradia, água, luz, transporte, educação, saúde, etc., e de 
questões como gênero, raça, etnia, etc [...] o surgimento de sujeitos sociais de um novo tipo e de direitos 
também de novo tipo [...]. [Nota de rodapé 7] O direito à autonomia sobre o próprio corpo, o direito à 
proteção do meio ambiente, o direito à moradia são exemplos (intencionalmente muito diferentes) dessa 
criação de direitos novos” (DAGNINO, 2004, p. 153).
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heterogeneidade, isto é, os aspectos positivos e os negativos do 
Estado e da sociedade civil. 

De qualquer forma, convém destacar que as políticas neoli-
berais além de serem um projeto político e econômico de domi-
nação, constituem-se, também, como uma concepção de mundo 
que orienta as ações dos indivíduos e alcança a subjetividade das 
pessoas e a identidade dos movimentos sociais, ressigni"cando 
as noções de participação e cidadania, uma disputa pela prática 
legítima (DAGNINO, 2004).

Consequentemente, há polarização do mercado de trabalho, 
con"gurada também como alteração nos padrões de produção res-
ponsável pelo crescimento do trabalho em condições precárias, sen-
do uma das formas do trabalho em condição análoga à de escravo. 

Trabalho análogo ao de escravo

A de"nição do trabalho análogo ao de escravo se norteia por 
conteúdos transdisciplinares, na medida em que sociólogos, antro-
pólogos, politólogos e juristas, por meio de suas atividades contí-
nuas, ampliam seu corpo de conhecimento teórico com a "nali-
dade de estudar o fenômeno social da escravidão contemporânea.

Ao estudar a realidade brasileira, José de Souza Martins ave-
riguou que, na prática, o trabalho análogo ao de escravo, aquele 
realizado tanto por trabalhadores rurais quanto por urbanos, é 
uma “variação extrema do trabalho assalariado em condições de 
superexploração” (MARTINS, 1994, p. 1), mecanismo utilizado, 
na sociedade brasileira, para aumentar o processo de acumulação 
de capital (MARTINS, 2001).13

Além de José de Souza Martins, que é um dos primeiros e grande 
referencial bibliográ"co na questão do trabalho análogo ao de escra-

13 “A compreensão da persistência e mesmo da ressurgência de formas servis de trabalho ou do trabalho 
forçado na sociedade contemporânea pede, há muito, uma explicação teórica [...] os autores se perdem 
em considerações sobre a escravidão na Antiguidade até nós, suprimindo da História a sua historicidade 
e suas singularidades, divagando sobre uma concepção genérica e abstrata de escravidão. Ou se enredam 
nas di"culdades próprias de quem concebe o capitalismo como um modelo puro, em que ‘perturbações’ 
como essa só podem ser resultado de sobrevivências destinadas a desaparecer com o próprio desenvolvi-
mento capitalista. Minha suposição é justamente a de que a escravidão contemporânea é, de certo modo, 
constitutiva desse desenvolvimento, forma de ampliar e extremar a e"cácia dos mecanismos de acumula-
ção” (MARTINS, 2001, pp. 14-15).
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vo, no Brasil, devem-se mencionar, também, os estudos teóricos de 
Ricardo Rezende Figueira, que não só discorre a respeito do exercício 
do direito de propriedade sobre o trabalhador, mas também sistema-
tizou aspectos essências do trabalho análogo ao de escravo contem-
porâneo: restrição ao seu caráter humano de trabalhador, perda da 
sua autonomia, distanciamento do local de origem e dependência de 
uma rede de arregimentação (FIGUEIRA, 2004, 2012).14 

Sob essa perspectiva, pode-se dizer que a concepção socio-
lógica de trabalho análogo ao de escravo é de"nida como afron-
ta à dignidade humana e ofensa aos direitos humanos em suas 
variadas nuanças, por envolver práticas coercitivas de controle 
da produção laboral sem qualquer preocupação ou garantia da 
dignidade do trabalhador, constituindo-se em violentas inversões 
da própria relação humana do trabalho, uma vez que o indivíduo 
deixa de ser sujeito para se tornar como que objeto de outrem, 
uma verdadeira aniquilação da sua subjetividade. 

Para constatar a interação do conteúdo com a área jurídica do 
conhecimento, basta citar a de"nição legal brasileira do crime de re-
dução à condição análoga à de escravo caracterizada como assujei-
tamento do trabalhador ao trabalho forçado, à jornada exaustiva, a 
condições degradantes de trabalho ou à restrição do direito de loco-
moção imposta pelo uso da força ou por causa de dívida fraudulenta: 

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer 
submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, 
quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer 
restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de 
dívida contraída com o empregador ou preposto: Pena: reclu-
são, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente 
à violência15 (BRASIL, 2017, p. 60).

14 “[...] o estado e a condição de um indivíduo sobre o qual se exercem, total ou parcialmente, alguns ou todos 
os atributos do direito de propriedade” (FIGUEIRA, 2004, p. 36); “De fato, essa modalidade de trabalho coinci-
de com a escravidão legal moderna (africana das Américas) e antiga (grega e romana), consideradas clássicas e 
parâmetros para classi"car outras, em simultaneamente quatro aspectos considerados fundamentais: a pessoa 
é tratada como se fosse mercadoria, mesmo se disfarçada; há, mesmo se temporariamente, uma totalidade 
de poder exercida sobre ela; a vítima é alguém de fora, “um estrangeiro” e, "nalmente, os donos de escravos 
temporários não têm criadouros de escravos. As pessoas, de fato, hoje também não se reproduzem no local do 
trabalho, mas no local mesmo do aliciamento, do sequestro ou da guerra” (FIGUEIRA, 2012, n.p).
15 Conquanto seja de 1940 o Código Penal brasileiro, a letra do artigo supracitado foi alterada, somente, pela Lei 
n.º 10.803, de 11 de dezembro de 2003. Antes não havia qualquer especi"cação do signi"cado do ilícito penal.
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Para compreender o tipo penal brasileiro, é mister de"nir três 
conceitos fundamentais: trabalho forçado, jornada exaustiva e 
condições degradantes, ““[...] todo trabalho ou serviço exigido de 
um indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade e para o qual 
ele não se ofereceu de espontânea vontade” foi de"nido como tra-
balho forçado ou obrigatório pela OIT, em 1930, na Convenção 
nº 29 de 1930” (BRASIL, 1957).

A Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Escravo 
vinculada ao Ministério Público do Trabalho deu duas orienta-
ções sobre jornada de trabalho exaustiva e condição degradante. 
A orientação n.º 03, da jornada exaustiva, refere-se a conjunturas 
em que há prejuízos para a saúde física ou mental do trabalhador 
e agressão à sua dignidade, decorrentes da sujeição na qual vive 
e que, por qualquer razão, torna irrelevante a sua vontade; e a n.º 
04, das condições degradantes de trabalho a qual se refere à noção 
ampla de violação dos direitos fundamentais dos trabalhadores 
como, por exemplo, direito à higiene, à saúde, à segurança, à mo-
radia, ao repouso, à alimentação ou o relacionado à personalida-
de (BRASIL, 2012b, p. 5).

Portanto, pelo viés jurídico, entende-se como trabalho em 
condições análogas à de escravo “[...] o exercício do trabalho 
humano em que há restrição, em qualquer forma, à liberdade do 
trabalhador, e/ou quando não são respeitados os direitos míni-
mos para o resguardo da dignidade do trabalhador”. É a negação 
dos direitos básicos, que caracterizam o ser humano (BRITO 
FILHO apud MELO, 2006, p. 42). A construção conceitual do 
trabalho análogo ao de escravo inclui as agressões à dignidade 
que convertem o ser humano em objeto. Maria Celina Bodin de 
Moraes a"rma “[...] será desumano, em outras palavras, con-
trário à dignidade da pessoa humana, tudo aquilo que puder 
reduzir a pessoa (o sujeito de direitos) à condição de objeto” 
(MORAES, 2003, p. 85).16 

De todo modo, cumpre a"rmar que é amplo o referencial te-
órico acerca da temática do trabalho em condição análoga à de 

16 Corpo de direitos decorrente da própria condição humana compartilhado em igual proporção por 
todos os que garantem a existência humana (SARLET, 2002).
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escravo. Neste artigo foram apresentados, tão somente, alguns 
conceitos fundamentais para dar entendimento do problema 
sociológico delimitado e conseguir, ao longo do trabalho, expli-
car, de fato, como atua o Estado brasileiro no que tange à erradi-
cação das formas contemporâneas de escravidão.

Atuação do estado um longo percurso a seguir

Como resultado de pressões de entidades organizadas da 
sociedade civil de defesa dos direitos humanos dos trabalhado-
res, pode-se citar, como marco inicial de desempenho do Estado 
brasileiro na coordenação, implementação e repressão à explora-
ção do trabalho equiparado ao de escravo, a instituição do Gru-
po Especial de Fiscalização Móvel (GEFM), com as Portarias nos 
549 e 550, ambas de 14 de junho de 1995 a elas seguiu o Decreto 
nº 1.538, de 27 de junho de 1995, com o qual se criou o Grupo 
Executivo de Repressão ao Trabalho Forçado (GERTRAF), que 
passou a ter um comando centralizado e sigiloso na apuração de 
denúncias com padronização de procedimentos (BRASIL, 2008).

Contudo, o reconhecimento público, por parte do governo 
federal, de que existiam trabalhadores explorados em condições 
violadoras da dignidade da pessoa humana em relações de tra-
balho, ocorreu no prefácio do primeiro Programa Nacional de 
Direitos Humanos (PNDH), com o Decreto n.º 1.904, de 13 de 
maio de 1996, lançado no primeiro mandato do governo Fernan-
do Henrique Cardoso (1995-2002), o qual, referindo-se à atua-
ção do GERTRAF, determinou ao então Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE)17 que combatesse sem trégua o trabalho forçado 
(Programa Nacional de Direitos Humanos, 1996): termo também 
utilizado, na época, para se referir ao trabalho análogo ao de es-
cravo (VANNUCHI, 2011).

Não há dúvida de que tinha ocorrido, anteriormente, em res-
posta às pressões de organismos da sociedade civil, um aperfei-

17 Em 2019, o governo Jair Bolsonaro (2019-) integrou o Ministério do Trabalho (1930-2019) aos Mi-
nistérios da Economia, da Cidadania e da Justiça e Segurança como Secretaria Especial de Previdência e 
Trabalho. Tal medida demonstra desconsideração e desapreço pela legítima defesa dos direitos dos traba-
lhadores na estruturação do governo. 
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çoamento da legislação penal com a aprovação da Lei n.º 9.777, 
de 29 de dezembro 1993, mediante alterações nos artigos 132, 203 
e 207 do Código Penal brasileiro18 que passaram a incriminar o 
processo executório de escravização, do que resultou a diminui-
ção, em suas várias etapas, da impunidade dos intermediários, 
aliciadores administradores e prepostos. A nova redação incrimi-
na as condutas que expõem a vida ou a saúde das pessoas a perigo 
direto e iminente; o descumprimento do direito assegurado pela 
legislação trabalhista mediante fraude ou violência; e o aliciamen-
to de trabalhadores e sua transferência, mediante fraude, de uma 
para outra localidade do território nacional (BRASIL, 2012a).

 Como o foco central do estudo sociológico proposto são as 
ações do governo federal para prevenir, combater e erradicar o tra-
balho análogo ao de escravo na sociedade brasileira, é importante 
assinalar que um instrumento administrativo expressivo contra o 
trabalho análogo ao de escravo são os grupos especiais de "scaliza-
ção móvel, o principal mecanismo de combate por sua capacidade 
de identi"car os exploradores e libertar os cativos. Nos vinte anos 
de atuação: de 1995 a 2014: foram libertados pelo referido grupo 
46.478 trabalhadores em condição análoga à de escravo.

Sem embargo, os últimos dados o"ciais da Secretaria de Ins-
peção do Trabalho registram retrocesso da política pública de 
combate à escravização da mão de obra laboral implementada 
desde 1995; o número de trabalhadores libertados, que já vinha 
sofrendo redução, despencou, signi"cativamente, a partir de 

18 “Art. 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente: Pena - detenção, de três meses 
a um ano, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. A pena é aumentada de um sexto a 
um terço se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para 
a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais 
(Incluído pela Lei nº 9.777, de 29.12.1998)” (BRASIL, 2017, p. 53-54); “Art. 203. Frustrar, mediante fraude 
ou violência, direito assegurado pela legislação do trabalho: Pena - detenção de um ano a dois anos, e 
multa, além da pena correspondente à violência.!(Redação dada pela Lei nº 9.777, de 29.12.1998) § 1º Na 
mesma pena incorre quem:!(Incluído pela Lei nº 9.777, de 29.12.1998) I - obriga ou coage alguém a usar 
mercadorias de determinado estabelecimento, para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude 
de dívida;!(Incluído pela Lei nº 9.777, de 29.12.1998) II - impede alguém de se desligar de serviços de 
qualquer natureza, mediante coação ou por meio da retenção de seus documentos pessoais ou contratuais. 
(Incluído pela Lei nº 9.777, de 29.12.1998) § 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço se a vítima é 
menor de dezoito anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de de"ciência física ou mental.!(Incluído 
pela Lei nº 9.777, de 29.12.1998)” (BRASIL, 2017, p. 82-83); e “Art. 207. Aliciar trabalhadores, com o 
"m de levá-los de uma para outra localidade do território nacional: Pena - detenção de um a três anos, 
e multa.! !(Redação dada pela Lei nº 9.777, de 29.12.1998) § 1º Incorre na mesma pena quem recrutar 
trabalhadores fora da localidade de execução do trabalho, dentro do território nacional, mediante fraude 
ou cobrança de qualquer quantia do trabalhador, ou, ainda, não assegurar condições do seu retorno ao 
local de origem. (Incluído pela Lei nº 9.777, de 29.12.1998) § 2º A pena é aumentada de um sexto a um 
terço se a vítima é menor de dezoito anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de de"ciência física ou 
mental.!(Incluído pela Lei nº 9.777, de 29.12.1998)” (BRASIL, 2017, pp. 83-84).
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2014. Se em 2007, conseguiu-se atingir o cume de 5.999 libertos, 
número que foi decrescendo, sensivelmente: 2.758, em 2013; 
1.674, em 2014; 1.111, em 2015; 855, em 2016; e 386, em 2017.

Vale dizer que até 2016 o governo federal, por meio do ex-
tinto Ministério do Trabalho e Emprego, divulgou cifras e outros 
dados sobre tais operações. Nos últimos anos, tem sido, extrema-
mente, difícil o acesso às informações o"ciais e, quando se têm, 
elas são isoladas ou parciais, bem diferente do que ocorria ante-
riormente, numa falta de transparência contrária ao princípio ad-
ministrativo da publicidade e ao direito de acesso à informação.

Uma nova tentativa positiva para promover debates sobre 
os mecanismos de prevenção do trabalho análogo ao de escravo, 
com o "to de colocar o problema na agenda política e analisar 
mecanismos e"cazes de prevenção e combate à violência no cam-
po, ao trabalho escravo e ao trabalho infantil, foi a instauração da 
Comissão Especial no âmbito do Conselho de Defesa dos Direi-
tos da Pessoa Humana (CDDPH),19 do Ministério da Justiça, com 
a Resolução n.º 5, de 28 de janeiro de 2002 (BRASIL, 2012a). 

Convém dizer que representantes do poder público20 e da socie-
dade civil integraram a Comissão Especial do CDDPH,21 criada por 
Fernando Henrique Cardoso, em janeiro de 2002 (BRASIL, 2003), 
sob a presidência de Nilmário Miranda. Os representantes da socie-
dade civil foram: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis: Carla Cassara; Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura e Pecuária do Brasil: Guilherme Pedro 

19 A Lei n.º 12.986, de 2 de junho de 2014, estabelece que representantes da sociedade civil que compõem 
o CDDPH serão: um da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); nove de organizações da sociedade civil 
de abrangência nacional e com relevantes atividades relacionadas à defesa dos direitos humanos; e um do 
Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União.
20 Departamento de Polícia Rodoviária Federal: Alessandra Barcelos Carneiro e Cleverson Lautert Cruz; 
Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça: Cláudia Chagas; Ministério do Trabalho e Em-
prego: Cláudio Secchin e Valderez Maria Monte Rodrigues; Ministério Público Federal: Déborah M. Du-
prat de Britto Pereira, Denise Vinci Túlio e Marcelo Antônio Serra Azul; Ministério do Desenvolvimento 
Agrário: Gercino José da Silva Filho; Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão: Hugo Luís Castro 
de Mello, Mariela Villas Bôas Dias e Raquel Elias Ferreira Dodge; Ministério Público do Trabalho: Luís 
Antônio Camargo de Mello, Mauricio Correia de Mello, Sebastião Vieira Caixeta e Terezinha Matilde 
Licks; Instituto Nacional do Seguro Social: Luís Henrique Fanan; Departamento de Polícia Federal: Mar-
celo Diniz Cordeiro e Valdinho Jacinto Caetano; Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH/PR): 
Perly Cipriano e Rachel Andrade Cunha e Simone Ambros Pereira; Secretaria de Inspeção do Trabalho do 
Ministério do Trabalho e Emprego: Ruth Vilela (BRASIL, 2003). 
21 Com a Lei n.º 12.986, de 2 de junho de 2014, "ca "xado em lei que representantes da sociedade civil 
compõem o CDDPH, sendo um da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); nove de organizações da so-
ciedade civil de abrangência nacional e com relevantes atividades relacionadas à defesa dos direitos huma-
nos; e um do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União. 
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Neto e Rodolfo Tavares; CPT: Henri Burin des Roziers e Xavier Jean 
Marie Plassat; Universidade de São Paulo: José de Souza Martins; 
Movimento Nacional dos Direitos Humanos: Oscar Gattica; OIT - 
Patrícia Audi; Centro pela Justiça e o Direito Internacional: Patrícia 
Galvão Ferreira; Associação dos Juízes Federais do Brasil - Paulo Sér-
gio Domíngues; Rede Social de Justiça e Direitos Humanos - Ricardo 
Rezende Figueira; Ordem dos Advogados do Brasil (OAB): Roberto 
de Figueiredo Caldas e Robinson Neves Filho. 

Esse colegiado foi o responsável pela construção do primeiro 
Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo (PNETE), 
com 76 medidas22 de combate às práticas ilícitas de sujeição do tra-
balhador à condição análoga à de escravo, lançado em 11 de março 
de 2003 (BRASIL, 2003) pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva 
(2003-2010), dando continuidade à política de Estado de defesa dos 
direitos humanos. Posteriormente, depois de re#exões com repre-
sentantes da sociedade civil, em 10 de setembro de 2008, o governo 
federal lançou o segundo PNETE, com 66 metas (BRASIL, 2008).

Decidiu-se, no processo político, indicar como propos-
ta o I PNETE e designar os responsáveis pela sua execução: 
entidades governamentais e não-governamentais. Seus seis 
eixos de atuação resumem-se em: ações gerais, melhoria da 
estrutura administrativa do grupo de "scalização móvel, me-
lhoria da estrutura administrativa da ação policial, melhoria 
da estrutura administrativa do Ministério Público Federal e 
Ministério Público do Trabalho e, ainda, ações especí"cas de 
promoção da cidadania e combate à impunidade, de cons-
cientização, capacitação e sensibilização, além das alterações 
legislativas. O cumprimento efetivo do I PNETE foi uma das 
medidas de prevenção sugeridas pela Comissão Interameri-
cana de Direitos Humanos no acordo de solução amistosa do 
Caso José Pereira, em 2003 (SHAHINIAN, 2010).

Em setembro 1989, José Pereira trabalhava em uma fa-
zenda no Estado do Pará, com outras pessoas, sem paga-
mento e em condições ilegais e desumanas. Quando ele e 
um colega, conhecido como Paraná, tentaram fugir, eles 
foram atacados. O amigo foi assassinado e ele, após, "ngir-
22 Por erro de numeração, o número 34 aparece em duas metas. Assim, o plano possui 76 e não 75 metas. 
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-se de morto, acabou com lesões provocadas por disparo de 
arma de fogo no rosto e nas mãos. Na época, as autoridades 
competentes não deram a devida atenção aos fatos, o que 
ensejou denúncia na Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos (CAMARGO, 2006).

Em agosto de 2003, foi criada a Comissão Nacional para a 
Erradicação do Trabalho Escravo (CONATRAE), órgão colegia-
do constituído por mais de 20 entidades, integrado por represen-
tantes do governo, trabalhadores, empregadores e pela sociedade 
e vinculado à antiga Secretaria Especial Dos Direitos Humanos 
(SEDH/PR). Essa Comissão assumiu a função primordial de 
combate ao trabalho escravo, monitorando o cumprimento das 
propostas do I PNETE, consubstanciando a política pública para 
o enfrentamento do problema, como também avaliando a propo-
sição de estudos e pesquisas sobre as “formas de trabalho escravo 
contemporâneo”, no Brasil (BRASIL, 2012a).

Graças a mobilizações sociais, são criadas, a partir de 2006, as co-
missões estaduais para erradicação do trabalho escravo (COETRAE), 
com a mesma "nalidade da Comissão Nacional, e para discussão dos 
problemas locais e "xação de propostas e metas, por meio do lança-
mento de planos estaduais para erradicação do trabalho escravo. 

Em 11 de dezembro de 2003, com o advento da Lei n.º 10.803, 
chega-se a um conceito mais preciso sobre as condutas caracteriza-
doras do crime, que consiste em reduzir alguém à condição análoga 
à de escravo, conforme disposto no artigo 149 do Código Penal bra-
sileiro, que estava praticamente em desuso por se prestar a diversas 
interpretações, o que demonstra que não existia um conceito jurídi-
co que expressasse a realidade social brasileira em suas especi"cida-
des em relação ao trabalho análogo ao de escravo (BRASIL, 2012a).

Após a nova redação legal, a de"nição normativa "cou bem 
mais precisa. Con"gura-se conduta criminosa quando o ser huma-
no é submetido ao trabalho forçado, à jornada exaustiva, a condições 
degradantes de trabalho ou quando ocorre restrição à locomoção 
por causa de dívida para com empregador ou preposto. A modalida-
de servidão por dívida pressupõe coação física, psicológica e moral, 
para que o trabalhador permaneça cativo até a liquidação de débitos 
que contraiu por meios, ou imposições contratuais, fraudulentos.
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Esse conceito legal representa avanço na legislação brasilei-
ra, posto que não apenas contempla a Convenção nº 105 da OIT, 
complementar à de nº 29, sobre a abolição do trabalho forçado, mas 
também serve de referência legal a outras nações. A"nal, traz maior 
efetividade a repressão do trabalho análogo ao de escravo no Brasil.

Contrariamente, depois da atuação efetiva do grupo de "s-
calização móvel, constatam-se diversas tentativas legislativas, por 
intermédio de projetos de lei, para o esvaziamento do conceito 
legal do crime de submeter alguém à condição análoga à de escra-
vo, sob o argumento de que, assim, se confere “segurança jurídica: 
maior precisão do termo”. Na prática, essa ação acaba por restrin-
gir as condutas ilícitas impedindo, consequentemente, a atribui-
ção da autoria ou responsabilidade pela infração penal.

Nesse processo especí"co, para exempli"car, cabe citar o Pro-
jeto de Lei n.º 2.464 de 2015 proposto pelo ex-deputado federal 
e agropecuarista Dilceu Spera"co (PP/PR) que, equivocadamente, 
justi"ca a subtração das expressões “condições degradantes de tra-
balho” e “jornada exaustiva” por “falta de respaldo legal”, por “feri-
rem a ordem constitucional-penal estabelecida” e por “não serem 
utilizadas na conceituação de trabalho escravo em outros países”. 
Contrariamente, como exposto no item anterior, existem docu-
mentos internacionais que de"nem as condutas. Esse Projeto está 
apensado ao Projeto de Lei n.º 3.842 de 2012 apresentado pelo en-
tão presidente da!Frente Parlamentar Agropecuária, ex-deputado 
Moreira Mendes (PSD-RO). Na proposta, o conceito de condição 
análoga à de escravo, ou trabalho forçado ou obrigatório, compre-
enderá “o trabalho ou o serviço exigido de uma pessoa sob ameaça, 
coação ou violência, com restrição de locomoção e para o qual essa 
pessoa não se tenha oferecido espontaneamente” (BRASIL, 2012c).

Assim, o Projeto propõe redução do conceito legal preconi-
zado no artigo 149 do Código Penal brasileiro, ao retirar as ex-
pressões “jornada exaustiva”, “condições degradantes de trabalho” 
e “preposto” (empreiteiro ou gato) e incluir a necessidade de ame-
aça, coação e violência para a caracterização do trabalho escravo 
(Projeto de Lei n.º 3.842, 2012). O mesmo se deu com o Proje-
to de Lei n.º 97 de 2015 proposto pelo deputado Alceu Moreira 
(MDB/RS) e, depois, retirado de tramitação pelo autor.
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No Senado Federal é, igualmente, possível encontrar tentativa 
de recuo como a de"nição do Projeto de Lei, n.º 432 de 2013, de 
autoria do ex-senador Romero Jucá (MDB/RR), que centraliza a 
con"guração do trabalho escravo no!direito à liberdade, entenden-
do-se por trabalho análogo ao de escravo somente aquele em que 
há ofensa à liberdade de locomoção do trabalhador (MELO, 2015).

Nesses termos, inexiste consenso em relação à política na-
cional de combate ao trabalho análogo ao de escravo, de defesa 
da garantia, do direito e da segurança dos trabalhadores. Se apro-
vada qualquer uma das propostas, inviabilizar-se-á a atuação do 
Poder Judiciário nos processos de desapropriação por exploração 
de trabalho em condição análoga à de escravo em razão das res-
trições conceituais existentes para a caracterização do ilícito.

Uma medida que não pode ser caracterizada como ponto efe-
tivo de aperfeiçoamento das ações para a erradicação das formas 
contemporâneas de escravidão foi a Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) n.º 232 de 1995 e, posteriormente, debatida no sena-
do, como PEC n.º 438 de 2001,23 conhecida como PEC do Trabalho 
Escravo, que previa a expropriação de terras de proprietários que 
reconhecidamente utilizem mão de obra escrava (BRASIL, 2012a). 

Não obstante todos os esforços de entidades da sociedade ci-
vil para a sua aprovação na integra, a PEC enfrentou fortes resis-
tências na Câmara dos Deputados desde 2004. Depois de muitas 
campanhas televisivas em seu favor, a PEC foi aprovada pelo Ple-
nário da Câmara dos Deputado, em 22 de maio de 2012, e nova-
mente pelo Senado Federal, em 27 de maio de 2014. Portanto, as 
mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulga-
ram a Emenda Constitucional n.º 81, de 5 de junho de 2014 que 
prevê nova redação do artigo 243 da Constituição Federal:

Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do 
País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotró-
picas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão 

23 “As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais 
de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo serão expropriadas e destinadas à reforma 
agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo 
de outras sanções previstas em lei, observando, no que couber, o disposto no Artigo 5º da Constituição 
Federal” (texto aprovado para a discussão que iniciou no Senado Federal: PEC n.º 438 de 2001).
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expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de ha-
bitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem 
prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que cou-
ber, o disposto no art. 5º. Parágrafo único. Todo e qualquer bem de 
valor econômico apreendido em decorrência do trá"co ilícito de 
entorpecentes e drogas a"ns e da exploração de trabalho escravo 
será con"scado e reverterá a fundo especial com destinação espe-
cí"ca, na forma da lei (BRASIL, 2019, p. 180, grifo nosso).

Sem qualquer desmerecimento dos atores políticos envolvi-
dos no processo de mobilização para pelo menos inserir na agen-
da pública a questão, o que tem toda relevância política, não é 
possível, ainda, considerar um progresso ou uma vitória, porque, 
com manobra política da bancada ruralista, forte no Congresso 
Nacional, houve a inclusão da expressão “na forma da lei”, o que 
a condiciona à regulamentação em uma outra lei especí"ca in-
fraconstitucional, tornando-a inaplicável até regulamentação por 
outra legislação destinada à questão.

Como estratégia de combate foi editada, em 17 de novembro 
de 2003, a Portaria n.º 1.234 do Ministério do Trabalho, responsável 
pela criação do Cadastro de Empregadores que tenham submetido 
trabalhadores a condições análogas à de escravo, conhecido como 
Lista Suja. É importante destacar que há recomendação aos agentes 
"nanceiros para se absterem de conceder "nanciamentos ou qual-
quer outro tipo de assistência com recursos públicos, para pessoas 
físicas e jurídicas que integrem a mencionada relação. Aliás, não cabe 
ao dinheiro público "nanciar empreendimentos que reduzem traba-
lhadores à condição equiparada à de escravo. Todavia, destaque-se 
que o verbo empregado no documento é “recomendar” ao invés de 
“determinar” (BRASIL, 2012a). Essa Portaria foi reeditada com base 
na Portaria do Ministério do Trabalho n.º 540, de 05 de dezembro de 
2004, posteriormente revogada pela Portaria Interministerial nº 2, de 
12 de maio de 2011, da então Secretaria de Direitos Humanos da Pre-
sidência da República (SDH/PR) e do antigo Ministério do Trabalho. 

Tais Portarias são instrumentos administrativos que têm 
a função de "xar regras sobre a inclusão e exclusão cadastrais. 
Trata-se de registro público dos empregadores cujos autos de 
infração já tinham sido submetidos à decisão de"nitiva e! não 



Seção 04 – Perspectivas !ilosó!icas, históricas, políticas e culturais de educação

763

estejam mais sujeitos aos recursos na esfera administrativa, o que 
justi"ca a imposição de comportamento ético e de responsabili-
dade social na forma de atuação no mercado. A exclusão ocorre 
depois de sanadas as irregularidades veri"cadas pela inspeção do 
trabalho e atendidos os requisitos previstos na Portaria, ao longo 
de dois anos contados da inclusão cadastral (BRASIL, 2012a).

No entanto, em 31 de dezembro de 2014, a lista foi retirada de 
publicação, isto é, do sítio eletrônico do antigo Ministério do Tra-
balho, sob a alegação de que a Portaria viola os princípios cons-
titucionais da ampla defesa e do contraditório por não incluir 
procedimentos e instâncias passíveis de serem acionados pelos 
advogados de um empregador acusado por trabalho escravo, por 
força da liminar proferida, na Ação Direta de Inconstitucionali-
dade n.º 5.209 do distrito federal, pelo ministro e ex-presidente 
do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski.

Desse modo, "ca evidente que as boas condições "nanceiras 
dos empregadores somadas à utilização dos pedidos de liminares 
são usadas como estratégia para manipular o Cadastro de Empre-
gadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas 
à de escravo, impedindo-se sua atualização semestral e divulgação.

Como tentativa de manter a publicação da lista, em 31 de 
março de 2015, foi assinada, pelos ex-ministros, Manoel Dias, do 
Ministério do Trabalho, e Ideli Salvatti, da então SDH/PR, a Por-
taria Interministerial nº 2 24 para aprimorar o procedimento de 
divulgação dos infratores com respaldo na Lei de Acesso à Infor-
mação, Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011, e nos acordos 
internacionais de que o Brasil é signatário, como a Convenção 
n.º 10525 da OIT, a Convenção Sobre a Escravatura de Genebra26 
e a Convenção Americana de Direitos Humanos.27 

24A Portaria Interministerial nº 2, de 31 de março de 2015, revogou a Portaria Interministerial nº 2, de 
12 de maio de 2011.
25 O Decreto nº 58.822, de 14 de julho de 1966, promulgou a Convenção nº 105, concernente à abolição 
do trabalho forçado adotada em Genebra, a 25 de junho de 1957, posto que o Congresso Nacional a apro-
vou pelo!Decreto Legislativo nº 20, de 1965.
26 O Decreto nº 58.563, de 1º de junho de 1966, promulgou a Convenção sobre Escravatura de 1926 
emendada pelo Protocolo de 1953 e a Convenção Suplementar sobre a Abolição da Escravatura de 1956, 
posto que o Congresso Nacional a aprovou pelo Decreto Legislativo nº 66, de 1965.
27 O Decreto nº!678, de 6 de novembro de 1992, promulgou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
(Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969, posto que o governo depositou a carta de adesão 
a essa convenção em 25 de setembro de 1992, bem como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
entrou em vigor, para o Brasil, em 25 de setembro de 1992, nos termos do 2º parágrafo de seu artigo 74.
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Posteriormente, como ainda estava suspensa a divulgação 
do Cadastro, por meio da Portaria Interministerial nº 4, de 11 
de maio de 2016, foi revogada a portaria anterior e apresentada 
a alternativa de "rmar termo de ajuste de conduta ou acordo 
judicial, bem como reparação de danos. Pela edição da nova 
Portaria, a ação direta de inconstitucionalidade n.º 5.209, que 
discutia a Portaria Interministerial nº 2 (anterior), "cou preju-
dicada pela perda do objeto sendo, consequentemente, cassada, 
pela ministra ex-presidente do STF Cármen Lúcia, a liminar que 
vedava a publicação. Entretanto, o Estado não a estava disponi-
bilizando no sítio eletrônico do extinto Ministério do Trabalho.

Desde dezembro de 2016, o Ministério Público do Traba-
lho (MPT), por meio da ação civil pública nº 0001704-55.2016, 
vinha pleiteando a publicação e divulgação do Cadastro de Em-
pregadores que tenham submetido trabalhadores a condições 
análogas à de escravo. Nesse tempo, no governo Michel Temer 
(ago. 2016-2018) e sob o comando do ex-ministro do trabalho 
Ronaldo Nogueira, a divulgação cadastral dos infratores foi de-
terminada, judicialmente. O MPT, na referida ação, obteve êxito 
com a decisão liminar do juízo da 11ª Vara Trabalhista de Bra-
sília, que, mais tarde, foi objeto de recurso ao Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT) do Distrito Federal cuja decisão manteve a 
obrigação de publicação. Inconformado, o governo federal re-
correu! ao Tribunal Superior do Trabalho (TST), onde obteve 
uma decisão favorável, depois cassada pelo ministro Alberto 
Luiz Bresciani de Fontan Pereira que determinou a divulgação.

Ainda, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU, 
2016), há o enfraquecimento dos grupos especiais de "scaliza-
ção móvel em decorrência da inexistência de concursos públi-
cos para repor o quadro de auditores "scais do trabalho no Bra-
sil, o que impõe uma redução progressiva dos agentes. 

A disputa política e judicial empreendida pelo governo fe-
deral denota não somente uma mudança política vertiginosa na 
atuação do Estado, até então construída por ele mesmo e por 
segmentos da sociedade civil, o que representa encolhimento 
dos espaços participativos para erradicação do trabalho escravo 
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no Brasil, mas também descaso pelas situações de violação dos 
direitos humanos, esquecendo-se do interesse coletivo para pri-
vilegiar o segmento social composto por ruralistas infratores.

Isso também é notório graças à publicação da Portaria do 
Ministério do Trabalho n.º 1.129, de 13 de outubro de 2017, que 
caminhou na contramão das políticas até então implementadas 
no Brasil na medida em que por meio de ato administrativo, 
tentou, novamente, esvaziar o conceito de trabalho escravo e 
desquali"car cerca de 90% dos casos de infrações acompanha-
dos pelo Ministério Público do Trabalho, criando impedimen-
tos à atuação dos "scais do trabalho, os quais perdiam sua au-
tonomia ao se lhes porem entraves na instauração do processo 
administrativo (NASCIMENTO, 2017). É apropriado dizer que 
a ministra Rosa Weber suspendeu a decisão ministerial, em 
sede de liminar na Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental n.º 489, a ser, ainda, votada pelo plenário do STF.

Não se pode dizer que um “espectro” ronda a política brasilei-
ra contra o trabalho análogo ao de escravo: o cenário vivenciado 
na atualidade é de desmantelamento dos alicerces democráticos. 
Em 30 de julho de 2019, o atual presidente da república defendeu 
a necessidade de precisar a diferença entre trabalho análogo ao 
de escravo e trabalho escravo como, se fosse possível tal distin-
ção. Ambos sintagmas signi"cam a mesma coisa e a tentativa de 
distingui-los nada mais é do que a defesa de grave violação dos 
direitos fundamentais dos trabalhadores brasileiros.

Por "m, no último dia do trabalhador, 1 de maio de 2021, o 
atual presidente informou que a regulamentação do artigo 243 
da Constituição Federal: Emenda Constitucional n.º 81 de 2014: 
não ocorrerá em seu governo porque deixa vulnerável a pro-
priedade privada, desconsiderando veementemente a dignidade 
da pessoa humana e o ilícito penal de reduzir o trabalhador a 
condição análoga à de escravo. 
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Considerações !inais

Em conformidade com o que ensina José de Souza Martins, 
ainda que se conceba, equivocadamente, a redução do trabalha-
dor à condição análoga à de escravo como distúrbio incompatível 
com o processo de acumulação capitalista, algo condenado ao 
desaparecimento, dentro da lógica capitalista, por ser considera-
do irracional e contraditório, a realidade demostra que se trata 
de exploração laboral para acumular capital; refere-se, também, 
à transgressão dos direitos humanos dos trabalhadores e, sobre-
tudo, de inobservância do fundamento estatal de respeito à dig-
nidade humana, sustentáculo do Estado democrático de direito.

Neste estudo foi possível identi"car 12 medidas estatais de 
grande repercussão, positiva ou negativa, para a efetividade de 
uma política de combate ao trabalho análogo ao de escravo: a) 
sanção da Lei n.º 9.777, de 29 de dezembro 1993, com alterações 
nos artigos 132, 203 e 207 do Código Penal brasileiro; b) criação 
do grupo de "scalização móvel (1995); c) formação da Comissão 
Especial no âmbito do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Humana (2002); d) edição dos dois planos nacionais para erradi-
cação do trabalho escravo (2003 e 2008); e) criação da Comissão 
Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo (CONATRAE) 
(2003); f) implementação do Cadastro de Empregadores que te-
nham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo 
(2003); g) sanção da Lei n.º 10.803, 11 de dezembro de 2003, com 
alteração do artigo 149 do Código Penal brasileiro; h) proposi-
ções de projeto de lei na Câmara dos Deputados (n.º 3.842 de 
2012, n.º 2.464 de 2015 e n.º 97 de 2015) e no Senado Federal (n.º 
432 de 2013); i) promulgação da Emenda Constitucional n.º 81, 
de 5 de junho de 2014; j) decisões judiciais que liminarmente sus-
penderam a divulgação do Cadastro de Empregadores infratores 
(2014-2017); k) publicação da Portaria do Ministério do Traba-
lho n.º 1.129 (2017); e l) deferimento de liminar que suspendeu as 
determinações da Portaria ministerial n.º 1.129 (2017). 

Com base no conteúdo de tais ações, há que se dizer que, 
desde a década de 1990, o Estado brasileiro vinha construindo 
uma política nacional de defesa dos direitos humanos, na qual 
se empenhou decididamente até 2014. Obviamente, nesses anos, 
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ocorreram, também, disputas e tensões políticas travadas, princi-
palmente nas esferas legislativa e judiciária. Conquanto, nos em-
bates, se tenha levado, na maioria das vezes, ao reconhecimen-
to das garantias e dos direitos dos explorados e subjugados, em 
2017, o espaço de enfrentamento se expande para o âmbito do 
Poder Executivo com a Portaria do Ministério do Trabalho n.º 
1.129 que tenta pôr "m aos avanços conquistados. 

Nota-se, com base nessas ações, que o Brasil "gurava como 
incipiente na construção de uma agenda política voltada para a 
erradicação do trabalho análogo ao de escravo ou trabalho escra-
vo: em razão da carência de medidas que pudessem afetar o cerne 
do problema (miséria, pobreza, concentração de renda e rique-
zas): a partir de 2017, os padrões construídos são combatidos por 
discursos inconsistentes e antidemocráticos, desconsiderando-se 
o direito de parte da população brasileira.

Com a diminuição dos espaços políticos e participativos, en-
tidades defensoras dos interesses do contingente de trabalhadores 
escravizados empenhadas na construção da ordem jurídica brasi-
leira, têm constatado forte retrocesso nas conquistas dos cidadãos 
em razão da perda de direitos na estrutura legal como também 
da participação: perda dos poucos vínculos políticos construídos 
com o Estado para participação política. 

Além do mais, cabe registrar que se têm enfrentado di"culdades 
de acesso à informação, a dados anuais sobre o número de operações 
e trabalhadores libertados, os quais, se antes eram veiculados pelo 
antigo Ministério do Trabalho, hoje não são amplamente disponibi-
lizados à sociedade, o que evidencia a falta de transparência.

Por "m, é explícito que a disputa gira em torno do conceito 
de trabalho análogo ao de escravo, noção construída e de"nida, 
social e politicamente, pelos sujeitos escravizados que, ao serem 
libertados, relatam como são arregimentados e submetidos ina-
pelavelmente a essa forma de trabalho, pelos agentes políticos, 
que formulam a de"nição legal, e pelas políticas públicas voltadas 
à erradicação das formas contemporâneas de escravidão.
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Introdução

A educação na instituição escolar é uma construção diária e 
uma luta constante para fazer com que os alunos consigam de fato 
compreender os conteúdos abordados, internalizá-los, aprender e 
acima de tudo construa o novo, seja e faça a transformação atra-
vés da imaginação sociológica.

Para que isso aconteça pro"ssionais da educação enfrentam nes-
se dia a dia vários problemas como: falta de estrutura, ausência de 
materiais ou materiais sucateados, desvalorização, redução da carga 
horária das disciplinas, aumentando assim o número de turmas e di-
"cultando o processo de trabalho. Dito isso lecionar de forma plena 
e com excelência sem os meios adequados é uma tarefa árdua.

Mesmo diante de tantos problemas e tamanho descaso do 
governo a meta é resistir e ultrapassar todas as barreiras necessá-
rias para uma educação pública de qualidade e com equidade aos 
estudantes. É dessa forma que os mesmos conseguiram construir 
um futuro com mais saber, conhecimento cientí"co e assim pos-
sam transformar a sociedade.

 Para isso os professores fazem o possível para lecionar e trans-
mitir o conhecimento cientí"co de forma prazerosa aos estudantes, 
com diversas metodologias, materiais e meios diferenciados a "m 

capítulo 
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de fazer com que os discentes realmente apreciem o saber e isso os 
motivem em uma busca pelo ensino.

O objetivo dessa pesquisa é relatar a experiência de um tra-
balho realizado por professoras da Educação Estadual que bus-
caram através das práticas e metodologias inovadoras e diferen-
ciadas ensinar seus alunos de maneira prazerosa para que eles 
retivessem o conteúdo e ao mesmo tempo fossem capaz de pro-
duzir um material próprio mediante o tema abordado.

Esse trabalho foi realizado no ano de 2016 no Colégio Esta-
dual Unidade Polo com turmas de 3ª ano do Ensino Médio. Se-
guindo o Plano de trabalho docente (PTD) deste ano proposto 
pelas autoras como conteúdo estruturante Cultura e conteúdo es-
pecí"co Cultura Popular Brasileira, foi realizado a atividade onde 
uniu proposta curricular, o plano de trabalho docente bem como 
a produção cienti"ca de cada educando. O objetivo era que após 
o conteúdo lecionado o aluno conseguisse construir seu próprio 
Cordel, dito isso ele uni"caria o conhecimento cientí"co com seu 
saber e ao mesmo tempo pudesse compreender a importância e o 
sentido do Cordel para cada autor.

Para as autoras mudar as metodologias do saber é fazer com 
que o aluno se sinta capaz de produzir, de conhecer e principal-
mente transformar o seu meio, assim o ensino não está somente 
nas mãos do professor em transferir o conhecimento, mas do aluno 
ao codi"car ou decodi"car tais temas, pensar, indagar, ao construir 
ele deixa de ser coadjuvante e passa a ser protagonista do saber.

Nesse sentido, sobre a construção do saber Paulo Freyre 
(1986, p. 25) explica: 

Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 
as possibilidades para a sua própria produção ou a sua cons-
trução. Quando entro em uma sala de aula devo estar sendo 
um ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos 
alunos, a suas inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto 
em face da tarefa que tenho: a de ensinar e não a de transferir 
conhecimento.
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A construção do trabalho de um aluno é o resultado do co-
nhecimento passado pelos professores somado também ao co-
nhecimento obtido por ele ou como Bourdieu expõe como “ca-
pital cultural”, mas para que essa construção exista ele precisa ser 
motivado, provocado a criar, a ter curiosidade e interesse pelo 
saber. As autoras concluem que é através de uma metodologia 
diferenciada que o discente será atraído à aprendizagem.

Cultura: trabalhando o conteúdo estruturante 

O termo cultura pode ser de"nido com uma grandiosidade 
de elementos, que reúne conhecimentos, comportamentos, sím-
bolos, práticas sociais, saberes, normas e valores que compõem 
uma sociedade, por estar em todas as condutas humanas a pala-
vra cultura obteve muitos signi"cados.

Importante evidenciar que, existe uma convergência silenciosa 
das diversas concepções de cultura. A ideia que norteia parte 
dos estudos sobre cultura, considera que a partir de sua dupla 
função de orientadora e tradutora de processos comunicativos, 
materializados em múltiplos sistemas simbólicos, convicções e 
valores, ela porta-se em constante transformação. As interlocu-
ções teóricas sobre cultura demarcam, transparentemente, uma 
propensão a entendê-la como uma construção de um saber co-
letivo produzida por processos cognitivos e comunicativos di-
ferenciados, em função dos quais os indivíduos de"nem as es-
feras que são denominadas de realidade (PORTO, 2011, p. 05).

Como conteúdo estruturante nas Diretrizes Curriculares da 
Educação Básica, na disciplina de Sociologia, cultura não pode 
ser sintetizada apenas em exposições tradicionais, artísticas, ou 
hábitos em uma sociedade, ela vai muito além, pois está relacio-
nada a toda forma de conhecimento, crenças e ideias de toda e 
qualquer sociedade. A Sociologia entende cultura como pontos 
adquiridos ao longo da vida através dos contatos sociais, esses 
pontos compartilhados entre membros de um grupo de convívio 
re#etem nas experiências diárias desses indivíduos.
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O conceito cultura com sua capacidade de transformação é 
uma investigação da realidade social, que pode ser realizada por 
diversos ângulos, o antropólogo Edward Tylor (1871) de"ne cul-
tura como “todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, 
arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábi-
tos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade 
“, partindo dessa de"nição, de um autor evolucionista, percebe a 
cultura como um incansável processo evolutivo.

Uma cultura não é inerte, ela se modi"ca, transforma de 
acordo com as eventualidades vividas por seus participantes, no-
vas necessidades podem surgir, enfraquecendo ou modi"cando 
valores do passado, de acordo com novo contexto vivenciado pela 
presente geração, pois a vida social não é imóvel.

A cultura tem um papel de suma importância no processo 
de aprendizagem, através dela abre-se uma discussão de diferen-
tes saberes, contribui para socialização, para exempli"cação de 
vários temas, valorização do outro, diminuição de preconceitos, 
mostra a riqueza cultural nas mais diversas sociedades, lembran-
do sempre que nenhuma cultura deve ser exposta como superior 
ou inferior, pois o que há, são conhecimentos e saberes diferentes 
entre os diversos grupos sociais existentes.

Falar sobre o etnocentrismo com os jovens estudantes, mos-
trando como foi responsável por uma geração de preconceitos e 
violência, para desconstruir pensamentos e atitudes, pode fazer 
uma grande diferença. 

Manifestações de etnocentrismo podem ser facilmente obser-
vadas em nosso cotidiano. Quando lemos notícias sobre cri-
ses enfrentadas por povos de outros países, por exemplo, com 
frequência estabelecemos comparações entre a cultura deles e 
a nossa, considerando a nossa superior, principalmente se as 
diferenças forem muito grandes (TOMAZI, 2010, p.174).

Abordar sobre etnocentrismo em sala de aula, destacando a im-
portância da eliminação dele em nosso cotidiano, pode contribuir 
para uma melhor convivência e relação com outro. Só através do co-
nhecimento e legitimação de toda e qualquer cultura isso será possível.
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Cultura popular brasileira: 
trabalhando conteúdo básico

A cultura popular expõe uma união de conhecimentos deter-
minados, pela interação dos indivíduos, que apresentam elemen-
tos e tradições culturais, que são passadas de geração em geração.

A chamada cultura popular encontra expressões nos mitos e 
contos, danças, musica: de sertaneja a cabocla -, artesanato rus-
tico de cerâmica ou de madeira e pintura; corresponde, en"m, 
à manifestação genuína de um povo. Mas não se restringe ao 
que é tradicionalmente produzido no meio rural. Inclui tam-
bém expressões urbanas recentes, como os gra"tes, o hip-hop 
e os sincretismos musicais oriundos do interior ou de grandes 
cidades, o que demonstra haver constante criação e recriação 
no universo cultural de base popular. Nesse universo quem cria 
é o povo, nas condições possíveis (TOMAZI, 2010, p. 176).

A cultura popular brasileira abrange um conjunto de saberes, 
tradições, lendas, mitos, que se associam a linguagem popular e oral, 
que incluem o artesanato, músicas, danças, folclore, dentre ouros.

O Brasil é um dos países com mais diversidades culturais do 
mundo, que está relacionada com a miscigenação de culturas, 
destacando: a portuguesa, a indígena e a africana.

Trabalhar a cultura popular brasileira em sala de aula, além de 
ser um conteúdo básico é também identi"car a identidade nacio-
nal, a ligação a ideia de pertencimento a um povo ou a um terri-
tório, é valorizar e respeitar a história e as contribuições de povos 
que "zeram e fazem a base social, estrutural e econômica do país.

A manifestação da cultura popular brasileira se destaca no: car-
naval, danças e festas folclóricas, literatura de cordel, provérbios, 
samba, frevo, capoeira, artesanato, cantigas de roda, contos e fábulas, 
lendas urbanas, superstições, festas típicas, crenças, religiões etc. 

A formação étnica do povo brasileiro, assim como a cultura 
é imensa e diversi"cada, nossos costumes tiveram a in#uência de 
indígenas, africanos, portugueses, italianos, japoneses, espanhóis, 
entre outros povos, por seu processo de colonização e imigração. 
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O Brasil por sua extensão geográ"ca de proporção continental, ao 
longo do tempo, passou e passa por vários e diferentes aspectos 
culturais. Conhecer a riqueza cultural popular brasileira é mais 
que um simples conteúdo, é também valorizar e aprender respei-
tar as diferenças.

Cultura nordestina: Literatura de Cordel: conhecendo 
e valorizando os saberes locais

Depois das explicações durante as aulas propostas pelas auto-
ras sobre a cultura popular brasileira foi explanado e desenvolvido 
em sala o tema da cultura nordestina e da literatura de cordel como 
forma de conhecimento e reconhecimento da riqueza cultural de 
nosso país. Vale ressaltar que os jovens valorizam mais a cultura do 
outro (estrangeiro) que a cultura do seu local de origem. 

Os meios de comunicação colaboram para que as estudantes 
consigam compreender melhor o conteúdo abordado e muitos 
relatam ter a compreensão de cultura mesmo que sejam mais 
distantes de seu meio (outras regiões). Porém quando de fato é 
aprofundado o tema os mesmos dizem desconhecer tal fato, isso 
porque eles visualizam através dos meios de comunicação princi-
palmente internet (redes sociais) algumas características de for-
ma muito singular e indireta. Em relação a esse distanciamento 
do conhecimento cultural Ortiz (2005, p. 183)

No caso das tradições populares, podemos dizer que o impac-
to da modernidade as desloca enquanto fontes de legitimação. 
Nos países europeus, com a Revolução Industrial, as culturas 
tradicionais se desagregam. O industrialismo e a formação das 
nações comprometem de"nitivamente os antigos modos de 
vida, regionais, locais, cujas manifestações literárias, poéticas, 
e espiritual possuíam características particulares.

A cultura popular e os saberes de origem vão se perdendo 
com o tempo principalmente pós modernização, onde as pesso-
as vão transformando seus hábitos, costumes e seu estilo de vida 
para a incorporação do novo.
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Dito isso, a riqueza do conteúdo está no seu aprofundamen-
to, na lembrança e no reconhecimento do que é abordado e me-
diado de forma correta pelos professores. Assim foi intermediado 
o conhecimento e contato que os discentes têm com a internet 
através de imagens e reportagens com a análise cientí"ca das pro-
fessoras sobre o tema discutido.

Esse momento interlaça com a explicação oral, de imagens e víde-
os com o conteúdo especí"co da literatura de Cordel: cultura nordesti-
na. Proporcionando aos discentes não somente as explicações teóricas 
mas sim a materialização do contexto citado, facilitando com que os 
alunos consigam internalizar e pensar nas questões de valorização que 
permeiam as relações culturais, principalmente de saberes locais.

A cultura nordestina tem relação com as três matrizes étnicas 
brasileira: lusitana, indígena e africana, sendo de grande impor-
tância para a construção das manifestações culturais como: festi-
vidades, artesanato, religiosidade, culinária entre uma diversida-
de de características na literatura temos o exemplo da literatura 
de cordel, sendo de origem portuguesa no século XVII e XVIII 
era cantada pelos poetas que propagavam suas histórias, após al-
gum tempo com o avanço da tecnologia elas passaram a ser escri-
tas e impressas em papeis, estes livretos eram colocados em varais 
de cordas dando sentido assim ao seu próprio nome. 

A literatura de cordel chega ao Brasil com os portugueses no perí-
odo da colonização e se destaca na região Nordeste do país. Neste local 
todos os saberes locais, a identidade cultural daquele povo era passado 
nesses folhetos, como registro e materialização daqueles dizeres. 

O cordel pode ser feito com diversos temas: político, cultural, 
religioso etc., escritos em linguagem informal com dizeres locais 
e popular (fator que facilitou sua propagação) utilizando ironia, 
humor, afetividade ou sarcasmo, e na capa a xilogravura28 ilus-
trando e representando essa história. Assim a literatura de cordel 
faz parte da cultura local mostrando os saberes daquele povo re-
presentando em forma de livretos.

28 Método de impressão antigo, onde o desenho é realizado e recortado em uma superfície de madeira, 
coberto por tinta e impressa no papel. 
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Com todos os conceitos relacionados a cultura nordestina e 
literatura de cordel exposta e explanada aos alunos, foi orientado 
à eles as instruções para a atividade à "m de integra-los de forma 
direta ao tema abordado.

Execução do cordel: liberdade na produção

Após as explicações com conteúdo estruturante e básico e 
debate durante as aulas, os alunos foram orientados a elaborar 
seu próprio cordel. Para isso foi utilizado no primeiro momento 
um espaço de re#exão para esses alunos pensarem qual o melhor 
tema a ser abordado, qual seria o assunto que ele teria mais prazer 
e conforto em escrever, qual ele gostaria que fosse visualizado, 
lido e discutido por outras pessoas. Esse espaço foi extremamente 
importante para de"nir a escolha e parte do que ele deveria escre-
ver em seu texto, importante lembrar que a liberdade de escolha 
do tema garante a ele prazer ao escrever e ao mesmo tempo liber-
dade de produção e fala.

Muitos alunos escolheram temas que falam ou traz lembran-
ças pessoais, como a morte do avô, a discussão de gênero (acei-
tação da família), a importância de seu animal para o controle 
da depressão, problemas familiares, en"m questões que re#etiam 
sobre suas vidas de forma muito particular. Outros temas aborda-
vam relações gerais como: músicas, gostos e hábitos alimentares, 
esportes etc.

No segundo momento, eles colocariam em uma folha (rascu-
nho) os versos do tema escolhido. Essa etapa é de produção, aná-
lise, estudo, pensamento e construção do seu trabalho. Essa foi a 
fase de muita interação onde os alunos queriam saber os temas 
escolhidos pelos colegas e como eles iriam realizar essa atividade. 
Aqui os discentes relembraram suas histórias e a importância do 
tema escolhido por eles, (momentos que narraram tristeza, senti-
mentos e a#ições) com o assunto. E nessa aula foi escolhido uma 
data para que eles pudessem trazer um material para a parte "nal, 
a confecção deste cordel. 

Os materiais para a última parte o trabalho é uma folha co-
lorida de papel mais "rma (papel cartão ou folha A4) e caneti-
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nha ou caneta preta com a ponta mais grossa para reproduzir a 
xilogravura. 

Na data escolhida os alunos trouxeram os materiais29. Nesta 
etapa com a folha em mãos eles a transformou em uma espécie de 
cartão, pulando para a próxima seção que é onde passaram seus 
versos prontos e sendo a xilogravura a última parte do trabalho. 
O desenho é uma parte muito importante pois ele chama a aten-
ção ao objeto abordado, e citando sobre a criatividade dos alunos, 
o resultado foi surpreendente. 

Para esse último momento (confecção) 50 minutos de aula 
foi pouco, assim os alunos foram orientados a "nalizar a produ-
ção em casa e trazer pronto na aula seguinte.

Na data combinada para entrega dos trabalhos os mesmos 
decidiram fazer a leitura de seus trabalhos para a turma antes de 
coloca-los no varal de barbante (reproduzindo a corda). Assim, 
após a leitura o cordel de cada aluno "cou exposto no corredor 
do colégio para que alunos de outras turmas e funcionários pu-
dessem ler.

Essa parte do trabalho foi muito comentada pelos os alunos 
que relataram ter sido muito produtivo e ao mesmo tempo muito 
divertido. Esses relatos nos fazem pensar enquanto professores, 
que sempre preocupados com a parte teórica, por vezes esquece-
mos de transmitir o conhecimento de forma mais diversi"cada. 
Contudo, pode-se dizer que esses testemunhos emocionam e nos 
faz repensar nas metodologias utilizadas na prática docente.

Resultados

Para ambas autoras o resultado encontrado foi impressionan-
te e encantador. O objetivo foi alcançado, possibilitou o conheci-
mento cientí"co, a imaginação sociológica e produção acerca do 
tema escolhido. 

Os alunos conseguiram compreender a importância do tra-
balho realizado, a simbologia do cordel para seu autor e que ou-

29 Os alunos se reuniram e escolheram um representante para a turma, esse aluno fez orçamentos do 
material utilizado folhas e canetinhas e dividiu o valor entre os colegas. Para as folhas os alunos gastaram 
R$ 0,50, as canetinhas poucos compraram, pois, a maioria tinha ou emprestaria do colega.
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tras pessoas ao ler o cordel podem internalizar e fazer parte da 
questão abordada. 

O número de alunos que não realizaram a atividade foi ex-
tremamente baixo, isso mostra a interatividade dos alunos com a 
metodologia utilizada, mesmo os alunos que faltaram nos dias da 
atividade realizaram em casa e entregaram na data correta.

Para as professoras o resultado também traz o desejo de rea-
lizar outras atividades que possibilitem produção e a interação, o 
contato de forma maior com seus alunos.

Considerações !inais

Vale lembrar que o trabalho citado acima aconteceu no ano 
de 2016, quando Sociologia tinham uma carga horária de 2 aulas 
semanais por turma. E dessa forma o trabalho poderia ser rea-
lizado em cada turma em um período de um mês, levando em 
consideração a primeira parte do trabalho que é a explicação do 
conteúdo estruturante, a explicando do conteúdo básico, especi"-
camente do trabalho que será produzido e a realização do mesmo.

No presente momento (2021) para a realização da mesma ati-
vidade será preciso o dobro do tempo utilizado anteriormente, vis-
to que a carga horária da disciplina de Sociologia foi reduzida pela 
metade, passou de 2 aulas semanais para apenas uma aula. Com 
isso, o número de turmas dobrou, a quantidade de alunos à serem 
atendidos também, a di"culdade em promover atividades diferen-
ciadas como está com certeza exigirá ainda mais do professor.

Infelizmente a despreocupação do governo com o Ensino de 
Sociologia nos afeta diretamente, incluindo a prática em sala de 
aula, a metodologia utilizada para trabalhar e consequentemente 
a qualidade das aulas.

Para as autoras que lutam para a Educação plena de qualidade 
para os alunos e todos os colegas de trabalho só resta resistir aos 
cortes do governo e promover diariamente debates e discussões 
para a criação de jovens conscientes e críticos. E também espe-
rança de que em um futuro próximo os pro"ssionais da educação 
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respirem novos ares, estejam inseridos em um ambiente digno de 
trabalho e com a possibilidade de ter novamente sua carga ho-
rária de trabalho com 2 aulas semanais em cada turma. Para o 
trabalho de qualidade é necessário meios compatíveis a ele.
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Anexos: !iguras

Figura 1: Exposição dos cordéis

Fonte: arquivo da autora, 2016

Figura 2: Exposição dos cordéis

Fonte: arquivo da autora, 2016

Figura 3: Exposição dos cordéis

Fonte: arquivo da autora, 2016

Figura 4: Exposição dos cordéis

Fonte: arquivo da autora, 2016
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Figura 3: Exposição dos cordéis

Fonte: arquivo da autora, 2016

Figura 4: Exposição dos cordéis

Fonte: arquivo da autora, 2016



Ensino, currículo e formação docente: vínculos, conexões e questões da atualidade

784

Figura 5: Cordel feito pelo aluno

Fonte: arquivo da autora, 2016

Figura 6: Cordel feito pelo aluno

Fonte: arquivo da autora, 2016

Figura 7: Cordel feito pelo aluno

Fonte: arquivo da autora, 2016

Figura 8: Cordel feito pelo aluno

Fonte: arquivo da autora, 2016
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Figura 7: Cordel feito pelo aluno

Fonte: arquivo da autora, 2016

Figura 8: Cordel feito pelo aluno

Fonte: arquivo da autora, 2016
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Figura 9: Cordel feito pelo aluno

Fonte: arquivo da autora, 2016

Figura 10: Cordel feito pelo aluno

Fonte: arquivo da autora, 2016

Figura 11: Cordel feito pelo aluno

Fonte: arquivo da autora, 2016
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Figura 11: Cordel feito pelo aluno

Fonte: arquivo da autora, 2016
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Figura 12: Cordel feito pelo aluno

Fonte: arquivo da autora, 2016

Figura 13: Cordel feito pelo aluno

Fonte: arquivo da autora, 2016

Figura 14: Cordel feito pelo aluno

Fonte: arquivo da autora, 2016
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Figura 13: Cordel feito pelo aluno

Fonte: arquivo da autora, 2016

Figura 14: Cordel feito pelo aluno

Fonte: arquivo da autora, 2016
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Introdução

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96 (BRASIL, 
1996) e o Decreto 9.057/17 (BRASIL, 2017), estabelecem precei-
tos que possibilitam a utilização do ensino a distância desde o 
Ensino Básico até o Ensino Superior. 

Em função da pandemia do coronavírus, a COVID-19, e com 
o consequente e necessário afastamento social, a partir do mês de 
março de 2020, foi necessário a suspensão de todas as atividades 
escolares presenciais. Assim, para o Ensino Superior, foram pu-
blicadas pelo MEC, as portarias nº 343 e 345, de 17 e 19 de março 
2020, respectivamente, que autorizam temporariamente a utiliza-
ção de meios e tecnologias digitais para a substituição das aulas 
presenciais em Instituições de Ensino Superior (IES). 

capítulo 



Ensino, currículo e formação docente: vínculos, conexões e questões da atualidade

794

Para dar efetividade às medidas de enfrentamento da pan-
demia, em se tratando do Estado do Paraná, o governador, 
por meio do Decreto Estadual 4230 de 16 de março de 2.020, 
suspendeu as aulas na rede estadual, trazendo no artigo 8º, a 
seguinte determinação: “As aulas em escolas e universidades 
públicas estaduais "cam suspensas a partir de 20 de março de 
2020.”, sendo que no dia 23 de março de 2.020, a redação do 
artigo 8º, foi alterada, com o Decreto Estadual 4.320, incluindo 
as escolas particulares, passando a vigorar com a seguinte reda-
ção: Art. 8º: “As aulas presenciais em escolas estaduais públicas 
e privadas, inclusive nas entidades conveniadas com o Estado 
do Paraná, e em universidades públicas "cam suspensas a partir 
de 20 de março de 2020.”

No Município de Londrina, todas as aulas presenciais foram 
suspensas, a partir de 23 de março de 2020, por ordem do Decre-
to Municipal 334 de 17 de março de 2.020, sendo que no artigo 
11, inciso II traz o seguinte preceito: “II. determinação de suspen-
são de atividades educacionais em todas as escolas, universidades 
e faculdades das redes de ensino pública e privada;”

A suspensão das aulas presenciais estendeu-se por todo o ano 
de 2020 e em março de 2021, o Decreto Estadual 7.020 de 05 de 
março de 2021 (PARANÁ, 2021), autorizou retomada das aulas 
presenciais em escolas públicas e privadas e em universidades 
públicas, porém até o momento, as aulas presenciais nas IES do 
Paraná continuam suspensas e todo conteúdo está sendo minis-
trado através de aulas online.

A partir desse contexto os professores reinventaram as for-
mas de interação com os estudantes, que passou a acontecer so-
mente de forma online.

Diante deste cenário, o objetivo do presente artigo é trazer 
o relato de experiência de uma professora com a utilização do 
Kahoot como aliada ao ensino jurídico. Desta forma, apresentam-
-se um breve fundamento teórico sobre Gami"cação e o relato de 
experiência. 
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Gami!icação e o processo de ensino e aprendizagem

É notório que a geração atual interage constantemente com 
as tecnologias digitais e, Marc Prensky (2001) criou a expressão 
“nativos digitais” para as crianças e adolescentes nascidos a partir 
da década de 80, que cresceram utilizando diuturnamente obje-
tos tecnológicos presentes na cultura contemporânea. Esse grupo 
apresenta como característica unânime a facilidade em realizar 
“multitarefas”, devido ao fato de desenvolverem habilidade de 
executar diversas ações ao mesmo tempo, tais como usar o smar-
tphone, tablet, ver televisão, vídeos e fazer as atividades escolares 
(PASSARELLI; JUNQUEIRA; ANGELUCI, 2014). 

Entre as preferências de passatempo, os jogos digitais ocu-
pam lugar de destaque e são usualmente praticados pelos “nativos 
digitais”, assim como, por grande parte da população, tendo em 
vista a variedade e facilidade que são disponibilizados, atraindo 
pessoas de diferentes níveis cognitivos, afetivos, etários, sociais, 
etc. (PINHEIRO, 2020). 

O jogo digital pode ser considerado uma ferramenta tecnoló-
gica importante de motivação entre alunos no contexto contem-
porâneo, “o aspecto afetivo motivador, como interesse pelo jogo, 
seja pela competição, seja até mesmo pelo estar junto com o cole-
ga, desloca os alunos de um posicionamento passivo para atuar no 
jogo com interesse e esforço” (STAREPRAVO et al., 2017, p. 22).

A utilização de jogos no contexto pedagógico ainda é conside-
rada, por muitos professores, como uma ferramenta de diversão 
e sem qualquer valor signi"cativo no aprendizado, sendo que tal 
visão, ofusca a percepção do potencial que surge para enriqueci-
mento de suas aulas, tornando-as mais práticas, lúdicas, criativas 
e atrativas aos alunos (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2013). 

Nesse sentido é que o ambiente escolar carece ser modela-
do com propostas alinhadas aos anseios da geração tecnológica 
atual. Nessa perspectiva, Kapp (2012), Moran, Masetto e Behrens 
(2013), Alves, (2015) e Valente, Almeida e Geraldini (2017) pro-
põem a utilização de jogos e atividades gami"cadas como es-
tratégia metodológica ativa, as quais trazem ressigni"cação ao 
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aprendizado de conteúdos signi"cativos ao aluno, uma vez que 
“jogar”vai ao encontro das atividades de entretenimento que rea-
lizam fora do espaço escolar. 

O interesse do aluno em relação à apropriação do conhe-
cimento por meio do jogo, ocorre, especialmente, porque o 
posicionamento do jogador durante o jogo deve ser o de “ativi-
dade e não passividade”. (BIANCHINI; OLIVEIRA; VASCON-
CELOS, 2012). 

No processo de ensino-aprendizagem nas escolas, Macedo, 
Petty e Passos (2007) apresentam o jogo como incentivador e"-
caz, na medida em que cria situações de aprendizagens signi"ca-
tivas para o aluno, sendo que, o jogo também permite ao aluno 
pensar e re#etir sobre as suas ações diante de uma situação-pro-
blema e desa"a o estudante a criar estratégias.

Segundo Ramos (2013, p. 22), o jogo com escopo no desen-
volvimento cognitive, “[...] permite a estimulação e a realização de 
exercícios que têm o potencial de modi"car a organização estrutural 
e funcional do cérebro, o que resulta no melhor desempenho dos 
jogadores em algumas tarefas que exigem habilidades cognitivas”.

Outra estratégia que traz cooperação para o processo de en-
sino-aprendizagem é a gami"cação. Trabalhar com situações ga-
mi!cadas despertam o interesse do estudante, permitindo maior 
interação com a disciplina. FARDO 2013; FERREIRA, 2015, 
MARTINS, 2015; MARTINS, 2018). 

Embora seja um termo consideravelmente novo para a Edu-
cação, a gami"cação é de"nida como uma ação lúdica que não 
é especi"camente um jogo tal como se conhece, mas se utiliza 
de ações presentes no jogo em contextos fora do jogo, a "m de 
atingir um objetivo ou resolver um problema. Além disso, é pos-
sível gami!car qualquer atividade a ser desenvolvida, utilizando 
ou não os recursos de tecnologia (ZICHERMANN; CUNNIN-
GHAM, 2011). Assim a utilização de um aplicativo que propor-
ciona uma atividade lúdica pode ser um auxiliar e um estímulo 
no processo de ensino e aprendizagem.



Seção 05 – Práticas pedagógicas e relatos de experiências

797

Metodologia

Para responder aos questionamentos desenvolveu-se uma pes-
quisa descritiva com relato de experiência de uma professora, que 
ministra a disciplina de Introdução de Estudo ao Direito, para alu-
nos ingressantes do curso de Direito noturno de uma instituição de 
ensino particular, localizada no município de Londrina-PR.

A professora da disciplina atuou como observadora partici-
pante. Esta modalidade de observação “[...]consiste na participa-
ção real do pesquisador com a comunidade ou grupo” (MARCO-
NI; LAKATOS, 2005, p. 196). 

No presente estudo, a professora expressou suas percepções 
sobre a experiência presenciada no mês de maio de 2021.

A coleta de dados baseou-se no relato da professora e na 
análise documental ex post factum sobre o fenômeno já ocorri-
do (APPOLINÁRIO, 2007), uma vez que os dados documentais 
analisados dos alunos se basearam na participação dos mesmos 
durante a aplicação do Kahoot!

Os dados são analisados de forma qualitativa, organizados no 
relato de experiência docente sobre uma revisão de conteúdo mi-
nistrado no primeiro bimestre de 2021, realizada através de um 
aplicativo de jogos.

Relato de experiência com o uso do Kahoot

 As tecnologias de informação e comunicação (TDIC) como 
ferramentas no processo ensino aprendizagem representam pa-
pel fundamental no cenário educacional. A educação por via das 
ferramentas online, combina possibilidades de utilização de re-
cursos disponíveis na rede tanto de forma presencial como a dis-
tância, podendo ainda haver a combinação entre ambas.

Para Coutinho (2012) o uso das ferramentas online oferece 
um leque de recursos para os professores que, consequentemente, 
re#ete na metodologia e nas relações entre professor e aluno, alu-
no e aluno, e aluno e professor. Segundo o autor, tais ferramentas 
permitem uma maior aproximação, rompendo com as barreiras 



Ensino, currículo e formação docente: vínculos, conexões e questões da atualidade

798

físicas da sala de aula. Além disso, utilizar os recursos digitais 
enriquece as práticas pedagógicas e aumenta as fontes de infor-
mações, as quais podem permitir aos alunos acesso a um vasto 
conjunto de materiais multimídia (som, texto, imagem, vídeo...). 
Ainda conforme Coutinho (2012), as tecnologias da informação e 
comunicação, e a internet são ferramentas tanto cognitivas como 
sociais que modi"cam a nossa forma de comunicar, de interagir, 
de aprender e de investigar. 

De acordo com Bates (2017), a tecnologia permite que um 
conjunto de atividades sejam disponibilizadas aos alunos, o que 
amplia a probabilidade de que uma série de preferências dos 
alunos esteja sendo atendida e os incentiva a envolverem-se em 
novas atividades e abordagens de aprendizado. Em torno do ano 
de 2005, novas ferramentas web começaram a ser utilizadas de 
forma geral, e gradativamente foram cooptadas ao uso educa-
cional. Como exemplo, Bates cita várias ferramentas, dentre as 
quais, os jogos multiusuários, assim como se caracteriza a fer-
ramenta Kahoot.

O Kahoot se sobressai pelo seu potencial de promover um 
ambiente de aprendizagem gami"cada, “por permitir a utilização 
dos principais elementos: regras claras, feedbacks imediatos; pon-
tuação; rankings; tempo; re#exão; inclusão do erro; colaboração; e 
diversão” (SILVA et al., 2018, p. 787). É uma plataforma de aprendi-
zagem gratuita que possibilita a criação de questionários (quizzes) 
que podem ser respondidos por usuários que estejam conectados 
à internet por meio de smartphones ou computadores, bastando a 
realização de um cadastro na plataforma de ensino virtual. 

A utilização deu-se na disciplina de Introdução ao Estudo do 
Direito para jovens alunos do primeiro semestre do curso de Di-
reito noturno de 2021, cuja faixa etária é da década de 2000, de 
uma instituição privada da cidade de Londrina, Paraná. 

A unidade curricular de “Introdução ao Estudo do Direito” 
é um conteúdo obrigatório, conforme as diretrizes curriculares 
do curso de Direito, e funciona como um liame entre o aprendi-
zado geral, adquirido pelo estudante no ensino médio, e o espe-
cí"co do Direito. A disciplina exerce um papel relevante para o 
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processo de ajustamento cultural do estudante iniciante, objeti-
vando dar a eles as noções iniciais do Direito, aliada a uma visão 
crítica e postura re#exiva que permita desenvolver competências 
para o aprendizado autônomo e dinâmico, primordiais ao pleno 
exercício da Ciência do Direito.

Ao iniciar os estudos de uma ciência, é normal que os estudan-
tes se sintam inseguros e com di"culdades, tendo em vista as termi-
nologias, os conceitos e o próprio sistema que são desconhecidos. 

Dessa forma, a professora utilizou o jogo virtual Kahoot para 
uma revisão do conteúdo ministrado no primeiro bimestre do 
ano letivo.

Cabe destacar que a utilização do jogo digital com os alunos, 
no caso do Kahoot, exige uma preparação por parte do professor 
para elaboração das questões, nesse sentido, conforme Mazzafera 
e Bianchini (2020):

como em outros ambientes de ensino e aprendizagem, há ne-
cessidade do planejamento das atividades a serem realizadas 
respeitando-se as experiências anteriores de alunos adultos. 
Em instruções expositivas a tecnologia presente fornece o 
conteúdo. No aprendizado ativo, a tecnologia permite que os 
alunos controlem artefatos digitais, para explorar e promover 
o conhecimento ou resolver problemas e no aprendizado in-
terativo, a tecnologia faz a mediação na interação humana de 
forma síncrona ou assíncrona e o aprendizado surge por meio 
da interação (MAZZAFERA; BIANCHINI, 2020, p.455).

Dessa forma, a professora revisitou o conteúdo ministrado 
no primeiro bimestre, conforme as etapas apresentadas a seguir 
para elencar quais pontos seriam objeto de questionamento na 
atividade a ser preparada posteriormente: 

1ª etapa:

Foram elaboradas 7 (sete) questões de múltipla escolha ou 
verdadeiro ou falso no aplicativo Kahoot (Figura 1)
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Figura 1 – 1ª etapa.

Fonte: Dados do relato (2021)

Figura 2- continuação da 1ª etapa

Fonte: Dados do relato (2021)

2ª Etapa:

Explicação do funcionamento da plataforma Kahoot!, com o 
aguardo da entrada de todos os alunos participantes do quizz, na 
sala virtual para a aplicação do teste.

Os participantes foram informados que além de acertar a resposta 
da questão a plataforma também é considerado o tempo de resposta, 
portanto o raciocínio rápido também é importante como exercício.

3ª etapa: Aplicação do exercício.

Figura 3 – 3ª etapa

Fonte: Dados do relato (2021)

A plataforma permitiu ao professor controlar a disparada de 
cada teste, dessa forma, foi possível que o professor e os estudantes 
debatessem após cada questão para retomar o conteúdo ministra-
do, sanar as dúvidas sobre os aspectos controvertidos, como tam-
bém expandir o conteúdo da questão para uma revisão mais ampla.

O professor, de forma imediata, visualizou o desempenho 
dos estudantes após cada exercício (Figuras 4 e 5)
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Figura 4 – 3ª etapa- continuação e desempenho dos estudantes

Fonte: Dados do relato (2021)

Figura 5 – 3ª etapa continuação e exemplo de desempenho dos estudantes

Fonte: Dados do relato (2021)

4ª Etapa:

Disponibilização do resultado do teste aos alunos.

Ao "nal do teste a plataforma disponibiliza a pontuação dos alu-
nos e disponibiliza um pódio com os 3 (três) primeiros colocados. 

Fonte: Dados do relato (2021)

Fonte: Dados do relato (2021)

Considerações !inais

Esse trabalho se propôs a analisar, a partir de um relato de 
experiência, as potencialidades do Kahoot como ferramenta de 
avaliação em atividades gami"cadas.

Inicialmente, foram apresentadas as potencialidades da ga-
mi"cação para o processo de ensino e aprendizagem e foi possível 
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Fonte: Dados do relato (2021)

Fonte: Dados do relato (2021)
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mi"cação para o processo de ensino e aprendizagem e foi possível 
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concluir que o Kahoot proporcionou resultados positivos no pro-
cesso de ensino e aprendizagem. 

O professor constatou que o jogo educacional cumpriu com o seu 
objetivo de aprendizagem por proporcionar a revisão de conhecimen-
tos e esclarecimento de dúvidas de forma motivadora e descontraída.

Como vantagens percebidas, podem ser destacadas a corre-
ção automática das questões e o feedback instantâneo para os es-
tudantes e professor, além de uma clara percepção do aumento do 
interesse e da motivação dos alunos. 

Todavia, a e"cácia desta ferramenta como instrumento de 
mediação gami"cada depende diretamente do uso aliado ao co-
nhecimento do professor sobre gami"cação. 

Por "m, o Kahoot pode ser utilizado por professores de quais-
quer disciplinas do curso de Direito, os quais poderão utilizá-lo 
como apoio durante a exposição teórica do conteúdo em sala de 
aula tanto presencial como virtual, ou ainda, como um mecanis-
mo que facilite as atividades de revisão do conteúdo ministrado. 

Além disso, vale salientar que o presente estudo não esgota 
as perspectivas de utilização do Kahoot, sendo que re#exões de 
outros pesquisadores que se propuserem a investigar essa ferra-
menta no ensino do Direito, poderão contribuir na compreensão 
das diferentes maneiras por meio das quais o Kahoot poderá co-
laborar com o ensino na atualidade.
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Introdução

O estudo visa a discutir a formação do Pedagogo para atuar 
no espaço de educação não formal, em especial nos Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. O interesse 
pelo tema nasceu da experiência de trabalho no campo de edu-
cação não formal, no SCFV no município de Londrina. Obser-
vando, acompanhando e avaliando o processo de formação dos 
educadores, foi possível perceber que a graduação do curso de 
pedagogia, e até mesmo em outras áreas, é insu"ciente para atua-
ção na educação não formal. Observamos di"culdades relaciona-
das ao trabalho em equipe e à articulação com a rede de serviços 
socioassistenciais, além de algumas abordagens de trabalho reali-
zadas com as crianças e adolescentes que não se olhava o sujeito 
na sua totalidade, e, sim, apenas um recorte: seu comportamento.

Sobre o trabalho em rede, constatamos uma fragilidade nesta 
articulação, pois cada serviço e/ou equipamento públicos ou não, 
que fazem parte da rede de proteção à criança e ao adolescente 

1 O artigo foi resultante de uma pesquisa realizada no Curso de Especialização em Políticas Educacionais 
e Gestão da Educação da Universidade Estadual de Londrina em 2021. 

capítulo 
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no território, acabavam por criar ações isoladas sem a junção dos 
serviços, conforme sua demanda interna e externa. Outra ques-
tão está relacionada à quantidade insu"ciente de pro"ssionais 
para atender toda demanda do público contemplado, e isso im-
possibilitava a criação de uma ação conjunta.

Percebemos que no conjunto dos limites se sobressaia a for-
mação desses pro"ssionais, em destaque os de Pedagogia. Obser-
vava-se que estes tinham por referência a atuação em espaços de 
educação formal, que era apresentada como padrão para o traba-
lho no contexto do serviço de convivência 

Diante do exposto, salientamos a necessidade de estudos sobre 
a atuação do pedagogo na educação não formal, gerando impor-
tantes mudanças em sua postura e um aprofundamento dos co-
nhecimentos teóricos e práticos voltados a este campo especí"co 
de educação. Desta forma, elencamos as seguintes questões nortea-
doras do trabalho: Quais os conhecimentos necessários para a atu-
ação do pedagogo no Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculo? Que posturas devem ser adotadas por este pro"ssional? 

Nosso objetivo é trazer re#exões sobre o papel do pedagogo e 
sua atuação nos SCFV. O trabalho está estruturado da seguinte ma-
neira: na primeira parte, são apresentados o caminho metodológico 
da pesquisa, os principais conceitos de educação formal e não formal 
e as perspectivas de atuação do pedagogo nos espaços de educação 
não formal A segunda parte traz re#exões sobre a caracterização do 
SCFV, seus objetivos e documentos norteadores do trabalho pedagó-
gico. Em seguida, são desenvolvidas re#exões sobre o papel do peda-
gogo e os conhecimentos necessários para sua atuação. 

Metodologia 

O estudo foi realizado amparado numa abordagem qualitati-
va. Como procedimentos realizamos o estudo bibliográ"ca para 
discutir a atuação do Pedagogo nos espaços de Educação não for-
mal a partir dos estudos de: Libânio (2001), Gohn (2006) ; Afonso 
( 2001); Freire (2007), Sá (2000), - Carvalho e Silva (2020); Fire-
man (2006), Santos, Costa e Nunes (2017), Freire (2015) e Severo 
(2015). Análise de documentos tais como: Diretrizes nacionais 
do curso de Pedagogia ( BRASIL, 2006); Diretrizes nacionais para 
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as Licenciaturas ( BRASIL, 2015); Política Nacional de Assistên-
cia Social/2004 (BRASIL, 2004); Tipi"cação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais - Reimpressão 2014; Traçado Metodológico – 
2009.; Perguntas Frequentes - SCFV – 2016; Orientações Técni-
cas sobre o SCFV – 2010,documentos orientadores do Município 
de Londrina e o mapeamento das instituições que desenvolvem 
atividades no campo da educação não formal e a presença dos 
pro"ssionais formados em Pedagogia.

Conceito de educação 

Para discutir a atuação do Pedagogo nos espaços de Educa-
ção não formal, é importante identi"car e compreender o concei-
to de educação e os tipos de educação que existem. Para iniciar a 
discussão, buscamos em Libâneo (2001, p.7) a seguinte de"nição: 

Educação compreende o conjunto dos processos, in#uências, es-
truturas e ações que intervêm no desenvolvimento humano de in-
divíduos e grupos na sua relação ativa com o meio natural e social, 
num determinado contexto de relações entre grupos e classes so-
ciais, visando a formação do ser humano. A educação é, assim, uma 
prática humana, uma prática social, que modi"ca os seres huma-
nos nos seus estados físicos, mentais, espirituais, culturais, que dá 
uma con"guração à nossa existência humana individual e grupal. 

Nota-se, portanto, que a educação é entendida como um proces-
so amplo, para além dos muros da escola, perpassando os diferentes 
espaços que os indivíduos ocupam ao decorrer da vida. Justamente 
por constituir-se enquanto um processo amplo de desenvolvimento 
humano, a educação é uma prática que modi"ca os seres humanos.

Neste sentido, a educação acontece por meio do convívio so-
cial, da comunicação e da interação entre os indivíduos e os gru-
pos que compõem a sociedade. É por meio desse convívio que se 
constroem e se assimilam saberes, culturas e valores no interior 
de um contexto cultural organizado que interfere e modi"ca o 
modo de ser dos sujeitos. A educação acontece por meio das re-
lações sociais, em diversos espaços e contextos em que haja con-
vivência, in#uenciando na formação humana, política e social. 
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Ainda sobre o conceito de educação, Libâneo (2007, p.08) faz 
a seguinte a"rmação:

[...] uma prática social que busca realizar nos sujeitos humanos 
as características de humanização plena. Todavia, toda educa-
ção se dá em meio a relações sociais. Numa sociedade em que 
essas relações se dão entre grupos sociais antagônicos, com 
diferentes interesses, em relações de exploração de uns sobre 
outros, a educação só pode ser crítica, pois a humanização ple-
na implica a transformação dessas relações. Isso signi"ca que a 
Pedagogia lida com o fenômeno educativo enquanto expressão 
de interesses sociais em con#ito na sociedade em que vivemos. 

A educação formal acontece dentro dos muros da Instituição 
escolar com o objetivo de transferir conhecimento e contribuir com 
a aprendizagem. Dispõe de um currículo, que baliza a prática peda-
gógica e supõe uma organização dos conteúdos sistemáticos a serem 
aplicados. Obedece a hierarquias e acontece de forma burocrática e 
organizada, conforme determinação das diretrizes curriculares.

Já educação não formal tem um formato diferente, visto que 
não se preocupa em certi"car o educando ao "nal do ano letivo, 
pois ele permanece do processo de aprendizagem que ensina para 
vida, o conteúdo é #exível assim como sua organização, que se 
estabelece de acordo com as necessidades dos grupos atendidos.

A educação não-formal designa um processo com várias dimen-
sões tais como: a aprendizagem política dos direitos dos indi-
víduos enquanto cidadãos; a capacitação dos indivíduos para o 
trabalho, por meio da aprendizagem de habilidades e/ ou desen-
volvimento de potencialidades; a aprendizagem e exercício de 
práticas que capacitam os indivíduos a se organizarem com ob-
jetivos comunitários, voltadas para a solução de problemas cole-
tivos cotidianos; a aprendizagem de conteúdos que possibilitem 
aos indivíduos fazerem uma leitura do mundo do ponto de vista 
de compreensão do que se passa ao seu redor; a educação desen-
volvida na mídia e pela mídia (GOHN, 2006, p.28).

Seguindo esta compreensão, a educação ofertada neste es-
paço precisa ser vista de forma a contribuir com o processo da 
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emancipação humana, visando à formação integral, minimizan-
do as situações con#ituosas e cooperando com a formação de 
agentes transformadores da própria história e de seu contexto 
social. Gonh (2006) expõe contribuições importantes sobre este 
processo educativo:

[...] a educação não- formal capacita os indivíduos a se tor-
narem cidadãos do mundo, no mundo. Sua "nalidade é abrir 
janelas de conhecimento sobre o mundo que circunda os in-
divíduos e suas relações sociais. Seus objetivos não são dados 
a priori, eles se constroem no processo interativo, gerando um 
processo educativo. Um modo de educar surge como resul-
tado do processo voltado para os interesses e as necessidades 
que dele participa. A construção de relações sociais baseadas 
em princípios de igualdade e justiça social, quando presentes 
num dado grupo social, fortalece o exercício da cidadania [...] 
(GONH, 2006, p.29-30).

Na educação não formal a participação é primordial para o 
alcance dos objetivos e acontece de forma dialógica, com os dife-
rentes agentes envolvidos, na troca de saberes e experiências de 
vida, na construção de um planejamento participativo por meio 
da roda de conversa, favorecendo o debate e a construção coletiva 
da proposta pedagógica. A solidariedade, o compromisso e a au-
tonomia contribuem para este procedimento educativo. 

Neste sentido, o processo acontece de maneira humanizada, 
de forma dialética, em que todos possuem a mesma capacidade de 
aprender, fazer, produzir, superar di"culdades e conviver com elas. 

A educação não formal considera e reaviva a cultura dos indi-
víduos nela envolvidos, incluindo educadores e educandos, fa-
zendo com que a bagagem cultural de cada um seja respeitada 
não somente valorizar a realidade de cada um, mas indo além, 
fazendo com que essa realidade perpasse todas as atividades 
(AFONSO, 2001, p. 12).

Para além de respeitar e compreender a realidade dos edu-
candos e, conseqüentemente, a cultura em que estão inseridos, o 
processo educativo da educação não formal deve ser constituído 
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por meio dos diferentes contextos e bagagens culturais dos edu-
candos. A educação ofertada neste espaço prioriza os direitos dos 
sujeitos, buscando sua formação integral, segundo os pensamen-
tos de Paulo Freire (2007, p22) que a"rma: “[...] se o meu com-
promisso é realmente com o homem concreto, com a causa de 
sua humanização, de sua libertação, não posso por isso mesmo 
prescindir da ciência, nem da tecnologia, com as quais me vou 
instrumentando para melhor lutar por esta causa”. 

Este tipo de educação é observado em diversas Instituições, 
como Organizações da sociedade civil (Ongs), entidades, asso-
ciações, igrejas, instituições "lantrópicas, entre outros, que não 
visam a "ns lucrativos. Esta educação exige dos pro"ssionais dos 
espaços educativos mais atenção, acompanhamento e a necessi-
dade de instrumentalização para atender às demandas que vão 
surgindo no dia a dia do trabalho.

Nesta lógica, nos diferentes contextos educacionais, é preciso 
haver comprometimento político e ético, além de se possibilitar a 
capacitação de equipes responsáveis para a formação de cidadãos 
capazes de conhecer o mundo, problematizar a realidade, pensar em 
ações coletivas que visem a atender os interesses comuns de todos os 
envolvidos, sendo capazes de sugerir propostas de ação, de acordo 
com as necessidades da realidade, buscando sua transformação.

Atuação do pedagogo nos espaços de educação não 
formal.

Para uma melhor compreensão acerca das leis que regulamen-
tam e organizam a formação e a atuação do Pedagogo nos espaços 
de educação, seja formal ou não formal, destacamos alguns docu-
mentos que balizam sua formação. As Diretrizes Curriculares Na-
cionais do Curso de Pedagogia, nos artigos 4º e 5º da Resolução 
CNE/CP n. 01/2006, que de"nem a "nalidade do curso de peda-
gogia e as aptidões requeridas do pro"ssional desse curso, trazem: 

Art. 4º - O curso de Licenciatura em pedagogia destina-se à for-
mação de professores para exercer funções de magistério na Edu-
cação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos 
cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação 
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Pro"ssional, na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas 
nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos.
Parágrafo único. As atividades docentes também compreen-
dem participação na organização e gestão de sistemas e insti-
tuições de ensino, englobando:
I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e 
avaliação de tarefas próprias do setor da Educação;
II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e 
avaliação de projetos e experiências educativas não-escolares;
III - produção e difusão do conhecimento cientí"co-tecnológico 
do campo educacional, em contextos escolares e não-escolares. 
(BRASIL, 2006, p. 07)

O artigo quinto da mesma Diretriz discorre sobre as apti-
dões esperadas do egresso do curso de Pedagogia, como traba-
lhar em espaços não-escolares promovendo a aprendizagem de 
sujeitos que estejam inseridos em diferentes contextos, reconhe-
cer e respeitar as diversas necessidades dos educandos nas suas 
relações individuais e coletivas, promover e facilitar relações de 
cooperação entre a instituição educativa, família e comunidade. 
O referido artigo ainda destaca a importância de o pro"ssional 
de Pedagogia estar apto a identi"car problemas socioculturais e 
educacionais com o objetivo de contribuir com a superação das 
exclusões (sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religio-
sas, políticas etc.) e respeitar as diferenças existentes em cada in-
divíduo. Por "m, a resolução ainda pontua sobre a aptidão do 
pedagogo de participar da gestão das instituições, contribuir com 
a elaboração, coordenação, acompanhamento e avaliação do pro-
jeto pedagógico e realizar pesquisas que acomodem conhecimen-
tos sobre os educandos e a realidade sociocultural em que estão 
desenvolvendo suas experiências não- escolares (BRASIL, 2006).

Dessa forma, a formação dos pro"ssionais é muito relevan-
te para sua atuação em qualquer espaço educacional, sendo uma 
constante busca no aprimoramento do conhecimento, pessoal e 
pro"ssional, favorecendo uma visão mais ampla de mundo, po-
dendo, assim, cooperar para que as desigualdades sejam minimi-
zadas ou até mesmo extintas.

O campo de atuação do pedagogo é amplo e exige dele uma 
busca constante do conhecimento em diversas áreas. Como nos 
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espaços de educação não formal existem inúmeros desa"os, com-
plexos e difíceis de serem mediados, o pedagogo, como gestor neste 
importante processo, precisa deter conhecimento teórico, capaci-
dade técnica e pro"ssional para contribuir com tais mediações.

[...] é preciso que a Universidade, que a Pedagogia, ciência que 
estuda o fenômeno educativo escolar e não-escolar, passe a es-
tudar e formar intelectuais, pedagogos para atuarem com com-
petência epistêmica-política e técnica nestes novos cenários 
criados nas e pelas relações sociais (SÁ, 2000, p 172).

 
Diante das re#exões apresentadas, as Universidades que ofer-

tam curso de Pedagogia poderiam dar mais ênfase às disciplinas 
voltadas à educação não formal, com conteúdo mais especí"co, 
ampliando seu tempo de duração para, assim, formar pedagogos 
capazes de realizar abordagens educativas mais signi"cativas e 
quali"cadas, promovendo uma revisão de conceitos de visão de 
mundo, de valores, de posturas, favorecendo uma releitura das 
formas de educar para cidadania.

O pedagogo é o pro"ssional que atua em várias instâncias da prá-
tica educativa, direta ou indiretamente ligadas à organização e aos 
processos de transmissão e assimilação de saberes e modos de 
ação, tendo em vista objetivos de formação humana previamente 
de"nidos em sua contextualização histórica. Este entendimento 
permite falar de três tipos de pedagogos: 1) pedagogos lato sensu, 
já que todos os pro"ssionais se ocupam de domínios e problemas 
da prática educativa em suas várias manifestações e modalidades, 
são, genuinamente, pedagogos. São incluídos, aqui, os professores 
de todos os níveis e modalidades de ensino; 2) pedagogos stricto 
sensu, como aqueles especialistas que, sempre com a contribuição 
das demais ciências da educação e sem restringir sua atividade 
pro"ssional ao ensino, trabalham com atividades de pesquisa, do-
cumentação, formação pro"ssional, educação especial, gestão de 
sistemas escolares e escolas, coordenação pedagógica, animação 
sociocultural, formação continuada em empresas, escolas e outras 
instituições; 3) pedagogos ocasionais, que dedicam parte de seu 
tempo em atividades conexas à assimilação e reconstrução de uma 
diversidade de saberes (LIBÂNEO, 2001, p 11).
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Conforme o autor, é preciso formar pedagogos especialistas ca-
pazes de atuar em qualquer espaço educativo, com vistas a atender 
às demandas especí"cas de cada ambiente, de acordo com o estilo de 
vida e as contradições de cada contexto. É importante que estes pro-
"ssionais sejam capazes de lidar com as diferentes mudanças, sendo 
supervisores, gestores, professores, administradores ou outros.

Neste caso, o pedagogo se identi"ca com sua área de atuação, 
buscando, em sua especi"cidade, alguns campos nos quais irá aplicar 
suas habilidades e conhecimentos para atingir os objetivos da insti-
tuição onde atua. Dessa forma, o pedagogo tem a importante tarefa 
de trabalhar na organização de metodologias diferenciados com seus 
educadores, contribuindo para que crianças e adolescentes possam 
compreender os temas trabalhados, garantir a democratização do 
conhecimento, de forma sistematizada e organizada e envolver as 
crianças, adolescentes, famílias e comunidade neste processo.

No artigo “Apontamentos sobre os espaços sócio-ocupacionais 
da Pedagogia não escolar”, os autores Carvalho e Silva (2020) enfa-
tizam a necessidade de enxergar o Curso de Pedagogia para além 
do estereótipo, segundo o qual o curso forma apenas professores/
as, e pensar a atuação do pedagogo que não atua no ambiente esco-
lar. Com isso, trazem o debate sobre a Pedagogia Social para con-
tribuir com a discussão sobre a atuação do pedagogo em ambientes 
não escolares, enfatizando a inserção do pro"ssional de pedagogia 
na assistência social, área em que o SCFV se insere. Silva e Santos 
contribuem sobre as diferenças na atuação do pedagogo, a"rmando: 

Segundo os autores, há diferenças entre a educação escolar e 
a educação social oferecida nas unidades de assistência social. 
Enquanto a primeira visa a realizar atividades com o objetivo 
de proporcionar acesso a um currículo formalizado, a segun-
da propõe atividades socioeducativas para a construção e/ou 
fortalecimento da cidadania e a emancipação de pessoas em si-
tuação de vulnerabilidade social (SILVA; SANTOS, apud CAR-
VALHO, SILVA, 2020, p 15). 

Nota-se, portanto, que a atuação do pedagogo será diferen-
te de acordo com o local em que está inserido e é importante 
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que o pro"ssional esteja apto a identi"car as particularidades de 
cada campo de trabalho. O SCFV é um espaço que demanda o 
desenvolvimento da educação social, como apontado na citação 
de Carvalho, visto que as atividades desenvolvidas devem ter 
como foco o fortalecimento da cidadania e de vínculos dos edu-
candos e comunidade que são atendidos por este serviço. 

É necessário vincular as necessidades que a Pedagogia Social 
tem para se constituir como um campo de intervenção na área 
de assistência social a partir do conteúdo construído por ela. 
Não signi"ca impor à Pedagogia um saber-fazer de outra área, 
mas, se a Pedagogia é requisitada nesse local, ela precisa de de-
senvolver seu campo teórico a partir de demandas próprias da 
proteção oferecida (CARVALHO, SILVA, 2020, p. 16). 

Podemos observar, a partir dos apontamentos de Carvalho e 
Silva, a necessidade de inclusão de conteúdos de outras áreas para 
que os pedagogos inseridos em contextos não escolares estejam 
aptos para exercer sua função. E mais do que incluir, os autores 
defendem a ideia de que a Pedagogia, por meio do contato com 
estes conteúdos, possa desenvolver seu próprio campo teórico. 

Em consonância com estes citados autores, o artigo “A atu-
ação do pedagogo na educação não formal: quais possibilidades 
de intervenção pro"ssional?”, de Santos e Santos (2011), também 
defende a ideia da inclusão de conteúdos de outras áreas como 
forma de capacitação dos pro"ssionais da pedagogia para atua-
rem em espaços não escolares. 

Os estudos de Fireman (2006), acerca do “Trabalho do Peda-
gogo na Instituição Não-Escolar”, desenvolvido com um pequeno 
número de pedagogos que atuam em diferentes instituições não 
escolares, expõe, por meio dos relatos dos entrevistados, as di"-
culdades encontradas por eles para atuarem nestes espaços. Uma 
delas é que os conhecimentos e teorias do curso de Pedagogia não 
foram su"cientes para superarem estas di"culdades, obrigando-
-os a buscarem pesquisas e artigos que os ajudassem a desenvol-
ver com mais segurança suas atividades pro"ssionais. 
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O artigo “O pedagogo no âmbito da assistência social”, de 
Santos, Costa e Nunes (2017) discorre especi"camente sobre o 
SCFV, foco do presente trabalho. Segundo eles: 

O pedagogo dentro desses Serviços de Convivência e Fortale-
cimento de Vínculos trabalha numa dinâmica pedagógica que 
vai muito além da visão de educar, trabalhar o empoderamento 
dos educandos diante das di"culdades, trazendo a visão de ga-
rantia de direitos entre tantas outras vulnerabilidades sociais 
abordadas, isso usando a educação como instrumento trans-
formador de mundo, e isso é um processo contínuo (SANTOS; 
COSTA; NUNES, 2017, p.61). 

Isso reforça o que já a"rmamos anteriormente sobre a atua-
ção do pedagogo nos ambientes não escolares e especi"camente 
no âmbito da assistência social, que preconiza como objetivo ga-
rantir os direitos dos educandos e contribuir com a diminuição 
das inúmeras vulnerabilidades dos indivíduos assistidos por este 
serviço. Conforme a"rmam os autores, ao falarmos de Pedagogia 
Social, é impossível não fazer referência a Paulo Freire que pro-
põe uma educação popular e emancipatória.

[...] uma das tarefas mais importantes da prática educativo-
-crítica é propiciar as condições em que os educandos em suas 
relações uns com os outros e todos com o professor ou a profes-
sora ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-
-se como ser social e histórico, como pensante, comunicante, 
transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva 
porque capaz de amar (FREIRE, 2015, p.42). 

Podemos notar que, para Freire, a prática educativo-crítica 
ocorrerá via troca de experiências entre os indivíduos e que será 
por meio dessa experiência coletiva que o indivíduo se perceberá 
numa troca de sentimentos e vivência experimentando as emoções 
e o desejo de transformar ou recriar o mundo. Esta prática e todo 
o embasamento teórico que a cerca se tornam essenciais para a 
atuação do pedagogo em ambientes não escolares, principalmente 
no âmbito da assistência social, que tem como objetivo garantir os 



Ensino, currículo e formação docente: vínculos, conexões e questões da atualidade

818

direitos básicos dos indivíduos que são atendidos pelo serviço atra-
vés do fortalecimento de vínculos dos(as) educandos(as). 

Outra importante contribuição sobre a formação do pedagogo 
nos espaços de educação não formal é o artigo “Educação não esco-
lar como campo de práticas pedagógicas”, de Severo (2015), em que 
o autor enfatiza a necessidade de se observar “ [...] a emergência de 
novos cenários e práticas educativas na esteira do desenvolvimento 
das dinâmicas sociais contemporâneas” (SEVERO, 2015, p. 562), da 
mesma forma que a sociedade, a cidade e os indivíduos, as práticas 
educativas também se transformam e fazem surgir novas demandas. 

A pedagogia, como ciência da educação interessada pelo fenô-
meno educativo em seu sentido amplo, para além da escola, 
é um campo de conhecimento que deve assumir, a partir de 
diálogos interdisciplinares, posição de protagonismo na cons-
trução de referenciais teórico-metodológicos que possibilitem 
a potencialização de efeitos formativos decorrentes de práticas 
em espaços de ENE, convertendo-as em práticas pedagógicas 
(SEVERO, 2015, p. 562). 

 Assim como Carvalho e Silva (2020), citados anteriormente, 
Severo (2015) também defende a ideia dos diálogos interdisci-
plinares dentro da pedagogia para que seja possível a constru-
ção de novos referenciais teórico-metodológicos que abarquem 
a atuação do pedagogo e a execução de práticas pedagógicas em 
espaços de educação não escolar. 

Tendo a educação como um âmbito da realidade humana, a 
Pedagogia é uma Ciência que, em sua dimensão cientí"co-
-"losó"ca, fundamenta conhecimentos teóricos para a com-
preensão e explicação dos fatos educativos; em sua dimensão 
tecnológica, descreve o processo educativo a partir de fer-
ramentas e modelos úteis à prática; e que, em sua dimensão 
praxiológica, estabelece princípios normativos e operações 
aplicativas que regulem as práticas educativas re#exiva e criti-
camente (SEVERO, 2018, p.4).
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Severo a"rma que, embora seja comum os cursos de pedago-
gia serem direcionados para a atuação em ambientes escolares, os 
“[...] conhecimentos pedagógicos se constituem em importantes 
ferramentas que proporcionam modos de compreensão e in-
tervenção em situações educativas diversas” (SEVERO, 2015, p. 
571). Estes conhecimentos, segundo o autor, são teóricos e práti-
cos simultaneamente, devido à natureza prática da pedagogia, e, 
dessa forma, contribuem para a re#exão e proposição educativa, 
permitindo que os pro"ssionais formulem estratégias de ação, 
tendo como base o reconhecimento dos objetivos e fatores que 
in#uenciam as práticas que estão sendo desenvolvidas, racionali-
zando-as de forma sistêmica.

Torna-se especialmente necessário ressaltar que o termo edu-
cação não corresponde à escolarização nem à instrução. De-
signa um processo global de formação humana através da in-
serção dos sujeitos na cultura a partir de mediações exercidas 
por agentes e dispositivos em contextos variados. A Pedagogia 
tem como objeto a educação como formação humana e não so-
mente à formação escolar ou instrução formal, estando estas 
inseridas no contexto daquela (SEVERO, 2018, p.5).

Severo ressalta a importância do entendimento do termo edu-
cação enquanto um processo amplo de formação humana. Com 
isso, a Pedagogia, por ser a Ciência da educação, tem como objeto 
a educação em diversos contextos que não apenas ao ambiente es-
colar. Embora a Pedagogia parta dessa compreensão, muitos cursos 
de graduação, como a"rma Severo (2018), não apresentam em seus 
projetos pedagógicos a de"nição conceitual de educação não esco-
lar. Por este motivo, o autor sugere a necessidade de reorientação 
do currículo para a formação de pedagogos que atuam em educa-
ção não escolar, como a inclusão de disciplinas que contemplem 
teorizações da educação em um sentido mais amplo que não se 
limite ao ambiente escolar (SEVERO, 2018, p.23).
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Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos 
-SCVF: caracterização do serviço e objetivos

Como mencionado anteriormente, o SCFV situa-se nos es-
paços da educação não formal, ofertando o serviço que se orga-
niza por meio da Política de Assistência Social da Proteção Social 
Básica. O SCFV é oferecido pela Rede de Serviços Socioassisten-
ciais e Intersetoriais, para possibilitar a Proteção Social Básica e 
Especial no atendimento a famílias, crianças e adolescentes, jo-
vens, adultos e idosos em risco e vulnerabilidade social. 

Sendo uma ação complementar ao PAIF (Serviço de Proteção 
e Atendimento Integral a Família), e PAEFI (Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos),o atendimento 
no SCFV é dividido em duas modalidades. A modalidade I atende 
crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 14 anos, e a II, adoles-
centes de 14 a 17 anos, em período contrário ao escolar. De acordo 
com as orientações da Tipi"cação Nacional, o serviço possui: 

[...] caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e a"rma-
ção dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e poten-
cialidades, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias 
para o enfrentamento da vulnerabilidade social. Deve prever o 
desenvolvimento de ações intergeracionais e a heterogeneidade 
na composição dos grupos por sexo, presença de pessoas com 
de"ciência, etnia, raça, entre outros [...] (BRASIL, 2014, p. 16).

Neste sentido, o SCFV tem como objetivo contribuir com 
o papel protetivo das famílias, o fortalecimento dos vínculos fa-
miliares e comunitários e estimular o exercício da autonomia. O 
Serviço caracteriza-se pela prática da acolhida, da escuta e da va-
lorização dos saberes das crianças, adolescentes e famílias, tendo 
como missão contribuir para ressigni"car sua história, estimulan-
do sua participação, favorecendo mudanças signi"cativas do seu 
contexto social e político, voltadas para o exercício da cidadania.

O público atendido possui características diversas. São crian-
ças e adolescentes que estão em situação de risco e vulnerabilidade 
social e pessoal, sendo considerado pela política de proteção social 
básica “público prioritário”, alguns deles com seus direitos violados. 
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Algumas crianças e adolescentes encontram-se em situação de des-
proteção, como: vivência de violência e/ou negligência, exposição 
à violência física, verbal, psicológica, sexual, exposição ao trabalho 
infantil, aliciamento do trá"co para ajudar na renda familiar, ex-
ploração sexual, entre outras situações de violação de direitos.

Tanto o respeito às diferenças e à diversidade cultural quan-
to à capacidade de criar e recriar são considerados primordiais 
neste espaço, onde se desenvolvem as potencialidades na oferta 
de atividades lúdicas, re#exivas, esportivas, culturais, integrativas 
e cooperativas. O tempo de atendimento nestes espaços também 
é diferenciado, sendo #exível de acordo com o planejamento das 
atividades. Observa-se, ainda, que o processo de formação está 
voltado para arte de viver e conviver. 

Nesta oferta de educação, existem os eixos norteadores do 
SCFV, a saber: a Convivência Social, Participação e o Direito de 
ser, que dão norte para o desenvolvimento dos temas geradores 
abordados no serviço. Vejamos: 

Considerando os eixos do SCFV, os temas a serem abordados 
devem possibilitar a discussão e a re#exão sobre questões que 
estão presentes no território, na realidade sociocultural e na 
vivência individual, social e familiar dos participantes, para 
que compreendam a sua realidade e dela participem de forma 
protagonista. Os temas fundamentam as atividades que serão 
realizadas no serviço, de maneira a contemplar os seus obje-
tivos e possibilitar o alcance dos resultados esperados. Temas 
transversais sugeridos: de"ciência; cultura; esporte; cultura de 
paz; violações de direitos; trabalho infantil; exploração sexual 
infanto-juvenil; violências contra crianças e adolescentes; ho-
micídios; igualdade de gênero; identidade de gênero e diversi-
dade sexual; diversidade étnico-racial; autocuidado e autorres-
ponsabilidade na vida diária; direitos sexuais e reprodutivos; 
uso e abuso de álcool e outras drogas; cuidado e proteção ao 
meio ambiente (BRASIL, 2017, p.80).

O eixo do SCFV orienta o planejamento na proposta pedagó-
gica, pois é por meio dela que as estratégias metodológicas são pen-
sadas na construção de projetos ou percursos socioeducativos que 
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darão base para caminhada na construção do conhecimento mú-
tuo, em que quem ensina também aprende pela prática cotidiana.

Percursos socioeducativos são os métodos utilizados para cons-
trução da proposta pedagógica do SCFV, onde as atividades são 
planejadas de acordo com os grupos e faixa etária, deve prever 
início, meio e "m para o seu desenvolvimento, conforme estra-
tégias de ações já preestabelecidas, no início do planejamento 
são observadas e colhidas as demandas dos grupos, onde as ati-
vidades são planejadas considerando os objetivos e eixos norte-
adores do serviço. Também é criado um cronograma para sua 
execução com prazo para "nalização (BRASIL, 2017, p. 61-62).

E ainda, mas não menos importante, acontece a avaliação, con-
tínua e organizada, voltada para aquisição do conhecimento, para a 
visão crítica do mundo que cerca os atendidos, promovendo a in-
quietação na busca de soluções em prol do interesse coletivo. Tra-
ta-se de um processo realizado por intermédio da avaliação diag-
nóstica (observações das reações individuais e coletivas), processual 
(avanços e retrocessos) e "nal (observação dos avanços relacionados 
à convivência, à visão crítica, questionadora e à emancipatória). 

A avaliação considera todo o processo de desenvolvimento 
do sujeito além de sua participação, atuação e interação, levan-
do em conta as especi"cidades de cada criança e adolescente em 
toda rotina do SCFV.

Em Londrina, o SCFV é ofertado pela rede parceira em vá-
rias unidades distribuídas territorialmente pelo município. Em 
cada unidade, o serviço é realizado em grupos por modalidades, 
de acordo com as faixas etárias de cada criança e adolescente. O 
atendimento é prestado por Ongs e Instituições "lantrópicas sem 
"ns lucrativos, espalhadas nas regiões da cidade, sendo ofertados 
atendimentos para a modalidade I, para crianças de 06 a 13 ano, 
e modalidade II para adolescentes de 14 a 16 anos. De acordo 
com informações disponíveis no o site2 da Prefeitura de Londri-
na, hoje o município conta, por meio da Secretaria de Assistência 

2 Informações disponível em https://portal.londrina.pr.gov.br/unidades-de-protecao-social-basica/servi-
co-de-convivencia-e-fortalecimento-de-vinculos. Acesso em 26/08/2021. 
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Social, com 13 Instituições parceiras privadas, sendo este um ser-
viço terceirizado do município com 3.240 metas. As metas se re-
ferem à quantidade de crianças e adolescentes atendidos em cada 
unidade de atendimento no SCFV. 

Os serviços públicos que trabalham em parceria com as Ins-
tituições são os serviços do PAIF e PAEF com atendimento nos 
CRAS (Centro de Referência e Assistência Social com 10 unidades; 
CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) 
com três unidades e Conselhos Tutelares, com cinco unidades. 

Todas as Instituições realizam seus atendimentos em horário 
contrário ao escolar, sendo este serviço complementar à educa-
ção, com carga horária de quatro horas por período. Obedecem 
a cronogramas de atendimento, organização dos horários por 
tempo, e contam com espaços de acolhida, encontros, o"cinas, 
integração, café, almoço. 

Há uma diversidade de formações dos pro"ssionais que atu-
am nestes espaços, sendo uma exigência das instituições a con-
clusão do ensino superior além de experiência na área. Entre as 
diversas formações, as que mais aparecem são Pedagogia, Serviço 
Social, Psicologia, História, Educação Física, Artes, Sociologia, 
Administração. 

Dentre os 170 pro"ssionais que atuam no SCFV, 18 são for-
mados em Pedagogia, seis em Psicologia e nove em Serviço So-
cial. Já os educadores, em sua maioria, são formados em áreas 
distintas, tais como: Educação Física, Pedagogia, História, Geo-
gra"a, Teologia, Música, Serviço Social, Nutrição, Biologia, Artes 
Visuais, Psicologia, Ensino Médio, Ciências Sociais, Comunica-
ção Social e Curso Técnico.3

Destacamos que a formação em diferentes áreas exige uma 
ampliação do conhecimento na educação não formal, para que 
este pro"ssional seja mais um pro"ssional a contribuir neste 
processo de garantir o acesso a direitos e promover uma análise 
crítica da realidade que cerca os usuários desta política, visando 
a estimular seu protagonismo no processo de formação cidadã, 

3 Os dados foram coletados por meio de ligações para as instituições, e as informações foram enviadas por 
suas coordenações por e-mail ou via whatsApp.
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criando possibilidades para que este sujeito possa modi"car sua 
realidade cultural e social.

No município de Londrina, existem órgãos deliberativos 
como CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos das Crianças 
e Adolescentes), que é caracterizado como sendo um “[...]órgão 
deliberativo e controlador das ações executadas no âmbito muni-
cipal, ao se tratar da política de promoção, atendimento e de de-
fesa dos direitos da criança e do adolescente” (LONDRINA, 2016, 
p. 37).O CMDCA visa a pensar em propostas de acolhimento a 
crianças e adolescentes, garantindo que seus direitos sejam asse-
gurados por meio de atendimentos das diversas políticas gover-
namentais e não governamentais nos territórios.

O Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do 
Município de Londrina, aqui apresentado, é um instrumento que 
visa a promoção, a proteção e a defesa dos direitos das crianças e 
adolescentes, contendo princípios, diretrizes e eixos, bem como 
abrangendo os objetivos estratégicos e as metas que deverão nor-
tear a política de atendimento (LONDRINA, 2016, p. 12). 

 Podemos dizer que a criança e o adolescente têm prioridade 
no atendimento das demandas do município, onde a articulação 
das políticas intersetoriais acontece de maneira a promover o for-
talecimento do convívio familiar e comunitário. 

Dentre os princípios organizativos do SUAS, constantes da Norma 
Operacional Básica 2012 – NOB SUAS/2012, destaca-se, no tocan-
te à rede socioassistencial, a previsão de integralidade da proteção 
social, que preconiza oferta das provisões em sua completude, por 
meio de conjunto articulado de serviços, programas, projetos e be-
nefícios socioassistenciais, aliada à intersetorialidade, que prevê a 
integração e articulação da rede socioassistencial com as demais 
políticas e órgãos setoriais (LONDRINA, 2016, p. 208).

A rede socioassistencial é composta por Instituições públicas 
e privadas, órgãos públicos deliberativos, serviços de saúde e edu-
cação que promovem a atenção integral a crianças e adolescentes 
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inseridos nos serviços, bem como a articulação de ações para 
promoção da aquisição dos direitos que constam na Constituição 
Federal de 1988. Procuram criar espaços de acolhida e escuta, va-
lendo-se das potencialidades presentes no território, estimulando 
a população a buscar sua melhoria. Devem priorizar, ainda, a am-
pliação dos serviços essenciais e a garantia de acesso a todos os 
usuários que fazem parte deste contexto. 

O SCFV, que atende um público vulnerável, está inserido na 
rede de proteção básica, como consta no Plano Municipal.

A Proteção Social Básica, conforme estabelecido no inciso I 
do referido artigo, se constitui no conjunto de serviços, pro-
gramas, projetos e benefícios que visa a prevenir situações de 
vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento 
de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de víncu-
los familiares e comunitários. Segundo a PNAS/2004, as ações 
desse nível de proteção se destinam especialmente à população 
que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da 
pobreza, ausência de renda, privações, acesso precário ou nulo 
aos serviços e fragilização de vínculos afetivos relacionais e de 
pertencimento, tendo como objetivo primeiro a prevenção de 
situações de risco por meio do desenvolvimento de potenciali-
dades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários (LONDRINA, 2016, p. 209). 

Neste sentido, o Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos Familiares e Comunitários consiste em atendimento 
complementar ao PAIF, desenvolvido com crianças, adolescentes e 
jovens, voltado ao incentivo da socialização e participação comu-
nitária, com caráter preventivo e proativo, promovendo uma edu-
cação para a cidadania, o fortalecimento dos vínculos familiares, o 
sentimento de pertencimento e o seu protagonismo, com vistas ao 
desenvolvimento integral de suas potencialidades. Este serviço visa 
à garantia dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, 
em regime de atendimento socioeducativo, conforme preconiza a 
lei nº 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA - e de-
mais legislações afetas, possibilitando o desenvolvimento pessoal e 
social contribuindo para a formação de sua cidadania.
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Segundo dados do Plano Decenal dos Direitos das Crianças 
e adolescentes em 2016, as 32 Instituições Inscritas no CMDCA 
executam o SCFV com atendimento a 3.584 crianças e adolescen-
tes (LONDRINA, 2016, p. 79). Nos dias atuais, Londrina conta 
com 14 Instituições Inscritas no Conselho Municipal dos Direitos 
das Crianças e Adolescentes, das quais 11 estão conveniadas com 
o município por meio da Secretaria Municipal de Assistência So-
cial com atendimento a 2.945 metas nos SCFV do município.

Atuação do pedagogo nos espaços de convivência 
e fortalecimento de vínculos: conhecimentos 
necessários

Como destacamos anteriormente, as Diretrizes Nacionais 
para a formação do Pedagogo (BRASIL, 2006) regulamentam a 
atuação do Pedagogo em diferentes espaços, denominado não 
escolar, exigindo dele conhecimento mais amplo, voltado para 
diversas áreas, que possibilitem trabalhar em diversos espaços 
educativos, dentro e fora do contexto escolar.

Pensando neste processo educativo, o papel do pedagogo é 
primordial. Assim, é preciso aprofundar o conhecimento sobre a 
educação não formal, pois as disciplinas da grade curricular estão 
voltadas para educação formal. Neste sentido, quem busca uma 
atuação nesta área poderá ter di"culdades quando se deparar 
com as inúmeras responsabilidades, ao assumir a coordenação 
pedagógica ou a se candidatar ao cargo de educador social.

Como se observa, o pedagogo precisa ter um per"l ético, #e-
xível, responsável, cuidadoso, estratégico, analítico, pois todos os 
dias são realizadas intervenções e mediações de con#itos entre 
criança/criança, criança/adolescente, educador/criança, educador/
educador e nestes casos, o equilíbrio é de fundamental importân-
cia, para que esta mediação aconteça. É, portanto, essencial que o 
pedagogo esteja apto a auxiliar na re#exão das partes por meio da 
ação, pois a escuta e orientação também fazem parte dessa atuação. 

A atuação do pedagogo precisa estar sustentada numa base te-
órica consistente e adequada para a realidade em que vai intervir.

Para Saviani (2007, p. 108):
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[...] teoria e prática são aspectos distintos e fundamentais da 
experiência humana. [...]; [...]a prática é a razão de ser da teoria, 
o que signi"ca que a teoria só se constituiu e se desenvolveu 
em função da prática que opera, ao mesmo tempo, como seu 
fundamento, "nalidade e critério de verdade. A teoria depende, 
pois, radicalmente da prática ...].

A prática é uma ação intencional; guiada, orientada e mediada 
por uma base teórica consistente. É por meio dela que o pedagogo 
vai se lapidando e aperfeiçoando sua ação educativa, quer seja nos 
espaços de educação formal ou não formal, quer seja com foco na 
aprendizagem sistematizada, quer seja na formação cidadã nos es-
paços de educação não formal. Assim não se pode pensar a atuação 
isolada da teoria, pois são indissociáveis. A superação da fragmen-
tação da teoria e da prática acontece pela práxis. Vázquez (2007, p 
232), apresenta elementos para compreensão do conceito da práxis. 

A atividade teórica em seu conjunto, considerada também ao 
longo de seu desenvolvimento histórico, somente existe por e 
em relação com a prática, já que nela encontra seu fundamento, 
seus "ns e critérios de verdade [...] Mas por mais estreita que 
sejam as relações entre uma e outra atividade, a atividade teóri-
ca por si só não mostra os traços que consideramos privativos 
da práxis, e, por isso, não devemos coloca-la no mesmo plano 
que as formas de atividade prática que antes examinamos. A 
nosso ver, a atividade teórica não é em si uma forma de práxis. 

O trabalho do pedagogo vai além do que se aprende na for-
mação, pois, na prática, ele busca realizar um trabalho interdisci-
plinar, perseguindo uma articulação com diferentes pro"ssionais 
para intervir em situações atípicas, vivenciadas no contexto do 
SCFV. Sendo assim, os Cursos de Pedagogia deveriam propor 
uma ampliação da discussão para o campo de educação não for-
mal, que favorecesse uma melhor compreensão do trabalho do 
pedagogo, abrindo um leque de possibilidades, deixando de ser 
restrita ao campo formal. Isso porque, no serviço de convivência, 
existem alguns requisitos para os pro"ssionais que pretendem in-
gressar nesta área.
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Os pro"ssionais que compõem a equipe do serviço devem ter 
conhecimentos e habilidades para desenvolver o trabalho pro-
posto para o SCFV junto ao público de todas as faixas etárias. 
Contribuem com a quali"cação dos pro"ssionais que atuam no 
SCFV, experiências de atuação em programas, projetos, serviços 
e benefícios socioassistenciais; conhecimento da PNAS; noções 
sobre direitos humanos e socioassistenciais; conhecimento do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como do Estatuto da 
Juventude e do Estatuto do Idoso; conhecimento da realidade do 
território; boa capacidade relacional e de comunicação com os 
usuários de todos os ciclos de vida e suas famílias; capacidade de 
trabalho em equipe; entre outras (BRASIL, 2017, p, 54).

O conhecimento é a principal ferramenta para lidar com as 
violações de direitos do público atendido. Conhecer as legislações 
que asseguram tais direitos é essencial ao trabalhador do SCFV. 
Além de conhecer os direitos dos usuários, o pro"ssional deve ter 
clareza sobre quem é este usuário e para quem este serviço se desti-
na, assumindo sua responsabilidade para a defesa dos direitos dos 
grupos de atendimento, além de acompanhar e desenvolver estra-
tégias de encaminhamento e articular ações com a rede de proteção 
voltada a estimular a autonomia e o protagonismo destes atendidos 
garantindo, desta forma, seu acesso às políticas de atendimento, 
buscando minimizar suas necessidades e suas fragilidades. 

Neste sentido, o pedagogo, além de estar atento a todas as espe-
ci"cidades e diversidades existentes na composição dos grupos de 
atendimento e de sua equipe, também deve promover a formação 
continuada, podendo esta ser ofertada internamente. Deve ainda 
oportunizar a participação em formações externas, contribuindo 
para quali"cação pro"ssional que, após, poderá ser observada na 
rotina da Instituição. Acerca disso, destaca Libâneo (2001, p. 05): 

Para tanto, a necessidade de formação geral se repõe, implican-
do reavaliação dos processos de aprendizagem, familiarização 
com os meios de comunicação e com a informática, desenvol-
vimento de competências comunicativas, de capacidades cria-
tivas para análise de situações novas e cambiantes, capacidade 
de pensar e agir com horizontes mais amplos. Estamos frente a 
exigências de formação de um novo educador.



Seção 05 – Práticas pedagógicas e relatos de experiências

829

Podemos considerar, conforme citação do autor, neste proces-
so formativo, a avaliação e reavaliação que servem de medidores 
para veri"car se o planejamento realizado está atingindo seus obje-
tivos. Importa, também, desa"ar a equipe a reorganizar a oferta do 
trabalho, buscando metodologias atualizadas adequadas ao públi-
co atendido, exigindo cada vez mais o aprimoramento dos conhe-
cimentos para o alcançar com êxito os objetivos planejados.

O desa"o em meio a este processo é criar propostas de atendi-
mento para garantir estes direitos. Para tanto, o que se sugere são 
metodologias que contribuam para uma aprendizagem signi"cativa, 
de forma lúdica, prazerosa, focada na formação cidadã, na participa-
ção e no protagonismo social, conforme salientada por Gonh (2006). 

Algumas características para a atuação do Pedagogo podem 
ser apontadas no processo de realização de abordagens quali"ca-
das, por exemplo, saber acessar a rede de atendimento, conhecer 
os conteúdos sobre direitos humanos, as manifestações culturais, 
aprender características diversas de cada grupo com que trabalha, 
a adoção de posturas e posicionamentos que orientam sua ação 
educativa que lida com a potencialização das pessoas. É impres-
cindível que esse educador esteja inundado de esperança, con-
"ança e atitudes positivas junto ao grupo, que tenha convicção de 
que é possível interferir na realidade dos sujeitos atendidos.

Para o enfrentamento de exigências colocadas pelo mundo 
contemporâneo, são requeridos dos educadores novos obje-
tivos, novas habilidades cognitivas, mais capacidade de pen-
samento abstrato e #exibilidade de raciocínio, capacidade de 
percepção de mudanças. Portanto, é clara a necessidade de 
formação geral e pro"ssional implicando o repensar dos pro-
cessos de aprendizagem e das formas do aprender a aprender, 
a familiarização com os meios de comunicação e o domínio da 
linguagem informacional, o desenvolvimento de competências 
comunicativas e capacidades criativas para análise de situações 
novas e cambiantes. (LIBANEO, 2001, p. 23).

Esta pro"ssão exige muita atenção às mudanças que vão ocor-
rendo no cotidiano, sendo importante estar em constante estudo 
das atualizações inseridas nos documentos que orientam o SCFV, 
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nas pesquisas, nas formações, conhecer os fenômenos sociais, 
acompanhar as informações, para, em seguida, propor ações que 
concorram para o aprimoramento da comunidade atendida. 

Considerações !inais 

O estudo desenvolvido teve como objetivo discutir a forma-
ção do Pedagogo, apresentar as características do Serviço de Con-
vivência e Fortalecimento de Vínculos e apontar os conhecimen-
tos necessários para atuação do Pedagogo neste espaço. 

Por meio da revisão bibliográ"ca, foi possível identi"car que 
o Pedagogo detém um importante papel na formação não apenas 
dos sujeitos inseridos nos espaços de educação, mas também da 
sua equipe. Assim sendo, a busca pelo conhecimento precisa ser 
uma constante na vida deste pro"ssional, em qualquer espaço, 
diante dos desa"os e limites da prática pedagógica.

Em vista do exposto, ressalta-se ser preciso ofertar espaços 
maiores de discussão e ampliação da disciplina do curso de Peda-
gogia sobre a educação não formal e a oferta de formação conti-
nuada. Faz parte deste processo repensar o trabalho pedagógico, 
diante das novas necessidades educacionais, acompanhando as 
mudanças que vão ocorrendo em nossa volta, em especial, no 
serviço de convivência, que exige dos pro"ssionais constante 
aprimoramento e a busca pelo conhecimento para que o trabalho 
alcance a qualidade esperada. O pedagogo, então, precisa contri-
buir para a formação de sua equipe para que esta adote posturas 
éticas e assuma o compromisso na formação do sujeito. 

A "m de que a igualdade e o direito possam chegar a todos 
que necessitam desse atendimento, as relações precisam ser hori-
zontais, já que as mudanças começam primeiro pelo pro"ssional 
que está na “ponta”. É preciso, ainda, que estas ocorram de den-
tro para fora, na maneira de olhar para o outro, pois, por meio 
das relações sociais, o indivíduo vai evoluindo. Cumpre salientar, 
também, que devem estar voltadas para a participação e inclusão, 
na vida social e política de sua comunidade. 

Como se pode constatar, é dever de todo pro"ssional inse-
rido nos diferentes contextos educacionais, seja na educação 
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formal ou na não formal, educar crianças, adolescentes, jovens, 
adultos e idosos para vida, para convivência social, para a vida em 
comunidade, para os princípios da “justiça social, para igualdade, 
inclusão e para sua formação cidadã”.
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Introdução

A etimologia da palavra permite-nos entender a alfabetiza-
ção como o processo de aquisição dos códigos alfabéticos e o de-
senvolvimento das habilidades de leitura e escrita por meio das 
convenções para seu uso “[...] o código da língua escrita, ensinar 
as habilidades de ler e escrever” (SOARES, 1985, p. 19), como 
“[...] o sentido da palavra composta das duas primeiras letras do 
código grego” (PINO, 1993, p. 91) ou ainda como ato ou efeito de 
alfabetizar, de ensinar a primeiras letras; iniciação no uso do sis-
tema ortográ"co; processo de aquisição dos códigos alfabéticos e 
numéricos, letramento (HOUAISS; VILLAR, 2001).

Isto posto, é importante destacar que a ideia de alfabetização 
considerada neste capítulo, reitera que esta, acontece levando em 
conta o desenvolvimento individual e social da criança, uma vez 

capítulo 
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que, a natureza da mesma não é só psicolinguística, psicológica, 
como também sociolinguística e linguística. Em função da com-
plexidade do processo de alfabetização, é necessário considerer 
as diversas dimensões que perpassam a realidade humana, como 
os condicionantes socias, políticos, econômicos, culturais que 
in#uenciam a elaboração de métodos e materiais didáticos para a 
alfabetização, assim como a formação de professores alfabetiza-
dores. Assim, quer-se destacar o ponto de vista de alguns autores 
que acreditamos elucidar o nosso estudo com ideias bastante es-
clarecedoras a respeito do processo de aquisição da escrita.

De acordo com Soares (1985, p. 21), “a alfabetização não pode 
ser de"nida como algo muito amplo, pois assim, a mesma perde 
sua especi"cidade no enfoque do desenvolvimento da leitura e 
da escrita”. Além disso, a autora a"rma que a língua escrita, não é 
uma extensão da língua oral, tendo em vista que não escrevemos 
como falamos, nem falamos como escrevemos.

O conceito de alfabetização na perspectiva de André e Kramer 
(1986), está relacionado a elaboração signi"cativa da escrita, enten-
dendo dessa forma, o domínio das técnicas como algo secundário, 
uma vez que, para os autores em questão, a escrita se dará a partir 
do processo de representação do mundo realizado pela criança.

Segundo Franchi (1985), o professor tem um papel funda-
mental no processo de alfabetização, considerando que este po-
derá perceber as necessidades das crianças, e, organizar as ativi-
dades de acordo com essas. Nesse sentido, os professores criam 
situações nas quais os alunos possam aprender por meio do 
concreto. O autor ainda ressalta que, diante da produção que a 
criança elabora, o professor precisa “deixá-la escrever livre e es-
pontaneamente, não para que ela invente o seu próprio sistema 
idiossincrático” (FRANCHI, 1985, p. 122), mas para que realize 
produções de acordo com a sua compreensão sobre o sistema al-
fabético. Segundo o mesmo autor, tal prática, é importante para 
que a criança consiga estabelecer relação entre o que ela escreve 
e o que o outro escreve, a "m de que dessa forma, possa avançar 
às formas mais elaboradas do sistema de representação grá"ca.

Nesse cenário, a "gura do professor se torna indispensável para 
o processo de alfabetização, tendo em vista que este, terá como ponto 
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de partida a linguagem da criança, e, posteriormente apresentará as 
normas cultas da língua, ou seja, àquela que é prestigiada socialmen-
te. Mayrink-Sabinson (1985) e de Rodrigues (1985), defendem que 
o processo de aquisição da escrita deve ser contextualizado: social, 
cultural e politicamente, a "m de que os sujeitos tenham a possibili-
dade de compreender a função da escrita na sociedade, amenizando 
os efeitos que dos textos de cartilhas e manuais de alfabetização que, 
por vezes, apresentam uma escrita arti"cial e descontextualizada.

Assim, "ca evidente que, os autores citados corroboram com 
a discussão acerca do processo de alfabetização, e, compartilham 
da ideia de que existe uma lacuna teórica sobre a aprendizagem da 
leitura e da escrita. Para tanto, ciências como a Psicologia, a Socio-
logia, a Linguística, a Antropologia, a Sociolinguística se desdo-
bram para constituir um novo signi"cado para o trabalho do al-
fabetizador. Com isso, as teorias são esclarecidas e, de acordo com 
diferentes abordagens, tornam-se referenciais para a educação. No 
entanto, neste capítulo, apresentaremos a abordagem histórico-cul-
tural e suas perspectivas para o processo de alfabetização.

Teoria histórico-cultural no processo de leitura e de escrita

Discutir a alfabetização na perspectiva da Psicologia históri-
co-cultural, implica compreender o desenvolvimento de estudos 
de natureza psicolinguísticas que possibilitam a percepção da lin-
guagem como um complexo sistema simbólico.

Nesse sentido, quer-se chamar a atenção para as descobertas 
de Vigotski (1991) acerca dos processos mentais superiores, isto 
é, memória, percepção, pensamento, imaginação e vontade. Estes 
estudos oportunizaram ao ser humano a introdução no mundo 
dos símbolos, “mediados pelas in#uências sócio-culturais e re-
gidos pelas leis da internalização. Por meio desta concepção, os 
atos humanos adquirem uma característica que evidencia sua su-
perioridade no reino animal” (COELHO, 2011, p. 58). Dessa for-
ma, a atividade que, num primeiro momento ocorreria nos níveis 
interpessoais e interpsíquicos, passa a se desenvolver nos níveis 
intrapessoais ou intrapsíquicas, considerando as relações que são 
estabelecidas socialmente e culturalmente. Nessa perspectiva é 
importante destacar que, segundo Coelho, (2011. p. 59)
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O processo de internalização descrito por Vigotski supõe que as 
primeiras relações dos indivíduos com o objeto de conhecimen-
to ocorrem de forma externa, isto é, de forma interpsíquica ou 
interpessoal, para somente depois serem internalizadas e passa-
rem a fazer parte do repertório do sujeito em um nível intrapsí-
quico ou intrapessoal. Primeiro aprendemos observando a ação 
dos outros, depois a incorporamos aos nossos conhecimentos.

Considerando esta colocação, pode-se reiterar que, para que 
esse processo seja efetivo na criança, esta deve ter consciência so-
bre seu próprio processo de aprendizagem, tendo em vista sua 
prática educativa escolar, evidenciando dessa forma, mecanismos 
que contribuam na internalização dos conhecimentos cientí"cos. 
Pode-se perceber esse movimento de maneira clara, quando se 
trabalha com a alfabetização, ou seja, por meio da linguagem, o 
sujeito consegue gradativamente, atingir as dimensões gramati-
cal, ortográ"ca e semântica, podendo evoluir para a escrita de pa-
lavras simples, estabelecendo relações entre grafemas e fonemas, 
e dessa forma, entendendo a função social l da escrita.

Portanto, inicialmente, a compreensão da linguagem escrita 
ocorrerá por meio da linguagem falada que, por sua vez, atuará 
como mediadora (entre a fala e a escrita) e posteriormente, perderá 
essa função, na medida em que a criança se apropriar da mesma e a 
partir disso, se desenvolver socialmente, compreendendo o mundo 
que a cerca, pelo simples fato de entender o que o outro escreve, 
numa dimensão discursiva, estabelecendo a comunicação entre 
os seus pares, uma vez que, é pela convivência com o outro que a 
criança percebe a necessidade de elaborar uma escrita compreensí-
vel. Em contrapartida, entender o que o outro produz, é uma forma 
da criança se perceber enquanto sujeito histórico e social. Sobre o 
início desse processo, Coelho (2011, p. 67), destaca

As primeiras gra"as que a criança faz no papel, para lembrar-se 
de algo que foi dito, permaneceriam como meros rabiscos, não 
fosse a presença de outros sujeitos com os quais ela convive. 
Essa formagrá"ca tem uma signi"cação e pode ser "xada con-
vencionalmente devido aos elementos histórico-culturais que 
condicionam a vida da criança. Dito de outra forma: a criança 
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faz algumas marcas ou rabiscos que têm sentido para ela e fa-
zem parte das suas experiências e cultura. A leitura, por sua vez, 
também não é apenas decodi"cação nem apreensão de um úni-
co sentido já estabelecido anteriormente. As primeiras experi-
ências de “leitura” que a criança vive, certamente não atingem, 
nem mesmo se limitam, às convenções do sistema alfabético. 
Ela não “lê” o que está escrito, mas o que acredita estar escrito.

Vigotski (1991) distinguiu nos processos de linguagem um 
plano interno (signi"cativo, semântico) e outro externo (fonéti-
co). Ambos estão relacionados, no entanto, apresentam caracte-
rísticas próprias de funcionamento. Braslavsky (1992, p. 3 e 35) 
a"rma que a dimensão discursiva está presente desde a origem da 
alfabetização, por isso é importante que a criança possa ter “com-
preensão interna” dessa linguagem que ela apreende, depois de 
haver adquirido a linguagem oral e quando desenvolve a lingua-
gem interior. É a partir dessa re#exão sobre os textos, incluindo 
os de sua própria autoria que, a criança poderá atingir o domínio 
da forma mais elevada da linguagem, isto é, a linguagem escrita.

Nessa perspectiva, Nogueira (1994, p. 16) a"rma que o proces-
so de internalização, a que a criança está sujeita no desenvolvimento 
das funções psicológicas superiores, envolve uma mediação social-
mente partilhada de instrumentos e processos de signi"cação os 
quais mediarão as operações abstratas do pensamento. Conforme 
esses processos são internalizados pelos sujeitos, de modo a ocor-
rerem sem ajuda externa, a criança passa a tornar essa atividade 
que, anteriormente era mediada, numa atividade voluntária. Para 
tanto, é importante que nesse processo de alfabetização, o código 
escrito seja trabalhado por meio de diversos instrumentos media-
dores, a "m de que o sujeito possa internalizá-lo e compreendendo 
a sua lógica, caminhar de forma mais independente, ainda que não 
dispense a mediação socializadora do professor.

No contexto da alfabetização, alguns elementos precisam ser 
trabalhados de forma sistemática, sendo eles: uso de parágrafo, 
pontuação, hífen, letras maiúsculas, margens, mudança de linha, 
entre outros fundamentos técnicos que a criança não aprende 
sozinha. Dessa forma, é preciso que o professor ensine a função 
de cada sinal de pontuação, contextualizando-os no processo de 
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aprendizagem, a "m de que os alunos identi"quem esses elemen-
tos na composição textual que, por sua vez, será utilizada pelos 
mesmos em suas produções.

Smolka (1987, 1994) também se referendou nos estudos de 
Vigotski e reitera que a criança aprende de uma forma mais efe-
tiva quando participa de atividades coletivas que tenham sentido 
para ela e nas quais sua atuação seja assistida e mediada por al-
guém que tenha consciência da importância do processo de en-
sino e aprendizagem e seja capaz de instrumentaliza-los de ma-
neira apropriada. Na sua ótica, nós não reagimos imediatamente 
a estímulos, pois o nosso comportamento é semioticamente me-
diado, respondendo a signi"cados que atribuímos a situações, 
cuja interpretação depende de um contexto cultural e social.

Essa relação semiótica está presente, tanto nas origens sociais 
das funções mentais superiores, como nas práticas da cultu-
ra. Ela pode ser veri"cada também no papel desempenhado 
por pais e mestres quando dão oportunidades à criança para 
compartilhar estas práticas e, através delas, apropriar-se gra-
dualmente das funções mentais por meio da demonstração, da 
participação guiada e das tarefas que envolvam uma relação 
verbal. As ferramentas de que o ser humano dispõe nesse mo-
mento para agir não são apenas materiais, elas são essencial-
mente simbólicas como a fala, a escrita, o conhecimento, valo-
res, crenças etc., que irão mediar a sua relação com o mundo. 
(COELHO, 2011, p. 62).

O movimento da produção simbólica e material é dialético, 
tendo em vista que o processo de conhecimento não está somente 
associado a uma direção sujeito/objeto, mas demonstra uma rela-
ção sujeito/sujeito/objeto, isto signi"ca que é por meio da presen-
ça e do contato com o outro, que o sujeito tem a possibilidade de 
conhecer os objetos, estabelecendo relações de ensino e de apren-
dizagem, numa dinâmica interativa.

O processo de internalização implica em uma reconstrução 
realizada pelo indivíduo acerca de suas ações intersubjetivas, o 
que con"gura continuamente seu funcionamento cognitivo. Por 
meio desses movimentos, e, intermediadas por palavras e outros 
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recursos semióticos, a criança vai enriquecendo seu repertório de 
aprendizagens e dessa forma, organizando seus próprios processos 
mentais. O desenvolvimento desses processos, dependem tanto da 
internalização da cultura na qual estão inseridas, quanto da consti-
tuição da individualidade que se desdobra a partir das experiências 
que são oportunizadas no desdobramento da existência humana.

Durante o processo de apropriação da linguagem escrita, as 
crianças compartilham as atividades umas com outras, trocando 
experiências e aprendizagens. Esse auxílio mútuo, proporciona 
evolução na aprendizagem das mesmas, uma vez que nessa di-
nâmica relacional, algumas crianças se destacam e, exercem um 
papel de auxiliar na decodi"cação das informações passadas pelo 
professor aos seus pares, tornando essas mais acessíveis, pois, 
ainda que todos recebam as mesmas informações, alguns alunos 
apresentam mais facilidade na compreensão e, portanto, exercem 
um papel de colaboradores em sala de aula.

Luria (1991) colaborador de Vigotski e autor de importan-
tes trabalhos sobre o aparecimento da consciência, a"rma que 
a linguagem, assim como o trabalho, é o meio mais importan-
te de desenvolvimento da consciência. Por meio da linguagem 
o homem tem a possibilidade de expandir o mundo perceptível, 
“designando objetos e eventos do mundo exterior com palavras e 
permitindo sua evocação quando ausentes.” (COELHO, 2011. p. 
61). Para ele, é pela linguagem que o homem faz a transição do 
mundo sensorial ao racional e transmite informações aos demais.

Nesse sentido, Leontiev (1978, p. 85-86), colaborador de Vi-
gotski, já a"rmava que a linguagem é um produto da coletividade 
e que, como a consciência humana, só aparece no processo de 
trabalho e ao mesmo tempo que ele. Dessa forma, pode-se reite-
rar que a partir da imersão na atividade, que o sujeito desenvolve 
a consciência, e mediado pela linguagem, atribui signi"cados e 
consegue re#etir sobre sua ação. Ainda sobre à aquisição da cons-
ciência, Coelho (2011, p. 61), ressalta

Estas a"rmações sobre a consciência, relacionadas à aquisição 
do simbolismo da escrita permitem-nos entender que a simples 
percepção de um objeto não o traduz apenas em seu aspecto 
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externo, mas também como tendo uma signi"cação objetiva e 
estável determinada. Por exemplo, isto é alimento, aquilo é um 
instrumento, aquele outro é um animal etc.

A partir dessa constatação, pode-se considerar que a noção 
da realidade não se limita à de"nição de conceitos, das imagens, 
das representações. Dessa forma, é necessário mais que a percep-
ção de formas e letras para que a alfabetização se materialize. É 
preciso que a criança tenha repertório rico de atividades media-
das com ampla signi"cação, e, não apenas o contato com o mun-
do letrado. Para tanto, Vigotski e seus colaboradores, apresentam 
pressupostos e desdobramentos para o processo de alfabetização, 
que, iremos apresentar na sequência.

Pressupostos e desdobramentos acerca da 
alfabetização: contribuições de Vigotski e Luria

Na complexidade do processo de aquisição da leitura e da 
escrita, Vigotski, chama a atenção para um elemento essencial na 
explicação desse fenômeno, este se dá no aparecimento do gesto 
como um signo visual “que contém a futura escrita da criança, 
assim como a semente contém um futuro carvalho [...]. Os gestos 
são a escrita no ar e os signos escritos são, frequentemente, sim-
ples gestos que foram "xados. ” (VIGOTSKI, 1991, p. 121).

Para tanto, é preciso que se estabeleçam algumas evidências 
que conduzam as crianças à apreensão da leitura e da escrita. O 
autor supracitado, esclarece esses conceitos na perspectiva do 
gesto como signo visual. Na análise do mesmo, esse elemento está 
relacionado à origem dos signos escritos e, acontece por meio do 
encontro de dois domínios.

O primeiro deles, pode ser percebido nos rabiscos das crian-
ças, pois ao observar esse movimento, o autor percebeu que, cons-
tantemente, quanto as crianças usavam a dramatização, conse-
guiam demonstrar por meio dos gestos, o que deveriam escrever 
no papel, ou seja, havia uma transferência dessa representação 
gestual. Dessa forma, os traços atribuíam sentido para o gesto. O 
segundo domínio, está relacionado às atividades em que as crian-
ças conferem novos signi"cados para determinados objetos, ou 
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seja, se traduz no que chamamos de brincadeira do “faz-de-con-
ta”. Essa dinâmica "ca muito evidente quando observamos crian-
ças brincando de “cavalinho” com um simples cabo de vassoura, 
ou até mesmo, fazendo do controle remoto, um aparelho celular. 
Nessa perspectiva, Vigotski (1991, p. 122) a"rma que “[...] essa é 
a chave para toda função simbólica do brinquedo das crianças.”

O brinquedo simbólico pode ser entendido como uma nova 
maneira de falar através dos gestos, no qual os objetos cum-
prem uma função de substituição que modi"ca a estrutura cor-
riqueira dos objetos. Assim um objeto adquire uma função de 
signo, com uma história própria ao longo do desenvolvimento, 
tornando-se, nessa fase, independente dos gestos das crianças, 
os quais adquirem uma função de signo com características 
próprias, constituindo-se em um simbolismo de segunda or-
dem que está presente no brinquedo (COELHO, 2011, p. 63).

Essa a"rmação possibilitou que Vigotski (1991, p. 125) con-
siderasse a brincadeira do faz-de-conta como ensejo para o de-
senvolvimento da linguagem escrita, uma vez que, esta indica 
o início de linguagem por meio da representação simbólica do 
brinquedo. Sendo assim, é uma atividade que está diretamente 
relacionada à linguagem escrita, e, se desdobra, na medida em 
que a criança vai se desenvolvendo e avançando nos níveis de 
percepção e elaboração da mesma.

Elucidando a questão da ligação entre a função simbólica e 
o desenvolvimento da linguagem, é importante destacar que Vi-
gotski e seus colaboradores realizaram diversos experimentos, 
chegando a importantes conclusões, especialmente, quando se 
trata do trabalho de Hetzer (apud VIGOTSKI, 1991) que desta-
ca que a diferença entre uma crinaça de três anos de idade e de 
seis anos está na maneira pela qual cada uma utiliza as formas de 
representação. 

Considerando o primeiro domínio que une os gestos aos sig-
nos escritos, Vigotski, reitera que o desenho se inicia como um 
simbolismo de primeira ordem, isto é, se apresentam como gestos 
de mão que se materializam com um lápis. Posteriormente, a re-
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presentação grá"ca se torna mais elaborada e, por sua vez, passa 
a representar determinados objetos. A partir desse momento, a 
criança começa a atribuir signi"cado aos desenhos, denominan-
do-os. O autor ainda destaca que, os desenhos produzidos pelas 
crianças nesse estágio, se originam de objetos que elas conhecem, 
sendo este um desdobramento da linguagem verbal. Tal consta-
tação, permitiu que Vigotski interpretasse os desenhos como um 
estágio que precede o desenvolvimento da linguagem escrita.

De acordo com Vigotski, o caminho para o ensino da lin-
guagem escrita, reside na organização de atividades adequadas às 
necessidades das crianças, a "m de que esta transição de um está-
gio para o outro, aconteça de forma orgânica, alinhada ao desen-
volvimento dos sujeitos. Quando esse nível é atingido, a criança 
passa a dominar e elaborar cada vez mais o código da linguagem. 
Nesse sentido, Coelho (2011, p. 64) salienta

Pode parecer distante e exagerada a concepção de que a evolu-
ção da escrita passa pelo brinquedo do faz-de-conta, pelo dese-
nho e pela escrita, em função das descontinuidades e dos saltos 
de um tipo de atividade para outra. Mas várias experiências fei-
tas por Vigotski (1991), assim como de Luria (1988), Leontiev 
(1988) levaram a essa conclusão e mostram-nos que, por mais 
complexo que o processo do desenvolvimento da linguagem 
escrita possa parecer, ou ainda aleatório, incoerente e caótico, 
“[...] existe, de fato, uma linha histórica uni"cada que conduz 
às formas superiores da linguagem escrita” (p. 132). Essa for-
ma superior de linguagem signi"ca uma reversão imediata da 
linguagem escrita do seu estágio de simbolismo de segunda or-
dem para um estágio de primeira ordem, no qual os símbolos 
escritos funcionam como designações dos símbolos verbais.

Nessa perspectiva, pode-se reiterar que a assimilação da lingua-
gem escrita, num primeiro momento, é intermediada pela lingua-
gem verbal, posteriormente, e gradualmente, a linguagem falada vai 
perdendo sua função de mediadora, e, a linguagem escrita passa a 
ser percebida pela criança da mesma forma que a linguagem falada.

Luria (1991), em seus estudos acerca do desenvolvimento das 
crianças, descobriu aspectos que se apresentam antes mesmo das 
crianças iniciarem os estudos na escola. O autor a"rma existir 
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uma pré-história da escrita. Dessa forma, Luria, descreve os está-
gios de desenvolvimento da criança, assim como sinaliza condi-
ções que certi"cam se a criança está apta a passar de um estágio 
para o outro. Considerando esta concepção, a escrita pode ser 
de"nida como uma atribuição que acontece culturalmente, por 
meio da mediação dos signos, que fazem o papel de lembrar a 
criança de um conceito, uma ideia ou um fato.

Para que a criança seja capaz de realizar a escrita, é necessá-
rio, segundo Luria (1988, p. 145), “que ela possua duas condições 
que, por sua vez, estão relacionadas aos domínios”, pelos quais 
Vigotski (2001) já havia pontuado como princípios que unem os 
gestos à origem dos signos escritos. A primeira condição é que a 
criança possa relacionar-se com o mundo ao seu redor, estabele-
cendo diferenças de acordo com os seus gostos, desejos, e interes-
ses, além de conseguirem delinear seus objetivos, considerando o 
caráter funcional e utilitário dos mesmos. Posteriormente, como 
uma segunda condição, a criança precisa ser capaz de dominar 
seu próprio comportamento, tendo em vista, o uso dos signos que 
se apresentam como sugestões que ela mesma recorre.

Dessa forma, Luria, agrega em seus estudos sobre a pré-histó-
ria da escrita, as descobertas de Vigotski e, elabora diversos está-
gios do desenvolvimento descrevendo-os de forma gradativa. De 
acordo com o autor, num primeiro momento, a criança percebe 
a escrita como um brinquedo, a ação é uma imitação dos gestos 
dos adultos, ou seja, nessa fase a criança não compreende o meca-
nismo da escrita e é incapaz de utilizar os signos como auxiliares. 
Essa é a fase dos atos diretos, pré-culturais e pré-instrumentais.

No nível dois, o qual é denominado de “fase do signo primá-
rio ou signo estímulo”, existe uma relação funcional com a escrita, 
isto é, por meio da escrita topográ"ca, a criança faz desenhos, 
utilizando "guras, imagens para lembrar-se do que foi “ditado”. 
“O aspecto topográ"co dessa escrita indica que nenhum rabisco 
signi"cava coisa alguma, mas sua posição, situação, relação com 
outros rabiscos conferiam-lhe a função de auxiliar técnico de me-
mória. (COELHO, 2011, p. 67). Nesse contexto, a criança pode 
usar letras de forma aleatória, sem muito sentido. Essa escrita, 
surge dos estímulos e das sugestões que as crianças encontram 
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em seu meio, pois ela ainda não tem conteúdo para identi"car o 
que foi registrado.

O nível três é caracterizado pela escrita estável. Nesse estágio, 
a criança consegue atribuir signi"cado mais facilmente à escrita 
desenvolvida. Denomina- se “fase do signo-símbolo”, pois ao se 
aproximar da escrita, a criança demonstra conhecer os signos que 
expressa. Assim, o raciocínio da criança responde à algumas suges-
tões lógicas, como: frase grande, gra"a grande, frase pequena, gra-
"a pequena, e os signos começam a fazer sentido ao se inserirem 
em outros elementos que compõem o mundo da criança, sendo 
estes: número, forma e cores, que estejam relacionados às palavras.

No momento em que a criança avança do nível da imitação 
mecânica, conseguindo utilizar os signos para “compreender” o 
que escreveu, pode-se dizer que esta se encontra no nível quatro 
de alfabetização. É importante destacar que, mesmo que o sujeito 
ainda não conheça todas as letras do alfabeto, é comum que este 
ainda utilize a escrita pictográ"ca como recurso para se estabelecer.

A fase da escrita simbólica é identi"cada como o estágio em 
que a criança faz uso de estratégias metalinguísticas. Ou seja, 
nesse nível de alfabetização, a criança passa a ter mais #uidez 
na leitura, ainda que com pequenas pausas, demonstra contro-
le em sua fala. Produz textos com palavras que envolvem sílabas 
complexas. Embora apresente alguns erros, a escrita da criança é 
compreensível para os demais leitores. Dessa forma, utiliza-se das 
funções mentais superiores para regular o seu próprio processo 
de aprendizagem, tendo em vista o aperfeiçoamento dos seus co-
nhecimentos linguísticos.

Luria (1988), observou nas diversas pesquisas que realizou 
acerca das diferenças culturais de pensamento, elementos que 
permitiram perceber como os sujeitos não instruídos se comu-
nicam e, dessa forma, identi"cou as perspectivas culturais de 
vida dos mesmos. Nessa perspectiva, o autor compreendeu que 
as palavras tinham "nalidades diferentes das que tinham para as 
pessoas com instrução, uma vez que para as primeiras, elas assu-
miam um caráter utilitário, ou seja, só aplicavam fosse possível 
estabelecer relações com a vida prática desses sujeitos.
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Novas experiências e novas idéias mudam a maneira de as pes-
soas usarem a linguagem, de forma que as palavras se tornam 
o principal agente da abstração e da generalização. Uma vez 
educadas, as pessoas fazem uso cada vez maior da classi"cação 
para expressar idéias acerca da realidade (LURIA, 1988, p. 52).

Considerando as a"rmações acima destacadas, pode-se inferir 
que o meio social no qual uma pessoa está inserida, in#uencia o 
seu modo de perceber e se comunicar com o mundo ao seu redor. 
Portanto, se um sujeito vive em uma sociedade não letrada, onde 
exista a predominância de atividades práticas rudimentares, este 
irá apresentar um esquema de generalização adaptável à esta reali-
dade. Nessa circunstância, identi"cou-se entre os sujeitos letrados 
uma capacidade de pensamento teórico complexo e de abstração, 
envolvendo além de um sistema gramatical estruturado, um reper-
tório lógico-verbal favorável. Dessa forma, as operações de dedu-
ção, não dependia, exclusivamente, das experiências diretas.

Essa abordagem metodológica defendida por Luria e Vigotski, 
segundo Ribeiro (1991), tem a primazia de considerar a lingua-
gem escrita como instrumento de pensamento, ligado a aspectos 
de funcionalidade, nos quais a escrita aparece vinculada à função 
de recurso mnemotécnico que envolve permanentemente a leitura.

Nesse contexto, é importante destacar que para Luria (1988), outro 
fato predominante na mudança da escrita, está relacionado a intencio-
nalidade do autor no desenvolvimento dos experimentos, pois durante 
os mesmos, incentivava as crianças a anotar o conteúdo, facilitando a 
compreensão da instrução. Desse modo, percebemos o quanto a instru-
ção correta é relevante no processo de aprendizagem do sujeito.

Para tanto, a função da escola neste contexto é possibilitar que 
as crianças utilizem novas estratégias qualitativas, instrumentali-
zando-as. Nessa perspectiva, tanto Vigotski (2001), quanto Luria 
(1988) interpretam o desenvolvimento da escrita em uma linha 
de continuidade do simbolismo da criança, que também se en-
contra no brinquedo e no desenho. É importante salientar que, 
esse desenvolvimento não acontece de forma linear como exem-
plos de outras funções psicológicas culturais.
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[...] a escrita não se desenvolve, de forma alguma, em uma linha 
reta, com um crescimento e aperfeiçoamento contínuos. Como 
qualquer outra função psicológica cultural, o desenvolvimento 
da escrita depende, em considerável extensão, das técnicas de 
escrita usadas e equivale essencialmente à substituição de uma 
técnica por outra. [...] inicialmente atrasa, de forma conside-
rável, o processo de escrita, após o que então ele se desenvolve 
mais até um nível novo e mais elevado (LURIA, 1988, p. 180).

A compreensão da escrita na perspectiva de Luria (1988), 
ocorre depois do domínio exterior da mesma. Num primeiro mo-
mento, a criança percebe os signos e as letras de forma isolada, 
pois ainda não tem o entendimento do que fazer com elas. Nesse 
momento, se inicia o primeiro estágio da escrita simbólica, onde 
a escrita não-diferenciada se revela, porém, ao invés de rabiscos, 
a criança faz uso de letras.

No começo, a criança relaciona-se com coisas escritas sem 
compreender o signi"cado da escrita; no primeiro estágio, imi-
tação de uma atividade do adulto, mas que não possui, em si 
mesmo, signi"cado funcional. Esta fase é caracterizada por ra-
biscos não-diferenciados; a criança registra qualquer idéia com 
exatamente os mesmos rabiscos. Mais tarde – e vimos como 
se desenvolve – começa a diferenciação: o símbolo adquire um 
signi"cado funcional e começa gra"camente a re#etir o conte-
údo que a criança deve anotar (LURIA, 1988, p. 181).

Essa inferência nos aponta para o conceito de zona de desen-
volvimento próximo ou imediato, desenvolvido por Vigotski, que 
a respeito do mesmo, salientou: “[...] o único bom ensino é o que 
se adianta ao desenvolvimento” (1989, p. 114). Assim, a aprendi-
zagem escolar se torna substancial para que os sujeitos tenham 
condições de se desenvolverem potencialmente a partir dos co-
nhecimentos cientí"cos que são proporcionados neste contexto.

Zona de desenvolvimento proximal e suas contribuições para 
o processo de aprendizagem.

As aprendizagens que ocorrem no período da primei-
ra infância, são evidentemente diferentes das aprendizagens 
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proporcionadas no contexto escolar, que estão relacionadas ao 
saber cientí"co, elaborado historicamente. No entanto, Vigotski 
(2002), destaca que a criança está imersa num constante movi-
mento de aprendizagem. Tal fato pode ser percebido desde de 
suas primeiras perguntas, quando esta começa a assimilar os no-
mes de objetos presentes em seu ambiente.

Ko,a e outros admitem que a diferença entre o aprendizado pré- 
escolar e o escolar está no fato de o primeiro ser um aprendizado 
não sistematizado e o último um aprendizado sistematizado. Po-
rém, a sistematização não é o único fator; há também o fato de que 
o aprendizado escolar produz algo fundamentalmente novo no 
desenvolvimento da criança. Para elaborar as dimensões do apren-
dizado escolar descreveremos um conceito novo e de excepcional 
importância, sem o qual esse assunto não pode ser resolvido: a 
zona de desenvolvimento proximal (VIGOTSKI, 2002, p.110).

A zona de desenvolvimento proximal (ZDP), traduz uma 
perspectiva psicológica acerca do desenvolvimento da criança, 
articulada à uma perspectiva pedagógica sobe o ensino. Dessa 
forma, pode-se dizer que o ensino acontece quando a subven-
ção é realizada de acordo com os pontos (ZDP), que precisam de 
intervenção. Por essa lógica, o desenvolvimento psicológico e o 
ensino são socialmente conectados. Para que se compreenda essa 
relação, Vigotski (2002), propõe uma análise da sociedade e das 
relações que são estabelecidas na mesma.

A criança é capaz de imitar uma série de ações que ultrapassam 
suas próprias competências, mas somente dentro de limites. 
Por meio da imitação, a criança é capaz de desempenhar mui-
to melhor quando acompanhada e guiada por adultos do que 
quando deixada sozinha, e

pode fazer isso com entendimento e independência. A dife-
rença entre o nível de tarefas resolvidas que podem ser desem-
penhadas com orientação e auxílio de adultos e o nível de tarefas 
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resolvidas de modo independente é a zona de desenvolvimento 
proximal (VIGOTSKI, 2002, p. 117).

Como resultado dessas observações, Vigotski (2002), cha-
ma a atenção para o fato de que o funcionamento psicológico da 
criança, não está restrito aos ciclos do desenvolvimento, ou seja, 
este funcionamento não pode ser de"nido como nível de desen-
volvimento real. Para tanto, na argumentação acerca das relações 
entre aprendizagem e desenvolvimento, Vigotski (2002, p. 12), 
elaborou o conceito de zona de desenvolvimento proximal, ex-
plicando-a como

[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se 
costuma determinar através da solução independente de pro-
blemas 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.

Nesse sentido, o autor sinalizou que, para que se compreenda 
a relação entre o processo de desenvolvimento da criança e as 
possibilidades de ensino, precisamos ter consciência dos níveis 
de desenvolvimento da mesma, e ressaltou que a função primeira 
do ensino é proporcionar o desenvolvimento proximal. Isso seria 
possível, por meio do estímulo e da organização de uma série de 
processos internos de desenvolvimento. Portanto, a ZDP é um 
mecanismo primordial para o planejamento do ensino e para a 
análise de seus resultados.

Dessa perspectiva, o ensino não pode ser identi"cado como 
desenvolvimento, mas o ensino adequadamente organizado re-
sultará no desenvolvimento intelectual da criança, fará surgir 
toda uma série desses processos de desenvolvimento, que não 
seriam possíveis de modo algum sem o ensino. Assim, o ensino 
é um fator necessário e geral no processo de desenvolvimento 
da criança – não dos traços naturais, mas dos traços históricos 
do ser humano (VIGOTSKI, 2002, p. 121).
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De acordo com Hedegaard (2002), a ZDP engloba elemen-
tos normativos do desenvolvimento. Nesse contexto, é importan-
te destacar que a direção do desenvolvimento irá depender das 
formas pelas quais o professor conduz o ensino, pois é por meio 
dos conhecimentos cientí"cos que o aprendiz terá condições de 
relacionar os conceitos cotidianos aos conceitos elaborados histo-
ricamente, sistematizando as aprendizagens.

Leontiev (1988, p. 64), narra esse movimento da seguinte for-
ma: “o grau com que a criança domina os conceitos corriqueiros 
mostra seu nível de desenvolvimento presente, e o grau com que 
ela adquiriu os conceitos cientí"cos mostra a zona de desenvolvi-
mento proximal.” Nessa perspectiva, essa relação também contex-
tualiza a ligação entre a aprendizagem e o desenvolvimento, uma 
vez que os denominados “conceitos corriqueiros”, são articulados 
de forma dialética com os “conceitos cientí"cos”, que por sua vez, 
são mediados pelo ensino. Para tanto, os conceitos cientí"cos 
precisam ser introduzidos no processo de ensino, a "m de que 
o desenvolvimento da criança não seja comprometido. Leontiev 
(1988, p. 75) menciona Vigotski para exempli"car essa relação.

Mas quando os conceitos cientí"cos resultam no desenvolvi-
mento de um estágio de desenvolvimento pelo qual a criança 
ainda não passou... entenderemos que a mediação dos con-
ceitos cientí"cos pode desempenhar um papel importante no 
desenvolvimento psíquico da criança. O único ensino bom re-
cebido na infância é aquele que precede e orienta o desenvolvi-
mento (LEONTIEV, 1988, p. 75).

Neste cenário, podemos reiterar que, desenvolvimento e 
aprendizagem, derivam-se das relações sociais que a criança esta-
belece. Portanto, “o aprendizado humano pressupõe uma nature-
za social especí"ca e um processo através do qual as crianças pe-
netram na vida intelectual daqueles que a cercam.” (VIGOTSKI, 
2002, p. 99). Por essa lógica, uma concepção de desenvolvimento 
é colocada em foco, considerando o nível potencial da criança 
como o mais importante de sua atividade mental. Além disso, o 
autor a"rma uma visão social que exerce um papel fundamental 
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na criação do desenvolvimento proximal, assim como em sua 
transformação para o desenvolvimento potencial.

Embora no cenário educativo atual se reconheça a relevân-
cia conceitual da ZDP, é necessário elucidar algumas formulações 
elaboradas por Vigotski, tendo em vista as diversas interpretações 
que podemos encontrar, incluindo releituras, nas quais a “zona de 
desenvolvimento” é entendida como uma esfera que pode consis-
tir em prontidão para aprender, sensitividade para a aquisição de 
novas formas de ação; transferência do controle do outro para o 
sujeito, Veer (2001). De acordo com autores, uma análise dessas 
distintas concepçõe permite-nos dizer que, algumas colocações 
teóricas não correspondem, de fato, à proposta de Vigotski.

Para Hedegaard (2002), nessa disparidade de apropriações, 
é recorrente veri"car a"rmações de que o professor, ou alguém 
mais capacitado intelectualmente do que a criança, possibilite a 
ZDP do aluno, atuando sobre ela. Concepções como essa, fortale-
cem a ideia de que a mediação é somente de responsabilidade do 
adulto, nesse caso, o educador.

É preciso considerar que, todas as suposições que indicam for-
mas de mediação da ação do outro no desenvolvimento da criança, 
podem apoiar-se em uma denominação geral para as mais diversas 
situações que direcionam as aprendizagens que são estabelecidas nas 
instituições de ensino como um provento para a criança. Assim, qual-
quer ação que proporcione algum tipo de benefício, mesmo que im-
plique tensão, contestação, negação, ou contradição, é uma mediação. 
Entretanto, Góes (2001), chama a atenção para o uso equivocado do 
termo, uma vez que, se utilizado em sentido tão amplo, poderá com-
prometer a heterogeneidade e complexidade das relações intersubje-
tivas que se dissiparão nesse contexto de perspectivas desacertadas.

A falta de ênfase na dinâmica dessas relações pode estar acon-
tecendo, em parte, por conta de uma certa visão idealizada e 
prescritiva da construção do conhecimento no contexto peda-
gógico. E deveríamos notar que tal matriz é também tomada 
como referência na investigação de situações não-escolares, 
nas quais a criança constrói conhecimentos com a mãe, ou-
tros adultos ou parceiros. Em conseqüência, o funcionamento 
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intersubjetivo vinculado à ZPD é concebido como predomi-
nantemente harmonioso; e um papel quase exclusivamente pe-
dagógico é atribuído ao outro (GÓES, 2001, p. 85).

Desse modo, a proposta de desenvolvimento proximal pode ser 
concebida como uma possibilidade de investigação acerca dos pro-
cessos humanos, tendo em vista o objetivo de compreender como se 
constituem os processos individuais e sociais articulados por relações 
de reciprocidade. Esse procedimento é adotado, especi"camente, para 
entender os modos pelos quais os conhecimentos são elaborados.

Considerações !inais

As contribuições de Vigotski para a educação, sem dúvidas, 
trazem signi"cativas re#exões acerca do processo de formação 
das características psicológicas humanas. Embora o referido teó-
rico não tenha desenvolvido uma teoria educacional com aplica-
ções didático-pedagógicas, suas asserções fomentam questiona-
mentos e apontam possibilidades para que se pense o processo de 
ensino e de aprendizagem.

Vigotski chamou a atenção para algumas questões que per-
passam o cenário da educação escolarizada, especialmente no que 
toca o desenvolvimento humano. Os desdobramentos de seus es-
tudos realizados em torno da aprendizagem e do desenvolvimen-
to, propiciaram novas variantes à prática educativa, expandindo 
o entendimento sobre as formas de constituição do conhecimen-
to. Essa inquietação do autor com a educação, "ca evidente em 
diversas temáticas abordadas, presentes em toda a sua produção 
teórica. Como ressalta Rego (2011, p.104), “O pensamento de 
Vigotski nos remete imediatamente a uma discussão acerca dos 
aspectos sociopolíticos envolvidos na questão do saber”.

Um princípio defendido corriqueiramente, principalmente 
na educação infantil, é o de que é preciso desenvolver inúmeras 
habilidades nas crianças, a "m de que estas possam aprender a 
linguagem escrita. Portanto, busca-se a promoção de noções de 
alteridade, orientação espacial, entre outras que funcionariam 
como pré-requisitos para a aquisição da aprendizagem. No entan-
to, Vigotski contesta essa concepção, alegando que os processos 
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de desenvolvimento são propulsados pela aprendizagem. Essa 
a"rmação foi indicada da seguinte maneira: “A pedagogia deve 
orientar-se não no ontem, mas no amanhã do desenvolvimento 
da criança” (VIGOTSKI, 2000, p. 333).

Para isso, o professor deve favorecer o desenvolvimento po-
tencial do aluno, valorizando os conhecimentos prévios e as ex-
periências dos mesmos, mas ao mesmo tempo tem a função de 
socializar os conhecimentos cientí"cos, propiciando aprendiza-
gens e mediando as interações em sala de aula.

Nessa perspectiva, a efetividade do trabalho pedagógico está 
relacionada à capacidade de promover o desenvolvimento do alu-
no. Assim, adiantar a aprendizagem do sujeito, signi"ca direcio-
nar o ensino às funções psicológicas complementares, impulsio-
nando o educando a se apropriar de novos conhecimentos.

Assim, a escola se constitui num espaço propício para se es-
tabelecer essa relação recíproca entre professores e alunos no pro-
cesso de ensino e de aprendizagem, considerando dessa forma, um 
contexto educativo marcado pela heterogeneidade, uma vez que a 
interação entre pessoas com diferentes comportamentos, valores e 
culturas, possibilitam um repertório de novas aprendizagens.

É importante ressaltar que, na concepção vigotskiana, a apro-
priação do conhecimento cientí"co não acontece de forma alienada. 
O autor a"rma que por meio dos processos educacionais pode-se 
formar sujeitos que questionem a contradição presente na realidade 
concreta. Nesta lógica, Duarte (2001, p. 341), aponta que “[...] toda 
vez que um ser humano é impedido de apropriar-se daquilo que faça 
parte da riqueza do gênero humano, estamos perante um processo de 
alienação, um processo que impede a humanização desse indivíduo.”

Portanto, a escola pode se constituir como esse espaço, onde 
o saber é socializado e as possibilidades de equiparação social por 
meio do acesso ao conhecimento são reais, contrapondo, dessa for-
ma, a lógica do capital instaurada em nossa sociedade, que por sua 
vez, incentiva as políticas educacionais que acentuam o projeto de 
fortalecimento do sistema capitalista, de maneira que as classes su-
balternas são educadas para fornecer mão de obra barata para o mer-
cado, enquanto a classe burguesa reproduz a lógica do capital com 
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a exploração do trabalhador por meio de suas práticas autoritárias. 
Portanto, as "nalidades da escola para cada classe social servirão, a 
princípio, para manter e reforçar o papel delas no sistema produtivo.

A partir dessa análise, podemos reiterar que a psicologia 
de Vigotski, atribui a educação um papel formador, ao chamar 
a atenção para a importância das relações entre professores e 
alunos no processo de ensino e de aprendizagem, a "m de pro-
porcionar, neste contexto, a transformação das funções psíquicas 
superiores, possibilitando aos sujeitos a transformação da socie-
dade por meio da transformação do pensamento.
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Introdução

O Direito abarca um conjunto de normas de conduta que fo-
ram legitimadas e expressas em regras e princípios, por meio de 
constituições, códigos, legislações e jurisprudências. Esse com-
plexo de normas são responsáveis por regular a vida em socieda-
de, tendo em vista que o homem é, por natureza, um ser político 
e social, e é em sociedade que ele desenvolve as suas faculdades e 
transforma seus atos em potência. 

Da convivência social é que surgem as relações sociais, fa-
miliares, de trabalho, religiosas, econômicas e culturais que, para 
além das normas costumeiras e morais, passam também a serem 
reguladas pelas normas jurídicas, então positivadas pelo Estado 

capítulo 
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com a "nalidade de se estabelecer ordem e paz na sociedade, seja 
através da aplicação de sanções quando as normas são transgre-
didas, seja na solução de con#itos na identi"cação do indivíduo 
protegido juridicamente como detentor de um direito.

Tendo em vista esse cenário, a atuação do pro"ssional de Direito 
se faz de extrema importância na solução de con#itos, na garantia de 
direitos e até mesmo na prevenção do contencioso, a "m de que se 
alcance a paz social na convivência em sociedade. Para que isso seja 
possível, faz-se mister que se invista em uma formação ética sólida e 
completa do estudante de Direito, com vistas à valorização da digni-
dade humana e da justiça como "ns últimos do Direito.

Diante dessa conjuntura, o presente estudo tem como objeto 
o exame das concepções avaliativas, sob a ótica do processo de 
ensino-aprendizagem no Ensino Superior do estudante de Direi-
to. Dessa forma, a problemática da pesquisa fundamenta-se em 
investigar o melhor tipo de concepção avaliativa e o instrumento 
de avaliação mais apropriado para avaliar as competências e ha-
bilidades na formação de um pro"ssional de Direito quali"cado.

O objetivo da pesquisa é analisar se o seminário seria um ins-
trumento avaliativo adequado ao acompanhamento do desenvolvi-
mento das aprendizagens do discente sob a ótica da avaliação forma-
tiva. Para tanto, utilizar-se-á o método dedutivo, mediante extração 
discursiva do conhecimento, partindo de premissas gerais aplicáveis 
a hipóteses concretas. Metodologicamente, adotou-se a técnica de 
pesquisa bibliográ"ca em uma abordagem qualitativa. Ademais, a 
problemática da pesquisa desenvolveu-se sob a ótica descritiva e ex-
ploratória, no sentido de investigar a hipótese proposta.

Processo de ensino-aprendizagem 

A aprendizagem é um processo de mudança de comporta-
mento obtido por meio da experiência construída por fatores 
emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais. Aprender é o 
resultado da interação entre estruturas mentais e o meio ambien-
te. De acordo com a nova ênfase educacional, centrada na apren-
dizagem, o professor é coautor do processo de aprendizagem dos 
estudantes. Nesse contexto, o conhecimento é construído e re-
construído continuamente, sendo que a educação com enfoque 
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na interatividade contempla novos tempos e novos espaços, diá-
logo, problematização e produção própria dos educandos. 

No processo de ensino-aprendizagem o docente deve adotar 
uma estratégia didática, entendida como “um conjunto de ações 
implicitamente planejadas e conduzidas pelo professor para que ao 
"nal delas uma boa parte dos estudantes se comprometam a reali-
zar uma tarefa ou um trabalho didático da melhor maneira possível” 
(VILLANI; FREITAS, 2001, p. 6). Ademais, pela perspectiva cons-
trutivista, a interatividade é essencial, tendo em vista que a participa-
ção real e efetiva do sujeito faz com que ele aprenda. Cabe ao profes-
sor averiguar o conteúdo para adequar a qual tipo de aprendizagem é 
adequado ao estudante. Procedimentos para melhoria da aquisição, 
da retenção e da transferência da aprendizagem dos estudantes para 
aprendizagem e"ciente, duradoura e transformadora. 

O processo de aprendizagem transforma as pessoas, muda sua 
vida, altera os relacionamentos pessoais e precisa ser questionado, a par-
tir exatamente dessa perspectiva. E, quando se fala em questionamento, 
aí está a importância da interatividade. Mais do que o simples conheci-
mento de como se realiza a aprendizagem, sua e"cácia e suas possibili-
dades, o tutor deve pensar sobre esse importante acontecimento da vida 
humana levando em consideração todas as dimensões afetadas. 

A possibilidade da realização de um processo de aprendiza-
gem se explica pela busca do ser humano por algo que ainda não 
tem e pela manifestação seguinte dessa aquisição. Todo processo 
de educação envolve a realização da aprendizagem. O processo 
educativo se compõe de aprendizagens especí"cas, necessárias ao 
aperfeiçoamento do ser humano enquanto tal, e sem as quais esse 
processo não poderá acontecer. 

Considera-se que o processo educativo engloba situações de 
aprendizagem, não toda e qualquer forma de aprendizagem, mas as 
aprendizagens que elevam o ser humano e o tornam, cada vez mais, 
consciente de seus deveres e direitos. São as formas de aprendiza-
gem que realmente libertam o ser humano de todas as suas formas 
instintivas, as quais o impelem para comportamentos animais. 

Nesse sentido, a interatividade pode ser vista como indispensá-
vel para o processo de ensino-aprendizagem, pois a partir de critérios 
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de"nidos previamente pode-se discernir quais são as aprendizagens 
que realmente quer que aconteçam e quais são os processos válidos, 
a ponto de atraírem a atenção e consumirem esforços. 

Pelos ensinamentos de Piaget (1974), observa-se que a apren-
dizagem ocorre por um processo contínuo de construção de es-
truturas segundo uma sequência "xa, que pode ser observada na 
progressão dos períodos cognitivos. Esses períodos são delimita-
dos pelas capacidades mais recentemente construídas e são cada 
vez mais complexos em relação aos outros. A identi"cação das 
estruturas já construídas pelo sujeito, ou seja, o diagnóstico rela-
tivo ao período em que este se encontra, para que o conteúdo a 
ser aprendido esteja adequado, é muito importante.

A retenção da aprendizagem é um dos pontos fortes nessa 
perspectiva, pois, segundo a teoria piagetiana, o que se aprende não 
será esquecido, já que fará sempre parte da organização interior do 
sujeito, que é uma função fundamental na equilibração. Toda es-
trutura permanecerá nessa organização mesmo que, aparentemen-
te, não esteja presente, mas se encontra disponível no que Piaget 
(1973) considerou o inconsciente cognitivo, ou seja, o estado em 
que uma estrutura não está em foco real, mas sim potencial. 

O construtivismo é uma das correntes teóricas empenhadas 
em explicar como a inteligência humana se desenvolve partindo do 
princípio de que o desenvolvimento da inteligência é determinado 
pelas ações mútuas entre o indivíduo e o meio. Esta concepção do 
conhecimento e da aprendizagem que derivam, principalmente, das 
teorias da epistemologia genética de Jean Piaget e da pesquisa sócio-
-histórica de Lev Vygotsky parte da ideia de que o homem não nasce 
inteligente, mas também não é passivo sob a in#uência do meio, isto 
é, ele responde aos estímulos externos agindo sobre eles para cons-
truir e organizar o seu próprio conhecimento, de forma cada vez 
mais elaborada (NUNES; SILVEIRA, 2011). Nesta concepção o co-
nhecimento não se traduz em atingir a verdade absoluta, em repre-
sentar o real tal como ele é, mas numa questão de adaptação (noção 
trazida da biologia) do organismo a seu meio ambiente. 

Assim, o sujeito do conhecimento está o tempo todo modelan-
do suas ações e operações conceituais com base nas suas experiên-
cias. O próprio mundo sensorial com que se depara é um resultado 
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das relações que se mantém com este meio, de atividade perceptiva 
para com ele, e não um meio que existe isoladamente. Na aquisi-
ção de novos conhecimentos o ser humano, segundo Piaget (1974), 
adota dois procedimentos: a assimilação e a acomodação. 

Esses dois processos buscam reestabelecer um equilíbrio 
mental perturbado pelo contato com um dado incompatível com 
aquilo que se conhece até então (princípio de equilibração). No 
primeiro caso aquilo com que se entra em contato é assimilado 
por um esquema já existente que então se amplia, no segundo, 
o dado novo é incompatível com os esquemas já formulados e 
então se cria um novo esquema acomodando este novo conhe-
cimento. Este novo esquema será então ampliado na medida em 
que o indivíduo estabelecer relações com seu meio.

Avaliação e mensuração da aprendizagem

O processo de ensino-aprendizagem dos estudantes é men-
surado por meio da avaliação pelo professor. Desde o período da 
educação infantil até mesmo no Ensino Superior, o estudante está 
condicionado a pensar que o objetivo da avaliação é um diag-
nóstico de controle, classi"cação, competitividade, pressão, an-
siedade e medo, onde não há outra saída para além de tirar uma 
nota excelente para que seja considerado um admirável aprendiz 
naquela área de domínio.

O ambiente escolar é dotado de padrões políticos institucio-
nais, sendo que por meio de práticas de valores e normas adap-
táveis, estão conectadas todas as técnicas pedagógicas adotadas 
(CHUEIRI, 2008, p. 53). Todavia, os padrões tradicionais de hie-
rarquização entre estudante e professor podem prejudicar o pro-
cesso de aprendizagem e o processo avaliativo, na medida em que 
desestimulam o interesse pelos saberes.

A avaliação não se trata apenas de um conceito teórico que 
está diretamente ligado aos processos educacionais, mas, é peça 
fundamental da engrenagem presente nos processos de forma-
ções do estudante, devendo ser capaz de informar o grau de 
aprendizagem do estudante, bem como aquilo em que ele precisa 
melhorar (GRILLO; GESSINGER, 2010). Diante disso, deve-se 
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observar de que maneira são elaborados os instrumentos avaliati-
vos capazes de mensurar a formação do estudante. Nesse sentido, 

A qualidade técnica de um processo avaliativo reside, essen-
cialmente, no aprimoramento dos instrumentos utilizados. Es-
tes instrumentos têm o objetivo de obter dados de medida que 
formarão um conjunto ao qual será atribuído o juízo de valor. 
Estes dados que servirão ao julgamento necessitam ter quali-
dades técnicas para que o juízo seja aceitável. Devem ainda ser 
coerentes com a totalidade do processo, pois nesta fase são de-
cididas questões como: para que servem os dados? Que infor-
mações são necessárias? Como serão obtidas as informações? A 
quem caberá esta tarefa? (RAPHAEL, 1995, p. 34).

Por essa perspectiva, percebe-se que a avaliação do profes-
sor em sua disciplina não consiste apenas em um único momen-
to, mas persiste durante todo período do processo educacional. 
Diante disso, faz-se mister que o professor tenha capacidade de 
ouvir e dialogar de forma empática com os estudantes, “essa ca-
pacidade também está baseada na ideia de que somente numa 
interação respeitosa entre professores e alunos promovem-se o 
ensino e a aprendizagem signi"cativos” (SILVA, 2004, p. 52).

E esse relacionamento educacional entre o docente e sua prática 
pedagógica se conecta naturalmente com o processo de avaliação, 
in#uenciando diretamente no contexto de ensino e de aprendiza-
gem, resultando em habilidades, comportamentos, competências, 
pontuando que o professor na análise do processo avaliativo “in-
terpreta e atribui sentidos e signi"cados à avaliação escolar, pro-
duzindo conhecimentos e representações a respeito da avaliação 
e acerca de seu papel como avaliador, com base em suas próprias 
concepções, vivências e conhecimentos” (CHUEIRI, 2008, p. 52).

A avaliação é um elemento fundamental do processo ensino 
e de aprendizagem e é considerada uma das questões mais deli-
cadas da prática docente. Visa à re#exão, estabelecimento de ob-
jetivos e metas e o planejamento a serviço da aprendizagem. Po-
rém, para se avaliar, faz-se necessário a de"nição de parâmetros e 
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padrões, os quais são determinados por vários outros fatores, tais 
como: econômicos, sociais, políticos dentre outros.

Cumpre ressaltar que, o primeiro momento histórico regis-
trado no Brasil sobre o que vem a ser avaliação ocorreu entre me-
ados do século XVI, onde a avaliação educacional foi pautada em 
quatro fases: “examinar para avaliar”, “medir para avaliar”, “ava-
liar para classi"car” e “avaliar para quali"car” (CHUEIRI, 2008).

O método mais utilizado ainda hoje nas Instituições de En-
sino como instrumento avaliativo são as provas, que sintetizam a 
ideia de classi"cação do estudante em grupo hierárquico (“avaliar 
para classi"car”, “avaliar para quali"car”). Neste sentido, faz-se 
necessária a re#exão se é saudável colocar esse estudante nesse 
patamar de certo ou errado sem entender o contexto em que se 
originou aquelas respostas (“examinar para avaliar”). 

Já quando se fala em “medir para avaliar”, interpreta-se que é 
por meio de provas e exames que educadores mensuram o quan-
to de conteúdo aquele estudante, ora, ouvinte, de fato absorveu, 
estando apta a prática de todos os conhecimentos ou se precisa de 
reforço e repetição para adquirir conhecimento.

Todos esses conceitos de avaliação traduzem apenas como se 
estabiliza a forma hierárquica das Instituições de Ensino, ditan-
do quem está apto ou não, de acordo com critérios rasos, para 
prosseguir com sua vida acadêmica, pro"ssional e até pessoal e o 
principal, ter pleno sucesso e controle sobre ela. Assim,

A avaliação é tradicionalmente associada, na escola, à criação 
de hierarquias de excelência. Os alunos são comparados e de-
pois classi"cados em virtude de uma norma de excelência, de"-
nida em absoluto ou encarnada pelo professor e pelos melhores 
alunos (PERRENOUD, 1999, p. 11, grifo do autor).

Diante todos os parâmetros apresentados dos conceitos de ava-
liação, entende-se que há um grande equívoco e de"ciência quando 
se determina que a avaliação se desenvolve somente como forma 
classi"catória de exclusão e não de re#exão da e"cácia de construção 
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do saber, visto que as ferramentas de trabalho do processo de apren-
dizagem servem para desenvolver o educando e não o contrário. 

O seminário como instrumento avaliativo

O processo avaliativo de aprendizagem pode se dar por meio 
de alguns modelos de instrumentos avaliativos, como por exem-
plo a autoavaliação, os testes tradicionais, os trabalhos em grupo, 
os simulados e os seminários, estes que são objeto de investigação 
do presente estudo. É por meio desses instrumentos que o profes-
sor organiza o processo de ensino-aprendizagem e aquilo que se 
espera que o estudante assimile do conteúdo.

O seminário é um tipo de instrumento avaliativo que acontece 
na conjuntura dos trabalhos em grupo. Os procedimentos realiza-
dos em grupo são capazes de desenvolverem habilidades de rela-
cionamento e de verbalização, ao trazer como parte do processo 
a expressão e defesa de ideias, ferramenta essencial na vida pro"s-
sional de um bacharel em Direito. Além das habilidades coletivas, 
os trabalhos em grupo, também possibilitam o desenvolvimento 
individual do estudante no contato com o conteúdo da disciplina.

Nesse sentido, os seminários são vistos como instrumentos 
socializantes, pois implicam na interação dos integrantes do gru-
po para que possam alcançar um objetivo comum, a assimilação 
dos saberes, através do planejamento, cooperação, exposição de 
ideias, divisão de tarefas, argumentação e respeito às opiniões 
diversas. São, portanto, uma forma dinâmica de avaliação com 
caráter analítico, re#exivo e crítico (BARROS; LEHFELD, 2007).

De"ne-se seminário como sendo “uma técnica de ensino so-
cializado, na qual os alunos se reúnem em grupo com o objetivo 
de estudar, investigar, um ou mais temas, sob a direção do pro-
fessor” (VEIGA, 200, p. 110). Tal instrumento de aprendizagem 
possibilita o estudante a desenvolver a sua independência inte-
lectual e o processo de investigação do saber, visto que através da 
pesquisa, por meio da análise, interpretação e sistematização, irá 
expor aquilo que estudou, contando com a orientação e re#exões 
do professor para que se direcione a pesquisa e seu planejamento.
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Na perspectiva de Antônio Joaquim Severino (2013), o seminá-
rio tem como objetivo conduzir os estudantes a uma re#exão apro-
fundada sobre a temática objeto de estudo através da análise de texto, 
devendo ser realizado em grupo, por meio de um contato profundo 
com o texto-base que possibilite a compreensão do seu conteúdo 
fundamental sob a ótica da um exame crítico do que foi assimilado, 
sendo capaz de identi"car a problemática nele existente.

O professor deve guiar os estudantes durante a elaboração do 
seminário, entregando ao grupo escolhido, previamente ao estu-
do de determinada temática, um roteiro, que funcionará como 
um recorte temático, contendo: a) apresentação da temática do 
seminário; b) breve visão de conjunto da unidade; c) esquema 
geral do texto; d) situação do texto estudado – de onde é, obra 
do autor e seu pensamento geral e contexto histórico-cultural; c) 
principais conceitos, ideias e doutrinas que constam no texto; e) 
resumo dos momentos lógicos essenciais do texto; f) problemati-
zação que traga questões relevantes para discussão e g) lista com 
referências bibliográ"cas sobre o tema (SEVERINO, 2013, p. 77). 

Conforme aduz Severino (2013, p. 79-81), no dia da apre-
sentação do seminário, é ideal que o professor apresente um tex-
to com as suas re#exões aprofundadas sobre a temática e que o 
responsável pelo seminário tenha elaborado um texto-roteiro-in-
terpretativo que conduza o seminário e retrate sua análise críti-
ca sobre o conteúdo aprendido ou um texto-roteiro de questões, 
entregue antecipadamente aos colegas, que pressupõe a resposta 
de perguntas sobre um texto básico lido por todos, que devem ser 
trazidas no dia da apresentação, bem como que os demais cole-
gas tenham se preparado, lido e feito uma análise do texto-base 
elaborado pelo professor a "m de que ao "nal da apresentação 
possam ocorrer discussões, questionamentos e debates.

Ressalta-se que essas diretrizes para a realização de um semi-
nário “[...] referem-se a seminários realizados com "ns didáticos 
dentro da programação de um curso. Nesse caso, abordam-se te-
mas com encadeamento lógico. Em tais seminários, o professor 
atua apenas como supervisor e observador dos trabalhos” (SE-
VERINO, 2013, p. 86), entretanto, caso o professor vislumbre que 
a aprendizagem dos estudantes restará de"citária por eventual 



Ensino, currículo e formação docente: vínculos, conexões e questões da atualidade

864

falha cometida pelo grupo responsável pela apresentação, cabe a 
ele trazer a complementação e síntese "nal relativa ao tema.

Para além do engajamento do estudante com a pesquisa cientí"-
ca, a elaboração do seminário auxilia no aprofundamento e na com-
plementação das explicações já realizadas pelo professor em aula, 
uma vez que os seminários não devem ser utilizados como substitu-
tos das explicações do professor sobre o conteúdo da disciplina a ser 
ministrada, mas são instrumentos que podem ser utilizados com a 
"nalidade de avaliar a compreensão dos saberes do estudante.

Por intermédio do seminário é possível que o estudante exer-
cite a sua oratória, fale em público, ferramenta imprescindível para 
o estudante de Direito, ainda permite que os colegas realizem crí-
ticas a temática apresentada o que propicia o debate, instigando a 
utilização da argumentação pelos futuros pro"ssionais do Direito. 

D-se que, a "m de evitar que se puna os estudantes que tem 
di"culdade de se expressar, a forma de avaliação do seminário 
deve ser divida em critérios pontuais de avaliação, com as res-
pectivas notas, relacionados às competências especí"cas desen-
volvidas no processo inteiro de elaboração do seminário, desde 
o planejamento, a execução da pesquisa, até a apresentação oral.

O seminário aplicado aos estudantes de direito sob a 
perspectiva das concepções de avaliação

O elemento chave da de"nição de avaliação implica em julga-
mento, apreciação, valoração, e qualquer ato que resulte em julgar, 
apreciar e valorar, demanda que quem o pratique tenha uma norma 
ou padrão que permita atribuir um dos valores possíveis a essa reali-
dade. Ainda que avaliar pressuponha alguma espécie de medição, a 
avaliação é muito mais ampla que a medição ou a quali"cação. 

A avaliação não é um processo parcial e nem linear. Mesmo 
que se trate de um processo, está inserido em outro muito maior 
que é o processo ensino-aprendizagem e não linear porque deve 
ter reajustes quando necessário. Nesse sentido, “de modo amplo, 
pode-se a"rmar que existe relação entre as formas de avaliação 
adotadas pelos professores e as atitudes de aprendizagem apre-
sentadas pelos alunos na graduação” (GARCIA, 2009, p. 206).
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A avaliação no contexto de uma aprendizagem signi"cativa 
ocorre no próprio processo de trabalho dos estudantes, no dia a 
dia, no momento das discussões coletivas e da realização de tare-
fas em grupos ou individuais. É nesses momentos que o professor 
pode perceber se os estudantes estão ou não se aproximando dos 
conceitos que consideram importantes, e localizar di"culdades, 
auxiliando para que elas sejam superadas por meio de interven-
ções, questionamentos, complementando informações e buscan-
do novos caminhos que levem à aprendizagem. 

A forma mais completa de avaliação deve ser aquela em que 
haja a possibilidade de um diagnóstico efetivo das mais diversas 
formas de explorar as competências e habilidades para os mais di-
ferentes per"s de estudantes e condições sociais e individuais de 
cada um deles. A avaliação é, assim, o processo de determinação 
da extensão com que os objetivos educacionais se realizam.

Entende-se que as diferentes formas de avaliação são chaves 
fundamentais para que os docentes tenham a percepção do quan-
to de fato é e"caz a absorção do aprendizado. E que os diferentes 
modos de avaliação se relacionam, também, às concepções subje-
tivas de cada professor, mensurando suas apreciações de acordo 
com julgamentos e valorações individuais.

Muitas vezes o processo avaliativo escolhido encontra-se 
atrelado a perspectiva e expectativa do docente responsável pela 
turma. Os professores de"nem diariamente seus métodos de ava-
liação com base nos per"s indicados por cada Instituição de En-
sino, bem como ainda com base nas suas concepções de avaliação 
mais e"cazes para máxima absorção do saber.

Partindo de uma premissa sublime e individual, o fator que 
determina qual tipo de avaliação pode ser aplicada será o termô-
metro capaz de medir as habilidades e competências dos estu-
dantes, e estas re#etem na resposta de que tipo de bacharéis em 
Direito estão se formando. As avaliações estão analisando e men-
surando capacidades de futuros cientistas das Ciências Jurídicas 
ou de futuros operadores do Direito? 

Assim, propõe-se o seminário como técnica de avaliação cuja 
abordagem de ação educativa tem como objetivo o desenvolvimento 



Ensino, currículo e formação docente: vínculos, conexões e questões da atualidade

866

re#exivo dos mais diversos per"s de estudantes, encorajando sua 
organização e reorganização de conteúdo, através da construção do 
saber, técnicas de ação, movimento, provocação ao debate e com a 
proposta de reciprocidade intelectual.

Concepções avaliativas

Antes de adentrar no método avaliativo do seminário, é ne-
cessário fazer distinções entre as concepções avaliativas no mo-
mento em que se re#ete sobre o processo de ensino-aprendiza-
gem. Diante disso, a partir de procedimentos e práticas há três 
tipos de avaliações que são protagonistas nas Instituições de Ensi-
no, tanto públicas, quanto privadas, se classi"cando em avaliação: 
diagnóstica, somativa e formativa.

A concepção de avaliação diagnóstica busca conhecer aptidões 
interesses, capacidades e competências do estudante enquanto pré-
-requisitos para aplicação da avaliação (HAYDT, 1997). Trata-se de 
um processo avaliativo que tem como objetivo principal diagnosticar 
a dimensão de conteúdo que foi absorvida pelos estudantes, obser-
vando o que foi compreendido e o que não foi assimilado. No mode-
lo de avaliação diagnóstica ocorre classi"cação dos estudantes entre 
aqueles que atingiram o mínimo de correspondência considerado 
satisfatório com o conteúdo lecionado, ou a reprovação, resultado de 
um ponto falho no processo de ensino-aprendizagem, possibilitando 
a identi"cação das de"ciências e capacidades pelo docente. 

Já a concepção avaliativa somativa é bastante pontual, mede o 
"m de um ciclo de aprendizagem, sendo muito tradicional nas ins-
tituições, pois são voltadas à reprodução do conteúdo aprendido, 
sendo ainda, unilaterais, não permitindo possibilidades para que os 
estudantes apresentem aos professores feedbacks sobre as aulas, atri-
buindo a eles pouco protagonismo nesse processo de aprendizagem. 

O exemplo mais comum são as avaliações na modalidade de 
provas que tem como característica o viés classi"catório, compe-
titivo e comparativo, através do e o escalamento das notas, impli-
cando em uma hierarquização dos estudantes (HAYDT, 1997). 
São aplicadas geralmente ao "nal de bimestre ou semestre e ava-
liam os resultados da aprendizagem, instituídos desde cedo como 
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notas, diagnósticos, controle, seleção, continuidade, retenção, en-
"m, medos que ainda guardam a re#exão de e"cácia.

No que tange à concepção de avaliação formativa, trata-se de 
um processo de construção e resultados a longo prazo, uma vez que 
vislumbra um conjunto de práticas que utiliza diferentes métodos a 
"m de mensurar de maneira aprofundada e individualista o proces-
so de absorção de conhecimento de cada estudante. A avaliação for-
mativa, compreende o processo de aprendizagem do conhecimento 
pelo estudante, “[...] os diferentes caminhos que percorre, mediados 
pela intervenção ativa do professor, a "m de promover a regulação 
das aprendizagens, revertendo a eventual rota do fracasso e reinse-
rindo o aluno no processo educativo” (CHUEIRI, 2008, p. 57-58).

Sendo um contraponto da avaliação somativa, o método for-
mativo vem justamente quebrar esse paradigma de diagnóstico 
classi"catório, dando aos estudantes papel de coautores no de-
senvolvimento do saber. Isso se dá, pois, a avaliação formativa se 
interessa em avaliar os passos desses estudantes rumo à constru-
ção do conhecimento, entendendo que seus erros apenas são uma 
falta temporária de mais conhecimento e que faz parte do árduo 
caminho de aprendizagem. Importante destacar que as caracte-
rísticas da avaliação formativa contemplam que o desempenho 
acadêmico não é algo estático, a avaliação contempla a concepção 
diagnóstica, na medida em que possibilita a recondução do pro-
cesso de ensino-aprendizagem diagnosticado como insatisfató-
rio, uma via de mão dupla entre professor e estudante.

E!icácia da avaliação realizada por meio do 
seminário 

Dentre os diversos instrumentos de avaliação que contem-
plam a concepção formativa opta-se por examinar, nesse estudo, 
o seminário. Ao pensar no processo de ensino e aprendizagem, 
a avaliação formativa faz com que seja possível veri"car como 
aconteceu a evolução de construção das competências e habilida-
des que são signi"cativas aos estudantes.

Neste sentido o seminário se apresenta como prática e"caz no 
desempenho do processo de aprendizagem, vez que se divide em 
dois momentos. Primeiramente, uma re#exão que busca mostrar os 
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desa"os propostos pelo professor ao estudante a partir das de"nições 
teóricas de sua formatação. Em um segundo momento as vantagens 
que o seminário trás através de uma dinâmica bem elaborada em 
grupo com resultados positivos nesta construção do saber.

A utilização do seminário se dá de maneira positiva, pois exis-
tem diversas competências e habilidades que são fundamentais para 
o desenvolvimento do estudante no decorrer de sua formação, seja 
para exercer o cargo de Delegado, Juiz, Promotor, Procurador, Escre-
vente, Advogado ou até mesmo para a formação de um Jus"lósofo.

Neste contexto, o seminário como instrumento avaliativo possi-
bilita que o estudante possa desenvolver competências e habilidades 
no tocante à prática da pesquisa, ou seja, a autonomia na busca do 
conhecimento, ao trabalho em grupo, à comunicação com os cole-
gas, debates, posicionamento crítico e/ou re#exivo de maneira verbal 
e escrita, organizada, buscando transmitir ao professor avaliador e 
demais colegas como se deu a construção intelectual do trabalho, se 
houve algum resultado, se trouxe mais questões problemas, seguin-
do uma lógica racional e cronológica dentro do tema proposto.

O procedimento avaliativo do seminário é ativo, sendo o es-
tudante o protagonista desse formato de avaliação e exposição. 
Usar o seminário como instrumento de avaliação já é um método 
bem conhecido nos meios acadêmicos, porém, algo que é pouco 
difundido ainda é a importância de se utilizar a técnica do se-
minário corretamente. Isso porque, o seminário é desenvolvido 
tanto individualmente quanto em grupo, possibilitando a este es-
tudante aprender na prática da pesquisa e levar posicionamentos 
e re#exões que contribua em seu meio social e que também possa 
contribuir no meio social de seus colegas.

Isso signi"ca dizer ao estudante que ao ser avaliado pelo mé-
todo formativo do seminário está sendo convidado pelo professor 
a desenvolver no decorrer da realização do trabalho, competên-
cias e habilidades de pesquisa de informações para a construção 
de um debate ou tese ou re#exão de maneira aprofundada, uso da 
linguagem escrita e falada no momento da apresentação e cons-
trução daquele conhecimento proposto, capacidade de reconhecer 
o posicionamento crítico do trabalho em equipe, além da busca 
pelo embasamento teórico que será a base para o avanço crítico e 
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da absorção e compreensão das complementações que podem ser 
feitas a partir das eventuais interferências trazidas pelo professor. 
Nesse sentido, pela perspectiva de Marcos Tarcisio Masetto:

O seminário (cuja etimologia está ligada a semente, sementei-
ra, vida nova, idéias novas) é uma técnica riquíssima de apren-
dizagem que permite ao aluno desenvolver sua capacidade de 
pesquisa, de produção de conhecimento, de comunicação, de 
organização e fundamentação de ideias, de elaboração de rela-
tório de pesquisa, de forma coletiva (MASETTO, 2012, p. 111).

Ressalta-se também, que a aprendizagem por meio do semi-
nário como método de avaliação formativa representa um exer-
cício prático de re#exão sobre a temática do estudo, oferecendo 
uma excelente oportunidade de participação de estudantes e pro-
fessores do Ensino Superior em mesas redondas como estratégia 
e"caz de construção do saber.

Inevitável pensar que todas as discussões levantadas em uma 
avaliação formativa de seminário têm propósito crítico e re#e-
xivo, desenvolvidas na criação do trabalho e no decorrer de sua 
exposição, pois, todos os envolvidos podem agregar através dos 
conhecimentos apresentados, servindo de experiências compar-
tilhadas em face aos novos aprendizados obtidos.

Na avaliação de natureza formativa há uma atenção indivi-
dualizada a cada estudante que faz parte do processo de ensino-
-aprendizagem, visando e priorizando a compreensão do conte-
údo no processo de apropriação do saber e não somente no "nal 
da aprendizagem. Dessa forma, na avaliação formativa, os profes-
sores devem estar em contato direto com o estudante, observan-
do seus resultados positivos e negativos ao longo do processo de 
aprendizagem, de maneira que possa intervir quando constatar 
ser necessária a realização de adaptações pedagógicas.

Esse modo de avaliação pode apresentar um estreitamento de 
laços de relacionamento entre professores e estudantes, tornando 
o processo de exploração de competências e habilidades, que são 
necessárias face às exigências do mercado de trabalho, mais pra-
zeroso quando assim encarado.



Ensino, currículo e formação docente: vínculos, conexões e questões da atualidade

870

Dessa forma, há um potencial estimulador que deve ser verdadei-
ramente reconhecido na proposta trazida pela modalidade de avalia-
ção formativa através do seminário, onde haverá a presença instigante 
da pesquisa, debate crítico e re#exivo que sumarizados trazem impac-
tos positivos no processo de aprendizagem e construção do saber.

A aplicação do seminário 
no ensino remoto emergencial

A avaliação aplicada ao ensino e às aprendizagens consiste em 
um processo sistemático e rigoroso de coleta de dados, incorporado 
ao processo educativo desde seu início, de maneira que seja possível 
se dispor de informação contínua e signi"cativa para conhecer a situ-
ação, formar juízo de valor sobre ela e tomar decisões adequadas para 
prosseguir a atividade educativa melhorando-a progressivamente.

Avaliar e acompanhar o aprendizado do estudante no ensino 
remoto emergencial, em razão dos tempos de pandemia, não são 
tarefas comuns, visto que envolvem, além das teorias pedagógi-
cas em que os professores estruturam suas disciplinas, também 
a problemática das questões tecnológicas, como autenticação do 
estudante, questões relacionadas a falha de conexão e a ausência 
de ferramentas adequadas para participação na aula, por exem-
plo. Essas são situações di"cultosas e que demandam adaptações 
na dinâmica de ensino-aprendizagem. 

Para o docente, a avaliação tem como objetivo fundamental 
repensar o processo de aprendizagem como um todo, as ferra-
mentas e estratégias utilizadas, e quando veri"car ser necessário, 
corrigir eventuais falhas. Todavia, na situação de ensino remoto 
emergencial esse acompanhamento muitas vezes não é possível, 
sendo de responsabilidade do professor encontrar o processo 
avaliativo mais adequado para cada situação de aprendizagem. 

Ademais, conforme um estudo que revela os modos de aprendi-
zagem pelos estudantes, que se referem à retenção de acordo com as 
diferentes técnicas de ensino, é através do ensino com a utilização de 
explanação apenas por parte do professor, como se fossem palestran-
te e através de recursos audiovisuais que os estudantes menos con-
seguem assimilar a aprendizagem (MEISTER, 1999). Conforme re-
sultados advindos da pesquisa, os estudantes aprendem da seguinte 
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forma: palestras (5%), recursos audiovisuais (20%), demonstrações 
(30%), grupos de discussão (50%), praticar fazendo (75%), ensinar 
os outros/uso imediato (80%) (MEISTER, 1999). 

Diante disso, observa-se que somente com as aulas expositi-
vas os estudantes não têm grande retenção de aprendizagem, isso 
porque as maneiras pelas quais mais são capazes de aprender são 
através dos grupos de discussão, da prática e do ensino aos ou-
tros. Nesse sentido, a aplicação do seminário como instrumento 
de avaliação, para além de possibilitar uma avaliação formativa 
pelo professor, também proporciona melhor assimilação dos sa-
beres pelo estudante.

Tendo em vista que no cenário do ensino remoto emergen-
cial nem todos os estudantes têm igualdade de condições para 
participar das aulas, uma vez que nem todos possuem câmera ou 
conexão de Internet constante, sugere-se que o professor se atente 
na formação dos grupos para que, ao menos, temporariamente, 
um colega possa auxiliar o outro no momento do seminário em 
que ocorrerá a exposição para a turma. Ademais, devido as dife-
rentes condições individuais de acesso remoto dos estudantes se 
faz necessário haver #exibilidade nos prazos de entrega de ativi-
dades avaliativas, que devem ser elaboradas com critérios bem 
de"nidos e ter caráter formativo, que não vise exclusivamente o 
resultado "nal.

Os objetivos fundamentais do ensino remoto emergencial, 
tais quais os da educação à distância, devem ser o de obter dos es-
tudantes a capacidade de produzir conhecimentos, analisar prá-
ticas e posicionar-se criticamente em situações concretas, e não a 
capacidade de reproduzir ideias ou informações (BITENCOURT; 
SEVERO; GALLON, 2013). 

Assim, o foco da avaliação está na análise da capacidade de 
re#exão crítica e colaborativa do estudante diante das próprias ex-
periências e das vivências compartilhadas com colegas. Nesse sen-
tido, a avaliação serve para veri"car o conhecimento sim, porém, o 
mais importante seria uma avaliação para formar cidadãos, desen-
volver atitudes e habilidades, confrontar com a realidade, ou seja, 
realmente ter um estudante que mude ou se transforme. 
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Considerações !inais 

O método avaliativo formativo por meio do seminário pode 
ser uma excelente forma de diagnosticar se o estudante teve uma 
absorção satisfatória dentro do plano pedagógico elaborado pelo 
docente e pela Instituição de Ensino Superior, possibilitando que 
o estudante construa em território autônomo o pensamento crí-
tico sobre determinado tema estudado em sala de aula, trazendo 
positivamente a sensação de que o momento da avaliação não 
precisa ser uma situação de medo, ansiedade, disputa e classi"ca-
ção, mas sim de acolhimento e respeito as mais variadas opiniões.

No que tange à di"culdade da prática avaliativa na modalida-
de de Ensino Remoto Emergencial, percebe-se que essa tentativa 
de diagnóstico avaliativo do processo de ensino-aprendizagem, 
para ter uma funcionalidade positiva em um método de cons-
trução formativo do saber com a aplicação do seminário, talvez 
necessite de alguns ajustes e modi"cações, tendo em vista as inú-
meras interferências que possam existir no cenário virtual. 

Nesse contexto, o domínio e o controle da situação saem das 
“mãos” do docente e passam a ser conduzidos pela instabilidade 
das redes de Internet, pela precariedade dos equipamentos utiliza-
dos pelo estudante, pela interferência dos familiares deste discente, 
ou seja, por problemáticas técnicas e sociais. Na atual conjuntura, 
professores de todo país encaram esse cenário diariamente, e ten-
tam tirar dessa condição a melhor probabilidade de êxito possível, 
se furtando dos melhores critérios avaliativos que estejam ao alcan-
ce. Ressalta-se que se trata de situação provisória, na qual implica 
em certa #exibilidade dos docentes no momento da avaliação com 
vistas também a situação social de cada estudante nessa fase.

Constata-se que o seminário utilizado como método avaliativo 
possibilita o exame das competências e habilidades desenvolvidas 
pelo estudante no processo-ensino aprendizagem, bem como a ca-
pacidade de realizar uma análise crítica da temática estudada em ra-
zão das etapas de elaboração do próprio seminário que exigem uma 
investigação aprofundada do tema, o compartilhamento dos conhe-
cimentos construídos e a discussão realizada após a apresentação.
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Nesse sentido, observa-se que o seminário como instrumento 
de avaliação deve ser corretamente orientado pelo professor, com 
clareza de planejamento voltado ao alcance dos objetivos propos-
tos como critérios avaliativos. Dessa forma, para que se tenha um 
resultado satisfatório de aprendizagem voltada para a concepção 
formativa da avaliação, na qual se acompanha o desenvolvimento 
do conhecimento, faz-se mister seguir as diretrizes apresentadas 
para a elaboração do seminário.

A metodologia ativa que faz parte do seminário, é responsável 
por propiciar o desenvolvimento de habilidades sociais e acadêmi-
cas do estudante, e mais especi"camente no caso do estudante de 
Direito, esse instrumento de aprendizagem, também visto como 
avaliativo, promove competências relacionadas à argumentação, 
oratória, síntese e debate, se tornando um aliado ao processo de 
ensino-aprendizagem por sua grandeza contemplativa e dinâmica.

Por meio dessa abordagem construtivista, re#etida na elabo-
ração do seminário, o estudante tem condições de, isoladamente 
ou interagindo com os colegas, alcançar descobertas que vão in-
centivá-lo a partir para outras conquistas. O aprendizado se dará, 
assim, a partir do estímulo de uma nova descoberta. A"nal, o 
seminário, para o curso de Direito, evidencia um docente produ-
tivo, de espírito transformador que está sempre buscando inovar 
sua prática e um dos caminhos para tal "m seria dinamizar as 
atividades desenvolvidas em sala de aula.

À vista disso, veri"ca-se que a aplicação do seminário como 
instrumento avaliativo vislumbra a avaliação como um meio e não 
um "m em si mesma, dimensionada na prática pedagógica como 
uma metodologia de avaliação do estudante consoante um proces-
so de aprendizagem e não somente valorando a etapa "nal. Nessa 
conjuntura, possibilita-se que haja o aprimoramento das compe-
tências e habilidades dos estudantes ao longo do período letivo, 
para que ao "nal desse processo o docente seja capaz de avaliar os 
aspectos qualitativos com prevalência aos quantitativos.

Dessa forma, reconhecendo o valor da avaliação no processo 
pedagógico, preceitua-se que esta seja aplicada de forma a abarcar 
a concepção formativa do estudante e também a dimensão social 
na qual se encontra inserido, com o propósito de assimilação do 
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conhecimento e instigação do estudante para atuar na construção 
dos saberes, assumindo uma postura crítica e re#exiva tanto da 
realidade teórica, quanto da prática vivida, bem como a "m de 
formar bacharéis em Direito quali"cados para atuarem dentre as 
mais diversas áreas que lhes são possíveis e na compreensão da 
complexidade que as Ciências Jurídicas abarcam.
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Introdução

A Carta Magna de 1988 foi resultado de forte mobilização 
popular em prol da democracia, a população ansiava por mudan-
ças efetivas e com o rompimento da ditadura, movimento que 
acontecia na América Latina (NINO, 1997).

Em 1987 foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte 
no Congresso Nacional, com a "nalidade de elaborar uma cons-
tituição democrática, o contexto histórico, resultado de anos de 
repressão, exigia dos constituintes estabelecer condições para que 
as vozes das ruas chegassem até o Congresso Nacional. A partici-
pação popular era elemento indispensável para dar legitimidade 
à nova constituição, tendo sido essa participação materializada, 
dentre outras maneiras, por meio de emendas populares, que 
possibilitaram à sociedade participar ativamente do processo de 
elaboração da Constituição.

A mobilização da sociedade civil, por meio principalmente 
dos fóruns (CRUZ; DOMINGUES, 2005), fez com que o artigo 227 
fosse introduzido na Constituição da República de 1988, inserindo 
no ordenamento jurídico brasileiro a doutrina da proteção integral, 

capítulo 
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estabelecendo a prioridade absoluta aos direitos de crianças e ado-
lescentes e atribuindo ao Estado, a família e a sociedade em geral o 
dever de salvaguardar tais direitos e torná-los efetivos.

Até então, a legislação brasileira não privilegiava direitos so-
ciais e fundamentais de crianças e adolescentes, dedicava-se ape-
nas a algumas vulnerabilidades sociais e ao aspecto punitivista, 
nesse contexto organizações sociais em prol da infância e juven-
tude realizaram uma grande mobilização em favor da emenda 
“Criança-Prioridade Nacional” e foram coletadas mais de um 
milhão de assinaturas, que culminou na aprovação do artigo 227 
(CRUZ; DOMINGUES, 2005).

Coube ao Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 
13 de julho de 1990, regulamentar referido artigo. Pela nova or-
dem instituída crianças e adolescentes foram reconhecidos como 
sujeitos de direitos conforme a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (NAÇÕES UNIDAS, 1948), aos quais foram assegura-
dos constitucionalmente direitos fundamentais, como a educação 
e a pro"ssionalização, assegurando a garantia do acesso do traba-
lhador adolescente e jovem à escola (FERREIRA; GÓES, 2020).

A educação consiste em um direito fundamental e universal, 
princípios consagrados desde a Convenção dos Direitos da Crian-
ça, promulgada pelo Brasil pelo Decreto 99.710 de 21 de novembro 
de 1990, chegando até o ECA, especi"camente em seu art. 54, por 
meio dela mostra-se possível alçar outros direitos, como aqueles 
expressos nos artigos 205 a 214 da CF e na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional - LDB, Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996.

O direito à pro"ssionalização e à proteção ao trabalho igual-
mente fazem parte do rol dos direitos fundamentais, sendo veda-
do qualquer trabalho ao menor de 16 anos, salvo na condição de 
aprendiz, a referida proibição visa à proteção integral da criança 
e do adolescente, conforme disciplinou a Lei 10.097 de 19 dezem-
bro de 2000 - Lei da Aprendizagem.

Entretanto, na prática, o trabalho de crianças e adolescen-
tes com menos de 16 anos mostra-se como um fenômeno social 
existente no Brasil, como demonstra a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua/PNAD Contínua - pesquisa 
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realizada pelo IBGE com o objetivo de produzir continuamente 
informações sobre o mercado de trabalho, associadas às caracte-
rísticas demográ"cas e educacionais - no ano de 2019, ao analisar 
os principais motivos de abandono escolar entre adolescentes e 
jovens, 39,1% relataram a necessidade de trabalhar como o prin-
cipal fator de abandono escolar (IBGE, 2019).

Ainda de acordo com a pesquisa (IBGE, 2019), 50 milhões de 
pessoas com idade entre 14 a 29 anos do país, 20,2% deixaram de 
completar alguma etapa da educação básica. Os resultados tam-
bém apontaram que a passagem do ensino fundamental para o 
médio acentua o abandono escolar, uma vez que o percentual de 
adolescentes que abandonam a escola passa de 8,1% aos 14 anos, 
para 14, 1% aos 15 anos (IBGE, 2019).

Paralelamente a este dado, um estudo realizado pela Organi-
zação para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE 
revelou que pessoas com idades entre 25 e 64 anos e que tenham 
concluído o ensino superior recebem em média 141% a mais 
quando comparadas com aquelas que possuem apenas o ensino 
médio (OCDE, 2015). Em outras palavras: pessoas mais escolari-
zadas registram maior nível de ocupação, maiores rendimentos e 
possuem maior chance de ascensão social.

A possibilidade de conciliar o trabalho e o estudo, de forma 
que o trabalho não se sobreponha e nem prejudique a permanên-
cia na escola e o desempenho escolar tem-se como uma caracte-
rística do Programa de Aprendizagem Pro"ssional.

A aprendizagem pro!issional

 O trabalho consiste em uma atividade humana intrínseca à so-
brevivência do indivíduo, que passou por várias transformações ao 
longo do processo histórico da sociedade, e as relações trabalhistas 
requerem a tutela do Estado para que sejam assegurados direitos e 
garantias mínimas de proteção ao trabalhador (IPEA, 2009).

Considera-se o trabalho como uma das maiores preocupações 
na vida de adolescentes e jovens, as sociedades com maiores índices 
de desigualdade e menores Índice de Desenvolvimento Humano - 
IDH, estão mais propensas as discrepâncias nas relações trabalhistas 
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e exploração dos trabalhadores, bem como a registrar taxas elevadas 
de violações de direitos, entre eles os direitos de adolescentes de estu-
dar e trabalhar de forma protegida (ABRAMO, 2005).

Juridicamente, nas últimas décadas, o Brasil tem dado passos 
importantes na proteção de direitos de crianças e adolescentes: a 
Constituição Federal vedou expressamente em seu artigo 7º qualquer 
trabalho antes dos 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
dos 14 anos; além dela, legislações versaram sobre o tema, conforme 
já tratado, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei da Apren-
dizagem que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e o 
Brasil rati"cou Convenções Internacionais que geram compromisso 
com a proposição de políticas públicas de erradicação do trabalho 
infantil e também de proteção ao adolescente trabalhador, como a 
182 da Organização Internacional do Trabalho - OIT.

A Lei 10.097/2000 e os decretos regulamentadores foram im-
plementados com a "nalidade de estabelecer parâmetros e condi-
ções mínimas para a inserção de adolescentes e jovens no mundo 
do trabalho, entendendo, neste momento, a diferença de mundo 
do trabalho para com mercado de trabalho nas palavras de Fer-
reira e Góes (2020, p. 68-69),

O mercado de trabalho na aprendizagem pro"ssional vê o su-
jeito enquanto uma mercadoria, que pode ser trocada em uma 
gôndola, por não apresentar as características ideais do produto, 
uma noção puramente econômica. Em outras palavras, ao invés 
de ensiná-lo, mostra-se mais fácil a sua substituição, ganha o jo-
vem uma característica de fungibilidade. Já a visão de mundo 
do trabalho entende o aprendiz enquanto um sujeito de direito 
em desenvolvimento, uma pessoa em formação, que necessita de 
mentoria, orientação, para se desenvolver de forma integral.

Conforme o Decreto 9.579 de 22 de novembro de 2018 para ser 
aprendiz o jovem precisa estar matriculado e frequentando a escola 
de ensino regular ou já ter concluído o ensino médio, sendo assegura-
do um contrato formal de trabalho, de até dois anos, com a principal 
"nalidade de propiciar acesso à formação técnico-pro"ssional metó-
dica, organizada em um programa previamente aprovado pela Secre-
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taria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério da Economia e 
sujeito à "scalização da Inspeção do Trabalho (SINAIT, 2019).

Já o artigo 428 da CLT estabelece a obrigatoriedade de for-
malização da relação trabalhista por meio de um contrato de tra-
balho de natureza especial, no qual o aspecto formativo deve se 
sobrepor ao produtivo. O programa deve ser acompanhado por 
uma entidade formadora, responsável pelo desenvolvimento das 
aulas teóricas e pelo acompanhamento do aprendiz na empresa, e 
a formação técnico-pro"ssional deve ser constituída por ativida-
des teóricas e práticas, organizadas em tarefas de complexidade 
progressiva, em programa correlato às atividades desenvolvidas 
nos estabelecimentos contratantes.

As possibilidades de programas de aprendizagem, cursos, são 
diversas, pois estão vinculados à Classi"cação Brasileira de Ocupa-
ções - CBO, sendo orientadas pelo Catálogo Nacional de Progra-
mas de Aprendizagem Pro"ssional - CONAP, documento publi-
cado regularmente pelo Ministério do Trabalho e concebido com 
base nas diretrizes legais da educação pro"ssional e tecnológica.

A aprendizagem pro"ssional mostra-se como uma política pú-
blica de alcance e impacto social, sendo direcionada em alguns mo-
mentos, prioritariamente, aos jovens em situação de vulnerabilidade, 
possibilitando que tenham acesso a formação pro"ssional, à renda e 
a manter-se matriculado e frequentando a escola de ensino regular, 
como percebe-se no parágrafo 5º do art. 66 do Decreto 9.579/2018, 

A seleção dos aprendizes será realizada a partir do cadastro pú-
blico de emprego, disponível no sítio eletrônico Emprega Bra-
sil, do Ministério do Trabalho, e deverá priorizar a inclusão de 
jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco 
social, tais como:
I - adolescentes egressos do sistema socioeducativo ou em 
cumprimento de medidas socioeducativas;
II - jovens em cumprimento de pena no sistema prisional;
III - jovens e adolescentes cujas famílias sejam bene"ciárias de 
programas de transferência de renda;
IV - jovens e adolescentes em situação de acolhimento institucional;
V - jovens e adolescentes egressos do trabalho infantil;
VI - jovens e adolescentes com de"ciência;
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VII - jovens e adolescentes matriculados em instituição de ensino 
da rede pública, em nível fundamental, médio regular ou médio 
técnico, incluída a modalidade de Educação de Jovens e Adultos; e
VIII - jovens desempregados e com ensino fundamental ou 
médio concluído em instituição de ensino da rede pública.

A jornada de trabalho reduzida serve para que o labor não 
inter"ra no desempenho escolar, mas caso isto aconteça e venha 
a comprometer o ano letivo na escola regular, estará constituído 
motivo para rescisão contratual por justa causa.

Tais características especiais demonstram a estreita relação 
entre a aprendizagem pro"ssional e a escola de ensino regular, 
contribuindo à permanência de adolescentes e jovens na educa-
ção formal, podendo colaborar na elevação dos índices de escola-
ridade e para o rompimento de ciclos históricos de pobreza.

Apesar da existência de um marco legal consolidado e o alcan-
ce social da aprendizagem pro"ssional, essa política pública encon-
tra di"culdade em sua efetiva implementação, tendo em vista que 
o Brasil ocupa cerca de metade do potencial de vagas disponíveis 
(MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2019; MINISTÉRIO DA ECO-
NOMIA 2020). Além da escassa "scalização para cumprimento 
da lei, outro aspecto demonstrado consiste na própria condição 
de vulnerabilidade do público atendido, que são preteridos pelos 
empregadores em processos seletivos, por encontrarem-se em 
desvantagem de conhecimento, apresentarem di"culdades em de-
monstrar habilidades e atitudes desejadas no ambiente corporativo 
(GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU, 2021).

A exclusão social a qual muitos desses adolescentes e jovens 
estão inseridos, a marginalização no sentido de estar à margem da 
sociedade, colocam-os em condição de desigualdade em compa-
ração à adolescentes e jovens que não vivenciam tais desproteções.

Levando em consideração o contexto socioeconômico brasi-
leiro, encontrar estratégias efetivas de diálogos entre as políticas 
públicas para que se promova as garantias necessárias à plena efe-
tivação e acesso ao direito fundamental à quali"cação pro"ssional 
e proteção no trabalho se mostra como responsabilidade impos-
tas à toda sociedade, como previsto no art. 227 da Constituição.
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A educação regular na aprendizagem pro!issional e 
as conexões entre as aprendizagens

Uma das condições obrigatórias para que o adolescente ou jo-
vem participe do programa de aprendizagem consiste em estar devi-
damente matriculado no ensino fundamental ou médio, caso ainda 
não tenha concluído essa etapa, evidenciando a indissociabilidade 
entre a política de educação e a política de aprendizagem pro"ssional.

A exclusão social histórica, presente na atualidade e no pas-
sado recente do Brasil e da maioria dos países de terceiro mundo 
(NETO, 2007), forçaram o Estado a instituir políticas públicas 
capazes de promover a inclusão de determinados segmentos da 
sociedade e a equiparação de oportunidades.

A relação intrínseca entre a educação e a aprendizagem pro-
"ssional, inicialmente formulada e estabelecida para atender 
os interesses dos empregadores na quali"cação de mão de obra 
(SPOSATI, 1998), pode se consolidar em enorme potencial de 
transformação caso essas políticas consigam romper o status quo 
de suas proposições iniciais e passem a promover, como elemento 
central de suas atuações, a formação integral do indivíduo pos-
sibilitando que este possa compreender-se como sujeito de di-
reitos e não mero receptor de benesses do Estado, sendo agente 
de transformação de sua própria realidade e do contexto no qual 
estiver inserido, nas palavras de Sposati (1998, p. 06)

Alargar a concepção de exclusão social no Brasil exige, antes 
de mais nada, a introdução de um outro padrão de sociedade 
fundada na civilidade ou na ética civilizatória. A relevância da 
questão cultural reforça a tese [...] de que não se avançará na 
consolidação das garantias sociais enquanto a sociedade civil 
não caminhar um projeto solidário nessa direção. A exigência 
de padrões mínimos precisa fazer parte do padrão de dignida-
de que a sociedade quer ver reconhecido entre seus pares. Sem 
dúvida, o Estado e o governo, enquanto sua forma de adminis-
tração, devem consolidar e regular tais garantias. Todavia sua 
efetivação é decorrência da exigência da sociedade. Isto signi-
"ca que no Brasil a exclusão representa uma perda virtual de 
uma condição nunca antes atingida e não uma perda real capaz 
de sensibilizar a sociedade (SPOSATI, 1998, p. 06). 
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O autor também alerta para uma necessária tomada de cons-
ciência e a urgência na integralização entre as políticas públicas 
para que se possa avançar na superação das vulnerabilidades, 
possibilitando caminhar para uma necessária transformação so-
cial (SPOSATI, 1998). A educação e aprendizagem pro"ssional 
não são concorrentes entre si e não geram colisão, mas são políti-
cas públicas complementares no compromisso estatal.

Trabalhar mostra-se como uma necessidade, não estando re-
lacionada a aquisição de bens materiais supér#uos, mas sim a ne-
cessidade de manutenção dos mínimos necessários à subsistência 
humana. Quanto maior a necessidade de trabalhar, mais se sujeita 
a situações de exploração e violação de direitos, signi"cando acei-
tar trabalhar em condições degradantes, exaustivas e até perigo-
sas, afastando os indivíduos da escola regular e perpetuando os 
ciclos de pobreza (BRASIL, 2020).

Mostra-se necessária a criação de pontes entre a educação e 
a pro"ssionalização, encontrando estratégias para que os jovens 
possam se manter nas escolas, concluir as etapas obrigatórias e 
sejam instigados a ocuparem as salas de aula das universidades.

O direito à educação não deve ser substituído pelo direito à 
pro"ssionalização e proteção no trabalho, ou até mesmo ao tra-
balho irregular e desprotegido dando razão ao adágio “é melhor 
trabalhar do que roubar”, pois não se vislumbra condições dignas 
de trabalho, quando a educação está ausente, precisam ser asse-
gurados concomitantemente.

Reconhecida nacional e internacionalmente como uma polí-
tica fundamental na erradicação do trabalho infantil (CONAN-
DA, 2018; OAB/PR, 2018) - considerado ao mesmo tempo causa 
e efeito da pobreza (OIT, s. d.) - e na promoção do emprego juve-
nil, sendo condizente com o conceito de trabalho decente, não se 
mostra possível o desenvolvimento da aprendizagem pro"ssional 
dissociada da escola regular, apartada da política de educação, pois 
as duas políticas convergem na "nalidade de promover o conheci-
mento e a transformação social dos indivíduos.

Segundo a OIT (s. d.), em 2016, 152 milhões de crianças en-
tre 5 e 17 anos eram vítimas de trabalho infantil no mundo - 88 
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milhões de meninos e 64 milhões de meninas, quase metade des-
sas crianças, 73 milhões realizavam formas perigosas de trabalho, 
sendo que 19 milhões delas tinham menos de 12 anos de idade.

Passados quase 33 anos da promulgação da Constituição Fe-
deral, tendo sido esta o principal símbolo do processo de rede-
mocratização do país, diversos direitos e princípios nela previstos 
estão distantes da consolidação, quiçá por serem compromissos 
dilatórios, como apresenta o professor Neves (2011), podendo ser 
por ausência de vontade política ou pelo jogo de interesses, justi-
"cado até mesmo pela fragilidade econômica do país, argumento 
utilizado para a não efetivação de direitos fundamentais.

Considerações !inais

O art. 227 da CF, delegou ao Estado, a família e a sociedade em 
geral a responsabilidade em assegurar à criança e ao adolescente 
com absoluta prioridade, entre outros direitos, o direito à educa-
ção e a proteção no trabalho, tendo sido programática ao apontar 
caminhos para a efetivação de tais direitos, não estabelecendo hie-
rarquia entre os mesmos, ou seja, de"niu que todos são igualmente 
importantes e essenciais. A partir desse artigo, a Constituição alça 
as crianças, os adolescentes e os jovens ao patamar de indivíduos 
detentores de direitos e merecedores da tutela do estado.

A aprendizagem protege o adolescente do trabalho infantil - 
este considerado como uma grave violação dos direitos humanos 
- tendo acesso a um mundo de possibilidades e de novas perspec-
tivas, a contratação assegura as condições necessárias à perma-
nência na escola e oportuniza conhecer o mundo pro"ssional e 
ser treinado para uma pro"ssão.

Além de suprir as demandas do mercado de trabalho - ainda 
não mundo do trabalho -, os programas de aprendizagem foram ins-
tituídos com a "nalidade de erradicar o trabalho infantil e instituir 
uma agenda de trabalho decente com objetivos e metas de"nidos.

Nos grupos de adolescentes e jovens, que vivenciam situações 
de maiores desproteções, a inserção no programa de aprendiza-
gem contribui para a reinserção desse grupo nas escolas de ensino 
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regular e a retomada do processo de formação escolar, gerando 
como resultado fático a elevação nos índices gerais de formação.

Em uma sociedade com um elevado índice de desigualdade 
como a brasileira, negar a necessidade do trabalho entre os adoles-
centes e jovens, com a "nalidade motivada pela real necessidade de 
contribuir para o sustento de suas famílias consiste em corroborar 
para que o trabalho infantil e a realização de atividades com total 
ausência de proteção e garantias de direitos se perpetuem.

Encontrar caminhos, criar pontes e redes de diálogos entre as 
duas políticas públicas, educação regular e aprendizagem pro"s-
sional, por meio das quais são efetivados dois direitos fundamen-
tais de adolescentes e jovens, evitando a sobreposição ou escolha 
de direitos, trata-se de um desa"o a ser superado.
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Introdução

Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa realizada 
no mês de junho de 2019, com estudantes do Ensino Médio de 
uma escola pública do estado do Paraná, localizada em um bairro 
do município de Cambé. Esse bairro é constituído por famílias 
que apresentam vulnerabilidade econômica e taxas elevadas de 
criminalidade. A pesquisa teve o propósito de criar per"s sociais, 
culturais, econômicos, políticos e educacionais desses estudantes 
do Ensino Médio. Buscou-se elaborar tal per"l a partir da questão 
inserção no trabalho e a relação desse evento com a evasão e a 
reprovação (FERREIRA, 2018). 

A observação participante foi intensa na construção deste es-
tudo, pois trabalhei como zelador (Agente Educacional I) na esco-
la pesquisada. Assim, em conversas com os alunos e as alunas, ouvi 
relatos de aspectos particulares de suas vidas e de suas condições 
de existência. Ouvi relatos sobre fatos que nunca "zeram parte da 
minha realidade familiar e/ou social, como, por exemplo, uma estu-
dante relatou que a mãe já trabalhou como prostituta e que hoje ela 
e a mãe vivem na casa da avó, que cedeu alguns cômodos para elas. 

capítulo 
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Outro relato é de um estudante que frequenta o espaço escolar sem 
faltar porque a família não pode perder o auxílio do programa Bolsa 
Família; um terceiro, estudante do Ensino Médio, relatou: “Hoje meu 
pai está livre, mas já passou anos no sistema prisional em condição 
de condenado”. São recorrentes depoimentos sobre a di"culdade de 
encontrar um posto formal de trabalho, mas, por outro lado, cons-
tatou-se, na pesquisa, que há um número signi"cativo de estudantes 
do terceiro ano do Ensino Médio que possuem trabalho formal ou 
informal, e alguns destes encontraram trabalho por meio da parti-
cipação em programas governamentais destinados para jovens, tais 
como o PROJOVEM. O desejo de acesso ao ensino superior é visto 
com mais frequência no relato de alunos do Ensino Médio ou das 
séries avançadas do Ensino Fundamental, como os oitavos e nonos 
anos. Diante dessas observações, elaboramos as seguintes questões: 

 Quantos são os alunos que começam a trabalhar antes de termi-
nar os estudos? Qual a faixa etária dos alunos? Quantos são aqueles 
que querem ou necessitam trabalhar antes de “concluir” os estudos? 
Quantos possuem acesso a entorpecentes e quantos os consomem? 
Qual a renda da família? Qual o número de pessoas que vive debaixo 
do mesmo teto? Estas são algumas das questões que investiguei para 
responder ao objetivo proposto por esta pesquisa. 

Há muita di"culdade de a escola conseguir atrair os alunos 
para os estudos, uma vez que estes são "lhos de pais sem escola, 
são estudantes com núcleo familiar de baixa renda, que resistem 
à disciplina que a escola exige, assim, a presença da polícia militar 
é frequente no ambiente escolar. 

Ao dialogar com várias pesquisas sobre os jovens brasileiros e 
sua relação com a escolarização, "ca evidente que é fundamental: 
entender o mundo que os cerca; veri"car as mudanças pelas quais 
eles passam; e, neste contexto, identi"car se os mesmos estão, ou 
não, participando ativamente do processo educacional brasileiro. 

 Desse modo, é imprescindível compreender as dimensões 
sociológicas, tais como: as relações que os alunos têm com o 
corpo coletivo, ou seja, com as instituições família, escola, igreja 
etc.); seus hábitos no âmbito do consumo; sua necessidade de tra-
balhar ou não; e o tipo de interação que desenvolvem com o meio 
social dentro e fora da instituição escola. 
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A escola selecionada para este estudo tinha, no ano em que 
a pesquisa foi realizada, ou seja, em 2019, 843 alunos matricula-
dos regularmente, dos quais, 314 eram do Ensino Médio; 502, do 
Ensino Fundamental, e 27 constavam como matrículas de Aten-
dimento Educacional Especializado.

Em relação ao Projeto Político Pedagógico, fazem parte do es-
paço pedagógico três ambientes extras para alunos, além das salas 
de aula, que são: a biblioteca, o laboratório de informática e o la-
boratório de química, física e biologia. A escola conta com quadra 
poliesportiva coberta, com banheiro de acesso para pessoas com 
necessidades especiais ou reduzidas e com uma equipe de 92 fun-
cionários. Cambé é um município com uma população de 106.533 
habitantes (IBGE, 2019), sendo que, aproximadamente, 20 mil 
pessoas moram na região da pesquisa (FERREIRA, 2018). O bair-
ro tem uma população bastante heterogênea, por contar com um 
parque industrial, um comércio bastante desenvolvido e residên-
cias muito diversi"cadas, pois, na mesma medida em que se pode 
encontrar casarões, há também moradias muito precárias. 

A pesquisa ocorreu com minha participação no dia a dia da 
escola, constituindo-se, assim, como um ensaio de observação 
participante. Nesse sentido, foram aplicados cinquenta e nove (59) 
questionários em três turmas de terceiro ano do Ensino Médio, 
sendo duas turmas do período matutino e uma turma do perío-
do noturno. Para a aplicação do referido questionário, houve a au-
torização prévia da direção da escola, do próprio estudante e dos 
respectivos responsáveis, através de um termo de consentimento.

as juventudes pensadas a 
partir de re!lexões e legislações

A juventude é uma fase da vida do desenvolvimento humano. 
Entretanto, é importante ressaltar que essa fase não é igual para 
todos, pois a sociedade produz jovens com per"s bastante diver-
sos, dependendo do contexto social, cultural e econômico em 
que os mesmos estão inseridos. Nesse sentido, sociologicamente, 
deve-se pensar que existem inúmeras juventudes, cada qual com 
suas características, per"l, percepções, valores, hábitos e oportuni-
dades de realização pessoal na sociedade em que vivem. (Fiz essa 
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introdução porque você entrou muito direto no tema, sem fazer 
uma explicação do conceito de ‘juventudes’ que você cita no tí-
tulo desse capítulo. Se não concordar, é só retirar. O trabalho é 
seu. Apenas achei que seria necessário até para a compreensão de 
quem é leigo no assunto e for ler seu texto.)

Pensar o jovem e o mercado de trabalho não é assunto re-
cente. Heloísa Helena Teixeira de Souza Martins, já em1997, ao 
re#etir sobre questões relativas ao trabalho e ao mercado de tra-
balho, na época, na obra O jovem no mercado de trabalho, teceu 
as seguintes considerações

Diante das questões que se colocam hoje para o mundo do traba-
lho, que acentuam as di"culdades de inserção e de permanência 
no mercado de trabalho para amplas parcelas de trabalhadores, 
tomarei como referência uma parcela signi"cativa dessa popu-
lação – os jovens -, no sentido de veri"car como ela tem sido 
atingida pelas transformações que ocorrem na estrutura produ-
tiva e que afetam o trabalho. As mudanças introduzidas tanto 
na organização do processo de trabalho, quanto no conteúdo do 
trabalho, ou seja, na natureza das atividades, nas exigências de 
quali"cação ou requali"cação pro"ssional, e que parecem con"-
gurar um novo tipo de trabalho e de trabalhador, se já provocam 
situações difíceis para os trabalhadores adultos, no caso dos jo-
vens elas ganham certa dramaticidade (MARTINS, 1997, p. 99).

Assim, a preocupação com a inserção do jovem no mercado 
de trabalho não é tema recente, além disso, a juventude é pensada 
de maneira a ser inserida em alguma lógica que já existe. O jovem 
é parte signi"cativa no contingente total de pessoas que traba-
lham. Nesse sentido, é importante lembrar que o jovem é agente 
de mudanças, entretanto, as políticas públicas de trabalho dire-
cionadas aos jovens têm como objetivo, apenas, que estes sejam 
trabalhadores formados e capacitados para ocupar cargos que, 
muitas vezes, contribuem para a continuidade da lógica capitalis-
ta de produção. Desse modo, a intenção do Estado em manter os 
jovens ativos no mercado de trabalho é garantir a arrecadação de 
impostos (MARTINS, 1997). (Enzo, esse parágrafo estava muito 
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confuso. Tive que mexer muito nele para lhe dar mais clareza. 
Leia com atenção e observe se "cou correto conforme quis dizer)

No ano de 2009, foi elaborado o relatório da OIT (Organização 
Internacional do Trabalho), intitulado: 34 milhões de jovens com 
empregos produtivos e de trabalho decente constroem o progresso. O 
texto desse relatório compreende três grandes capítulos, com seus 
devidos subtópicos, e as considerações "nais. O capítulo primeiro 
tem como título Diagnóstico da situação da juventude no Brasil; o 
capítulo segundo é intitulado como Programas e ações para jovens 
no Brasil; o capítulo terceiro, Observações e recomendações para 
políticas para a juventude. As considerações "nais apresentam a 
posição dos atores sociais sobre a questão da juventude e, nestas, é 
possível identi"car a ideia de quali"cação da mão de obra jovem, 
pois o documento constata que os jovens não somente trabalham, 
mas também estudam e se especializam, ou seja, se quali"cam em 
alguma atividade laboral (COSTANZI, 2009).

Além do relatório da OIT, constatou-se, também, que o Con-
selho Nacional de Juventude (CONJUVE) tem um discurso vol-
tado à preocupação com o desenvolvimento de políticas públicas 
direcionadas à juventude. Conforme esse Conselho: 

 Atualmente, o Conjuve é composto por 30 conselheiros, sendo 
10 representantes do poder público e 20 representantes da socie-
dade civil. A representação do poder público contempla, além 
da SNJ, todos os ministérios que possuem programas voltados 
para os jovens; a Frente Parlamentar de Políticas para a Juven-
tude da Câmara dos Deputados; o Fórum Nacional de Gestores 
Estaduais de Juventude; além das associações de prefeitos. Essa 
composição foi estruturada para que as ações sejam articuladas 
em todas as esferas governamentais (federal, estadual e munici-
pal), o que contribuirá para que a política juvenil se transforme, 
de fato, no Brasil, em uma política de Estado (CONJUVE, 2020). 

 A terceira conferência nacional do CONJUVE ocorreu entre 
16 e 19 de dezembro de 2015. Essa conferência tratou dos direitos 
das juventudes e apresentou subsídios para debates. No relatório 
dessa conferência, há uma nota "nal diz o seguinte:
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NOTA FINAL. No caso brasileiro, a violação de direitos, ex-
pressa nas manifestações cotidianas e generalizadas de racismo 
e de discriminação racial, é a base da violência letal a que a 
população negra é submetida. As análises sobre os contextos de 
violência nos quais se insere a juventude negra brasileira não 
deixam de apontar essas correlações. É possível a"rmar que 
todos os esforços institucionais para promover o desenvolvi-
mento inclusivo e melhorar as condições de vida da população 
negra no Brasil se esvaem frente aos indicadores perversos de 
mortalidade nos segmentos mais jovens (CONJUVE, 2013, p. 
219). (Essa data não pode estar correta, porque a conferência só 
ocorreu em 2015, e a data do relatório da conferência, que você 
colocou, é anterior, ou seja, 2013).

O relatório da OIT e o do CONJUVE são dois exemplos para 
elucidar que há atenção e certa preocupação de organizações in-
ternacionais e nacionais no que diz respeito a políticas voltadas 
para as juventudes. 

Nesse contexto, é fundamental pensar o jovem em seu univer-
so social, econômico, político e cultural, pois há milhões de jovens, 
não somente no Brasil, mas no mundo todo, que não têm acesso a 
direitos, de modo que possam usufruir de plena cidadania. Em re-
lação à realidade brasileira, todas as tentativas de melhoramento da 
educação e de acesso dos cidadãos aos direitos civis, prescritos em 
lei, têm se mostrado fracassadas ou de pouca relevância, pois não 
produziram mudanças signi"cativas. Para que as prescrições legais 
tenham sucesso, algumas questões têm que ser levadas a sério: inves-
timentos adequados para que todos possam, realmente, ter acesso a 
uma educação de qualidade; formação quali"cada dos professores; 
independência das grandes corporações; con"guração da educação 
a partir de cada realidade particular; e entendimento de que a educa-
ção não é apenas o que se aprende na escola, pois os alunos possuem 
uma realidade para além dos muros das instituições escolares. Essas 
questões mencionadas constituem ações que visam não só à melho-
raria da educação em si, mas precisam se estender à realidade dos 
cidadãos, que devem ter acesso, também, a bens de consumo, lazer, 
esporte e eventos culturais, em seu território.

A realidade de cada aluno é bastante variada, assim, é tam-
bém variada a resposta destes à escola, à educação. Há, entre os que 
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estão matriculados, alunos/as que reprovam, que abandonam ou 
que são aprovados, assim, é possível pensá-los a partir de pesquisa 
quantitativa. Com isto, seria possível re#etir melhor sobre: o que, 
de fato, ocorre com os estudantes que evadem; o número de alunos 
que termina o Ensino Médio; quantos são os que não conseguem 
terminar os estudos; e quantos alunos ingressam no ensino funda-
mental, médio e universitário. Por que ainda há tantos estudantes 
que evadem? Sabemos que as causas são questões de ordem pública 
que desencadeiam consequências na vida dos indivíduos, assim, 
são questões sociais que interessam a todo um corpo social. Para a 
permanência do estudante na escola, a mãe e o pai devem querer 
ter certeza de que seus "lhos estão indo à escola, por outro lado, o 
governo deve garantir o direito de acesso à educação de qualidade 
para todas as pessoas. Há direitos que são garantidos constitucio-
nalmente, os quais, o povo não precisa parar para pensar em usu-
fruir, a"nal paga seus impostos e espera que estes sejam revertidos 
para população em forma de benefícios, como, exemplo, melhorias 
nas áreas básicas de convivência social, saúde, habitação, educação 
e erradicação da fome e do analfabetismo. 

Nesse sentido, é importante o desenvolvimento de estudos 
que busquem investigar e desvendar a realidade dos jovens brasi-
leiros, muitos dos quais são também trabalhadores, para identi"-
car suas reais necessidades. 

O Estatuto da Juventude e o PNE apresentam diretrizes que 
norteiam a implementação dos benefícios prescritos nas leis para 
o público jovem. Uma das diretrizes do Estatuto da Juventude 
(BRASIL, 2013, p. 26) ressalta que a lei deve “garantir meios e 
equipamentos públicos que promovam o acesso à produção cul-
tural, à prática esportiva, à mobilidade territorial e à fruição do 
tempo livre”. Assim, a preparação para o trabalho não deve ser o 
único objetivo das políticas públicas, pois o Estado tem a obriga-
ção legal de disponibilizar opções de acesso à cultura, ao esporte 
e ao lazer, além de mobilidade territorial e"ciente e segura.

Outra diretriz do Estatuto da Juventude que chama bastante 
a atenção é última,

que estabelece:
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[...] XI – zelar pelos direitos dos jovens com idade entre 18 (de-
zoito) e 29 (vinte e nove) anos privados de liberdade e egres-
sos do sistema prisional, formulando políticas de educação e 
trabalho, incluindo estímulos à sua reinserção social e laboral, 
bem como criando e estimulando oportunidades de estudo e 
trabalho que favoreçam o cumprimento do regime semiaberto 
(BRASIL, 2013, p. 27).

 

É importante observar que a palavra ‘trabalho’, a palavra ‘edu-
cação’, o adjetivo ‘laboral’, que se refere ao mundo do trabalho, e a 
expressão “reinserção social” tenham sido usados sempre juntos 
nessa diretriz. O jovem entre 18 (dezoito) e 29 (vinte e nove) anos 
que estiver preso, ou seja, que infringiu as normas legais, tem o 
direito a usufruir de políticas educacionais e trabalhistas que o 
levem a reduzir sua pena, para que ele possa ser inserido, nova-
mente, na sociedade civil. 

Assim, é importante ressaltar que o Estatuto da Juventude 
(BRASIL, 2013) estabelece diretrizes para as diferentes realidades 
de jovens brasileiros que se encontram em situações de vulnera-
bilidade por inúmeros motivos. A sociologia, para "ns de estudo, 
re#exão e proposição de caminhos a seguir, trabalha com agru-
pamentos de pessoas que apresentam características comuns, que 
partilham, muitas vezes, o mesmo tipo de realidade social, políti-
ca e econômica. Portanto, pensar a juventude sociologicamente, 
é pensar no plural, pois há diversas categorias de juventude: a ju-
ventude e os vários movimentos sociais, a juventude e as questões 
de gênero, a juventude e a educação, a juventude e o universo do 
trabalho, a juventude universitária, a juventude rural, a juventude 
urbana, entre outras realidades. 

Entre os vários outros temas que podem ser pensados em re-
lação às juventudes existentes, o tema trabalho é bastante aborda-
do, a"nal o trabalho é o que garante a continuidade da sociedade, 
seja ele realizado por máquinas criadas por humanos ou pela for-
ça humana. O trabalho do jovem aprendiz e do jovem recém-for-
mado ou o trabalho informal ou terceirizado exercido por muitos 
jovens são alguns exemplos para ilustrar que é possível pensar as 
juventudes e o universo do trabalho de forma especí"ca, aprofun-
dando essa dimensão. 
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Jovens estudantes do ensino médio: 
em âmbito nacional e na escola do paraná 
selecionada para o estudo

No Brasil, desde a promulgação da Constituição Federal de 
1988, há obrigatoriedade da oferta de oito anos, hoje nove, de En-
sino Fundamental, para todos os brasileiros, ou aqui residentes, 
dos 7 anos até aos 14 anos de idade. Cabem sanções jurídicas aos 
governantes que não garantirem essa oferta ou a implementarem 
de forma irregular. Estes anos de estudos são para a inserção de 
cada subjetividade ao corpo coletivo, a sociedade, bem como, são 
anos essenciais para que cada indivíduo possa continuar estudan-
do e ingressar no mercado de trabalho. Contudo, ainda há: muita 
evasão escolar, um signi"cativo número de repetência e existên-
cia de não efetivação da quantidade de matrículas esperadas. 

Os novos dados do Censo Escolar revelam que 12,9% e 12,7% 
dos alunos matriculados na 1ª e 2ª séries do Ensino Médio, res-
pectivamente, evadiram da escola entre os anos de 2014 e 2015. O 
9º ano do Ensino Fundamental tem a terceira maior taxa de eva-
são, 7,7%, seguido pela 3ª série do Ensino Médio, com 6,8%. Ao 
se considerar todas as séries do Ensino Médio, a média nacional 
de evasão é de 24,1% em 2019, enquanto, no Paraná, no Ensino 
Médio, a taxa de evasão é de 8,23%. São números altíssimos de 
evasão em 2019, que contribuem para que o Brasil ocupe o 68º 
lugar no ranking mundial de educação (INEP, 2019).

Diante desses dados, constata-se que há muitos jovens que 
tentam frequentar as escolas, mas, diante da realidade sócio-po-
lítica e econômica, "cam impedidos de desfrutar sua juventude. 
Assim, é como se crescessem antes do tempo, tendo que deixar os 
estudos para trabalhar para garantir o sustendo da família. Mui-
tos terminam o Ensino Fundamental, que, em 2019, apresentou 
uma taxa de evasão de 2,04% (INEP, 2019), mas não conseguem 
prosseguir nas próximas etapas, Ensino Médio e Ensino Superior. 

Embora tenha aumentado, consideravelmente, o número de 
crianças e adolescentes nas escolas, pois, no Ensino Médio, por 
exemplo, desde 1991 até 2012, o número de matriculas quase tri-
plicou, ou seja, houve uma expansão signi"cativa, os números 
do INEP mostram que, entre os que se matricularam, há uma 
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porcentagem de alunos que reprova ou abandona a escola. Nesse 
sentido, conforme Dayrell e Jesus (2016):

A realidade retratada por esses jovens expressa o fenômeno da 
expansão escolar ocorrida no Brasil principalmente a partir de 
meados da década de 1990. Nesse período, ocorreu uma amplia-
ção signi"cativa do número de matrículas, principalmente no 
ensino médio, que passou de 3.772.698, em 1991, para 8.376.852 
matrículas em 2012 (DAYRELL, JESUS, 2016, p. 412).

No Paraná, por exemplo, o número de matrículas nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental 1 (primeira série até a quinta sé-
rie) é consideravelmente maior do que o das matrículas que dão 
entrada ao Ensino Fundamental 2 (anos "nais do ensino funda-
mental que compreende da sexta série até a nona série): enquanto 
nas séries do Ensino Fundamental 1 foram matriculados 656.808 
alunos, no ano de 2018, neste mesmo ano, as matrículas para os 
anos "nais desse nível de ensino foram 532.826 (INEP, 2018).

É relevante mencionar, também, que o Brasil avançou, nas 
últimas décadas, no que diz respeito a investimentos em educa-
ção, não somente investimentos econômicos, pois o despender 
esforço para alguma tarefa não deixa de ser um investimento para 
se alcançar um "m. Entretanto, "ca a pergunta: Por que razão, 
porém, continua ocupando os últimos lugares nos rankings inter-
nacionais? Os países passam por testes internacionais, na área da 
educação, para que seja “medido” o aperfeiçoamento alcançado 
com as reformas educacionais implementadas. Nesse sentido, é 
importante lembrar que:

O compromisso da ONU para com a juventude data de 1965, 
quando os Estados-membros assinaram a Declaração sobre o 
Fomento entre a Juventude dos Ideais de Paz, Respeito Mútuo e 
Compreensão entre os Povos. Entretanto, foi apenas em 1985, com 
a instituição pela ONU do Ano Internacional da Juventude: Parti-
cipação, Desenvolvimento e Paz, que o tema alcançou materialida-
de e ampliou sua visibilidade (ANDRADE, SILVA, 2009, p. 412).
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 Outro dado preocupante, conforme Pisa (2000) é que, no 
ano 2000, no quesito “classi"cação dos países segundo habilidade 
de leitura de alunos de 15 anos”, num rol de 32 países, o Brasil 
estava na última colocação. Em 2019, por exemplo, ao levantar a 
taxa de analfabetismo, o IBGE contatou 11,3 milhões de analfa-
betos. O fato é que muitos jovens, no Brasil, ainda não têm acesso 
à educação ou condições de permanência na escola. Além disso, é 
fundamental ressaltar a questão da qualidade do ensino ofertado, 
do nível fundamental ao superior. 

Nesse contexto, não se deve esquecer as condições, muitas 
vezes, bastante precárias, da educação no meio rural, nos lugares 
mais remotos do país, nas periferias das cidades, onde, geralmen-
te, as políticas públicas de educação se resumem à compra de um 
veículo para o transporte dos estudantes para uma escola mais 
próxima, ao invés de concentrarem esforços para a construção de 
uma escola local, inserida na realidade do aluno. Na maioria des-
sas escolas, a precariedade do ensino é realidade cotidiana. En-
tretanto, isso não acontece em todos os lugares. A"nal, não existe 
nenhuma escola que apresente bons resultados nos lugares men-
cionados acima? As contingências apresentadas acima, entre ou-
tros fatores, contribuem para que crianças, adolescentes e jovens 
vivam sem frequentar regularmente as escolas ou se evadam. Se 
não estão nas escolas, onde estão essas crianças e jovens? No mer-
cado de trabalho informal, em orfanatos ou na rua? Onde estão 
as pessoas que, segundo a lei, deveriam estar na escola regular? 

Em 2014, o Congresso Nacional Brasileiro e a Presidência da 
República aprovaram a Plano Nacional de Educação. Neste do-
cumento, são abordados alguns dos temas que foram tratados no 
parágrafo anterior. O documento (PNE) apresenta quatro diretri-
zes em seu Artigo 2º: erradicação do analfabetismo; universaliza-
ção do atendimento escolar; melhoria da qualidade educacional; 
e formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos va-
lores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. Portan-
to, a educação, no Brasil, segundo as diretrizes do PNE, deve for-
mar indivíduos para um dia ingressarem no mundo do trabalho. 
Nessa perspectiva, muitas ações são desenvolvidas no sentido de 
levar o mundo do trabalho mais perto do mundo da escola. Nes-
se contexto, estão os cursos extracurriculares, as escolas privadas 
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cujos donos são empresários e o incentivo ao jovem aprendiz, à 
educação pro"ssionalizante e aos cursos técnicos. 

As várias políticas públicas ou mesmo políticas que provêm 
da iniciativa privada, visando à inserção dos jovens nos mercados 
de trabalho, não levam em consideração, entretanto, que essas 
ações chegam a um número muito restrito da população estudan-
te, em uma era em que o mundo do trabalho vem se transforma-
do de forma veloz, devido à inserção da tecnologia da informa-
ção, que dispensa, cada vez mais, mão de obra humana ou requer 
mão de obra altamente “especializada”, “quali"cada”. 

Segundo o Estatuto da Juventude (BRASIL, 2013), no Brasil, as 
políticas destinadas aos jovens incluem pessoas entre 15 e 29 anos:

O Estatuto da Juventude (Lei 12.852/13) é um imenso legado 
para o Brasil. Ao dispor sobre os direitos dos jovens, sobre as 
diretrizes das políticas públicas de juventude e sobre o estabe-
lecimento do Sistema Nacional de Juventude, o Estatuto torna a 
realização de políticas especialmente dirigidas às pessoas entre 
15 e 29 anos uma obrigação do Estado, independente da vonta-
de de governos (BRASIL, 2013. p. 7).

É importante ressaltar que ser jovem e, concomitantemente, 
estudante deveria ser algo extremamente normal, entretanto, isso 
nem sempre é possível entre os jovens mais pobres4, o que faz 
com que muitos olhem para os mesmos de forma preconceituosa. 
Nesse sentido, por diversas razões, o número de jovens pobres 
criminalizados, o"cialmente, em termos jurídicos/legais é muito 
maior do que entre os pertencentes à população rica. Isso não 
quer dizer que não existam pessoas ricas que cometam crimes, 
mas que estas pessoas, devido à in#uência econômica e políti-
ca, nem sempre são criminalizadas por seus delitos ou o são de 
forma bem mais branda. Quando se trata a população negra, a 
criminalização é ainda muito maior (DINIZ; QUEIROZ; NO-
GUEIRA, 2014).

4 BODART, 2019.
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Per!is sociais e educacionais dos estudantes 
pesquisados 

A escola selecionada para este estudo tinha, em 2019, ano da 
realização do mesmo, 843 alunos regularmente matriculados, dos 
quais, 314 eram do Ensino Médio. Desses 314 alunos, distribuídos 
em 3 turmas, 2 matutinas e 1 noturna, apenas 90 concordaram/
puderam participar da pesquisa, e somente 59 responderam, efeti-
vamente, ao questionário. Entre os que não puderam participar da 
pesquisa estavam inúmeros menores que não tiveram autorização 
dos responsáveis para tal, mas alguns apenas não se interessaram. 
O questionário foi composto por 14 questões fechadas, cujos da-
dos foram tratados e quanti"cados. A seguir, são apresentados: os 
resultados levantados pela pesquisa e a análise dos mesmos e da 
observação participante, realizada nos anos de 2018 e 2019. 

Tabela 1: dados gerais

Estudantes
Questionários

Numeral
90
59

%
100%

65,55%

Divididos em:

Menores de 18 32 54,23 %

Maiores de 18 27 45,77 %

Questionários 59 100%

Faixa etária

16 anos 13 22,03%

17 anos 19 32,20%

18 anos 17 28,81%

19 anos 7 11,86%

20 anos 1 1,7%

23 anos 1 1,7%

27 anos 1 1,7%

Questionários 59 100%
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Esta primeira Tabela apresenta os participantes por faixa 
etária. É expressivo o número de estudantes, que responderam 
ao questionário, com idade igual ou superior a 18 anos, ou seja, 
27 do total de respondentes (45,77%). Estes, normalmente, já 
deveriam ter terminado os estudos secundários. Entretanto, um 
número signi"cativo de alunos, nessa faixa etária, reprova ou se 
evade. No ano da pesquisa, a evasão, entre alunos do terceiro ano 
do Ensino Médio, foi de 15,38%, conforme os dados da estatística 
do Resultado Final do referido ano. Nesse sentido, é importante 
ressaltar que o combate à evasão escolar é fundamental em um 
país desigual como o Brasil, onde cerca de 13,8 milhões de pesso-
as vivem com menos de US$ 1,90 por dia, segundo o IBGE (CO-
LOCAR A CITAÇÃO, ANO|). Facilitar o acesso e a permanência 
desses indivíduos na escola é, com certeza, a melhor forma de 
lhes garantir a apropriação de conhecimentos básicos e funda-
mentais para que possam se tornar cidadãos conscientes de seus 
direitos e motivados a participar ativamente do meio em que vi-
vem, de modo que todos possam ter uma vida digna. 

O questionário apontou, também, que existe diversidade de 
gênero entre os estudantes pesquisados: grande parte dos partici-
pantes da pesquisa se autodeclararam heterossexuais; xxx homos-
sexuais; 1 lésbica; 1 bissexual e 1 pansexual. Lésbicas são mulheres 
que se relacionam sexualmente entre si; bissexuais são os indivídu-
os que se relacionam tanto com homens como com mulheres; e o 
termo pansexual diz respeito à atração sexual afetiva, emocional, 
romântica entre as pessoas, independente da identidade de gênero 
ou sexo (FIGUEIRÓ, 2007). A autora ressalta que há, ainda: 

[...] um outro aspecto da diversidade sexual: o que envolve a 
identidade sexual e a identidade de gênero. A primeira que diz 
respeito ao processo de identi"car-se psicologicamente como 
homem ou mulher, o que poderia ser designado, de forma sim-
ples, de sexo psicológico, e que se dá comumente, antes de se 
completar o segundo ano de vida. A identidade de gênero, isto 
é, o sexo social refere-se ao processo pessoal de estruturação 
e direcionamento de comportamentos e de condutas sociais 
(forma de falar, de se vestir, de andar etc.) para um esquema 
masculino ou para um esquema feminino, ambos construídos 
social e culturalmente (FIGUEIRÓ, 2007, p 4).
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  Assim, essa primeira questão apresenta o per"l pessoal do 
jovem estudante da escola selecionada para a pesquisa.

 A Tabela 2 apresenta os resultados da segunda questão do 
questionário: Distância entre a casa do participante e a escola.

 Tabela 2: distância da moradia em relação a escola

Distância da Moradia em 
relação a Escola Total 59 (100%)

No bairro da escola 40 (67,8%)

Regiões próximas 17 (28,8%)

Distância de 9 Km 1(1,7%)

Não respondeu 1(1,7%)

Dos 59 respondentes, 40 (67,8%) informaram que moram 
no bairro onde está localizado o colégio. Assim, conclui-se que a 
maioria dos alunos estuda e mora no bairro em que está localizada 
a instituição de ensino. Entre os demais, 17 (28,8%) moram em re-
giões próximas, ou seja, em bairros que não são distantes da escola; 
1 (1,7%) dos estudantes informou que mora a 9 Km da escola, em 
uma área rural; e 1 estudante não respondeu a essa questão.

O local da moradia dos alunos, expresso na Tabela 2, evi-
dencia que 30,5% dos estudantes vêm de outros locais, ou seja: 
17 (28,8%) de bairros próximos e 1 (1,7%), da zona rural. Nesse 
contexto, o estudo expressa a realidade não apenas dos estudantes 
do bairro onde está localizada a escola, mas, também, de bairros 
vizinhos e outros locais próximos. 

Tabela 3: forma de acesso ao dinheiro

Forma de acesso ao dinheiro 59 (100%)

Trabalho Formal 28 (47,4%)

Trabalho Informal 11 (18,6%) 

Mesada 5 (8,4%)

Mesada e Trabalho Informal 1 (1,7%)

Não trabalham 14 (23,9%)

Conforme a Tabela 3, a forma preponderante de acesso ao di-
nheiro é por meio do trabalho formal e/ou informal, cujo percentual 
é 66,7% (39 alunos). Muitos estudantes não têm condições de 
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apenas estudar, desse modo desde a adolescência começam a tra-
balhar, o que não é exceção no Brasil. Nesse sentido, a legislação 
brasileira permite que os estudantes, já aos 14 anos, ingressem no 
mercado de trabalho formal, com carga horário de meio período, 
ou seja, 4 horas por dia. Contudo, observa-se que um número ex-
pressivo de estudantes (18,6%) desenvolve trabalho informal, ou 
seja, sem registro em carteira de trabalho. Onde estão estas vagas? 
Será que elas atraem mais os estudantes ou mais os contratantes? 
O fato é que muitos, mesmo sem experiência, precisam trabalhar, 
assim, acabam por aceitar trabalhos informais. 

Durante o meu período de trabalho nessa escola, entre 2018 e 
2019, os estudantes relataram trabalhar com poda de grama, com 
venda de produtos caseiros ou repassados para serem revendidos de 
casa em casa ou na rua, como manicure, entre outros. Outros relata-
ram que ajudam no comércio da família, fazem bicos como garçons/
garçonetes ou desenvolvem emprego de temporada, no "nal do ano. 

O per"l levantado, até aqui, é de estudantes que: em sua maio-
ria, trabalham além de estudar, moram próximo da escola, com 
algumas exceções, e apresentam ampla diversidade de gênero. 

Tabela 4: Número de pessoas por residência

Estudantes 59 Quantidade de pessoas por casa

7 2 Moradores

17 3 Moradores

19 4 Moradores

12 5 Moradores

3 6 moradores

1 Sem Resposta

Os dados da Tabela 4 evidenciam que 34 dos investigados 
vivem em residências com 4 ou mais familiares, o que representa 
mais da metade dos estudantes pesquisados. Em conversas pes-
soais, muitos estudantes relataram o desejo de poderem ter suas 
próprias coisas, levando em consideração que muitos já passaram 
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da idade de "nalizar os estudos em nível médio, entretanto, têm 
que trabalhar para ajudar nas despesas da casa de sua família.

Tabela 5: Renda familiar

Renda familiar 59 (100%)

1 salário mínimo 13 (22,03%)

2 ou mais salários mínimos 45 (76,27%)

Sem resposta 1 (1,7)

Pelo exposto na Tabela 5, que trata da Renda Familiar, 
constata-se que um número significativo de famílias de estu-
dantes (22,03%) vive com apenas um salário mínimo. Nesse 
contexto, levando-se em consideração que a maioria dos estu-
dantes vive em famílias com 4 ou mais pessoas, infere-se que 
uma parcela significativa se caracteriza como de baixa renda. 
Várias as vezes, durante os dois anos de trabalho e pesquisa, 
pude ajudar, de alguma maneira, alguém com necessidade 
imediata de roupa, comida, material escolar, enquanto outros 
precisavam apenas conversar.

Em relação à perspectiva de trabalho e de estudo, dos 59 es-
tudantes pesquisados, 73% responderam que trabalharão e estu-
darão depois que concluírem o Ensino Médio; 8%, que não sa-
bem o que farão; 3,4% não responderam a essa questão; e 15,25% 
a"rmaram que desejam somente trabalhar, conforme dados da 
Tabela 6, apresentada a seguir.

Tabela 6: Perspectiva de trabalho

Perspectiva de trabalho 59(100%)

Trabalhar e estudar 43 (73%)

Não sabem 5 (8%)

Não responderam 2 (3,4%)

Somente trabalhar 9 (15,25%)

Desse modo, a grande maioria, ou seja, aproximadamen-
te 2/3 dos estudantes, pretendem trabalhar e estudar ao mesmo 
tempo, outros apenas continuariam com sua rotina de trabalho e 
estudos, uma vez que já trabalham e estudam.
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Tabela 7: Tipo de escola em que você vai estudar no próximo ano

Escola – Próximo ano 59 (100%)

Não continuarão a estudar, qual-
quer escola ou não sabem

36 (61%)

Escola Pública Estadual 14 (24%)

Escola Pública Federal 1 (1,7%)

Escola Privada 8 (13,3%)

Ao se comparar os dados expostos pelas Tabelas 6 e 7, percebe-se 
que há incerteza em relação ao futuro, pois, embora muitos tenham 
relatado, na Tabela 6, que pretendem continuar (73%), observa-se, 
pela Tabela 7, que 61% dos pesquisados a"rmam não ter certeza em 
relação a essa questão, pois muitos disseram que não continuarão, 
prefeririam qualquer escola ou não souberam responder. Sabem, em 
sua grande maioria, que a certeza é maior em relação ao trabalho do 
que no que diz respeito à continuidade dos estudos. 

Nesse contexto, a Lei 10.097/2000 (BRASIL, 2000) dispõe sobre a 
contratação de jovens aprendizes em empresas de médio e grande por-
tes. O governo federal desenvolveu uma lista de programas nesse sen-
tido, apresentados no Guia de Políticas Públicas de Juventude, da Se-
cretaria Geral da Presidência da República, no ano de 2006. Dentre os 
programas ofertados pelo governo federal, estão: Projeto Agente Jovem, 
Projeto Bolsa-atleta, e Programa Brasil-Alfabetizado. Os estudantes pes-
quisados relataram, por exemplo, que fazem parte de programas como 
jovens aprendizes em instituições públicas, em centros destinados a ati-
vidades para as juventudes, que proporcionam cursos ao menor apren-
diz, ou fazem cursos de esporte e/ou arte, disponibilizados em o"cinas 
que visam à cidadania, ao empreendedorismo ou outros "ns.

Tabela 8: Escolaridade da mãe/madrasta

Escolaridade da mãe/madrasta 59 (100%)

1ª à 4ª Série 17 (29%)

5ª à 8ª Série 6 (10,3%)

Fundamental completo ou Ensino 
Médio incompleto

 12 (20,3%)

Ensino Médio Completo 15 (25%)

Ensino Superior Completo 2 (3,4%)

Não sabem 7 (12%)
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De modo geral, a escolaridade da mãe e/ou madrasta é baixa, 
pois 29%, ou seja, quase um terço não concluiu o Ensino Funda-
mental, e apenas 3,4%, ou seja, 2 mães/madrastas, realizaram um 
curso superior completo. Nesse contexto, para muitos dos estu-
dantes, chegar ao terceiro ano do Ensino Médio é algo que acon-
tece, pela primeira vez, historicamente, no âmbito de sua família. 
Constata-se, assim, que a maior parte das mãe e/ou madrastas 
não possui escolaridade adequada à sua idade. 

Tabela 9: Escolaridade do pai/padrasto

Escolaridade da mãe/madrasta 59 (100%)

1ª à 4ª Série 8 (13,56%)

5ª à 8 Série 12 (20,33%)

Fundamental completo ou Ensino 
Médio incompleto

13 (22,03%)

Ensino Médio Completo 11 (18,64%)

Ensino Superior Completo 2 (3,4%)

Superior Incompleto 1 (1,7%)

Não sabem 11 (18,64%)

Nunca estudou 1 (1,7%)

A escolaridade dos pais/padrastos também é, de modo geral, 
baixa, pois 12 (20,33%) não completaram o Ensino Fundamental, 
13 (22,03%) não completaram o Ensino Médio, e 1 (1,7%) pai 
nunca frequentou uma escola. Apenas dois estudantes relataram 
que os pais/padrastos concluíram o ensino superior. 

Quando perguntado: Quantos livros há em sua casa? Dos 59 
respondentes, 19 responderam ‘nenhum livro’; 33 assinalaram ‘de 
um a vinte livros’ e 7 sete, ‘de vinte a cem livros’. 

Sobre a prática de alguma atividade extraescolar, a maioria, 
ou seja, 44 alunos a"rmaram que não praticam nada; 14 disseram 
praticar alguma atividade extraescolar, e 1 aluno não respondeu. 
Entre as atividades mencionadas, estão: cursos pro"ssionalizan-
tes, curso de arte, esporte e informática. Como muitos precisam 
trabalhar e estudar, pode-se inferir que esta seja a causa de grande 
parte não conseguir fazer cursos extras. 
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Quando perguntado sobre o acesso a algum tipo de entorpe-
cente, a maioria (34 alunos) respondeu ‘não’, mas 22 alunos assi-
nalaram ‘sim’ e dois estudantes não responderam.

 A pesquisa revelou também que muitos dos jovens pesquisa-
dos já tinham acesso a drogas, como maconha, cocaína, cigarro, 
narguilé e bebida alcoólica, mas 1 aluno confessou o uso de pe-
dra (crack). Apareceu também a seguinte resposta: “tudo, menos 
pedra”. Por outro lado, há também um número signi"cativo de 
estudantes pesquisados que não tiveram contato ou que não "ze-
ram o uso de nenhuma substância considerada entorpecedora: 22 
estudantes dos 59 pesquisados.

Ao se questionar quantos estudantes são beni"ciários do pro-
grama governamental Bolsa Família ou de algum outro programa 
do governo, 8 responderam ‘sim’; 49 a"rmaram não receber be-
nefícios de programas governamentais; e 2 não responderam. As-
sim, a maioria dos estudantes ou suas famílias não recebe auxílio 
de programas do governo. Este dado nos mostra que as famílias 
desses estudantes são trabalhadores, em sua maioria. 

Nesta pesquisa, foi possível notar que, em uma mesma institui-
ção educacional, pode-se identi"car diferentes tipos de juventude, ou 
seja, várias juventudes, pois, embora todos sejam jovens estudantes, 
cada um pertence a um grupo especí"co. Por exemplo, há uma dife-
rença entre os que estudam no período noturno e os que estudam no 
período matutino: grande parte dos alunos que estudam no ensino 
noturno são maiores de idade, o que não ocorre no ensino diurno. 

 Diversos programas são destinados, exclusivamente, para jovens 
estudantes, em âmbito municipal e/ou federal. Quando se pergun-
tou se participam ou já participaram de algum programa destinado 
exclusivamente para jovens estudantes, 16 responderam ‘sim’, mas a 
maioria, ou seja, 41 responderam ‘não’, e 2 alunos não responderam.

Em geral, os investigados são estudantes que não possuem 
livros em suas casas e dependem muito da escola ou da bibliote-
ca pública para realizarem suas pesquisas, ou devem recorrer à 
internet. Constatou-se o baixo nível de escolaridade dos pais dos 
investigados em relação a eles próprios. Nesse sentido, a institui-
ção escola torna-se fundamental tanto para os estudantes como 



Seção 05 – Práticas pedagógicas e relatos de experiências

909

para os responsáveis, uma vez que projeta a possibilidade de fu-
turo melhor. Nesse sentido, Juarez Tarcisio Dayrell e Rodrigo Ed-
milson de Jesus fazem a seguinte re#exão:

Entre aqueles que reconheceram as positividades das escolas, po-
demos notar que poucos se referem ao cotidiano escolar, a seus 
tempos, seus espaços e seus conteúdos curriculares. O aspecto 
positivo da escola parece residir em suas promessas de um futuro 
melhor. A exemplo do trabalho, que possibilita aos jovens eva-
didos da escola o acesso à renda (às vezes a do núcleo familiar), 
a continuidade dos estudos também parece ganhar signi"cado 
apenas em função da renda. Se a interrupção dos estudos e o in-
gresso precoce no mercado de trabalho parecem representar um 
atalho em direção ao que realmente importa – a renda -; a con-
tinuidade dos estudos só se justi"caria em função de uma dessas 
promessas da modernidade: “Estude e assim você será alguém na 
vida; alguém que tenha renda e que possa en"m consumir como 
todos os outros ‘alguéns’ (DAYRELL, JESUS, 2016, p. 421).

Nas observações realizadas na escola estudada e com base 
nos dados levantados pelo questionário aplicado, identi"cou-se 
essa linha de raciocínio, que foca na possibilidade de consumo/
sobrevivência, vigente nas classes populares, como apontam os 
estudos de Dayrell & Jesus (2016). Os jovens estudantes calcu-
lam quais estratégias são mais viáveis para sobreviver, consumir e 
poder ser jovem na sociedade capitalista. A escolarização entra-
rá nessa escolha se oferecer algum alento, alguma perspectiva de 
melhoria na inserção no mercado de trabalho. 

Considerações !inais 

A construção do indivíduo é um apanhado de hábitos, lem-
branças, memórias, tradições, cultura e composição físico-bioló-
gica. O indivíduo vive em uma sociedade, e o que é construído 
coletivamente interfere na formação de sua individualidade’ sin-
gular, re#etindo-se em suas ações, maneiras de se comportar e 
atuar nos fatos sociais. Neste sentido, a escola é um lugar que con-
tribui, de maneira signi"cativa, na construção de subjetividades.
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Uma aluna da cidade, que na cidade estuda, absorve a es-
cola de uma maneira diferente de uma aluna que se desloca do 
meio rural para frequentar uma escola no meio urbano. Alunos 
e alunas vivenciam as escolas de maneiras diferentes dos funcio-
nários, professores, administradores, zeladores e cozinheiros, por 
exemplo. Assim, cada um vivencia o espaço escolar de uma ma-
neira particular e, desse modo, essa vivência idiossincrática pode 
gerar divergências e con#itos. A escola é um local onde ocorrem 
diversos con#itos, os quais, de modo geral, são con#itos entre os 
diversos grupos que, juntos, constroem o ambiente escolar. 

É importante valorizar a batalha que cada um faz para ir à 
escola. O esforço diário que cada um faz para estudar, manter-se 
e continuar no sistema educacional nacional demanda energias 
físicas, emocionais e materiais, as quais, muitas vezes, o indivíduo 
não dispõe, pois precisa trabalhar. 

 É fato, no Brasil, que é direito constitucional o acesso à edu-
cação e que os índices de evasão escolar ainda são, signi"cativa-
mente, altos, embora os investimentos para o setor tenham au-
mentado muito nos últimos anos. Esses investimentos, porém, 
precisam ser melhor aplicados, de modo a contemplar os indiví-
duos que vivem em situações de vulnerabilidade.

Pode-se estudar a sociologia das trajetórias de alunos que 
chegam ao terceiro ano em determinado colégio, avaliando por 
idade; pode-se pensar as juventudes pelos gostos de consumo, 
entre outros vieses. Nesse sentido, quando se analisa estes da-
dos, o que se evidencia é uma juventude que, por um lado, quer 
continuar a estudar, mas, por outro, em muitos casos, necessita 
também trabalhar, fato que, muitas vezes, desencadeia a não con-
tinuidade dos estudos. 

Os jovens precisam de acesso ao universo educacional de 
maneira ampla, segura, sem terem que se preocupar com a so-
brevivência. A educação pública, no Brasil, precisa de cuidados 
e atenção. As escolas precisam de reformas. Professores, funcio-
nários e zeladores precisam de melhores condições de trabalho, 
ou seja, segurança de trabalho e melhor remuneração, principal-
mente os que trabalham por contrato. Os estudantes precisam ser 
vistos como seres em formação que vivem em grupos e que se 
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reúnem para realizarem diversas tarefas, o que contribui para a 
formação da sociedade, objeto de estudo da sociologia.

Os dados levantados mostram que há alunos do terceiro ano 
do Ensino Médio que não pretendem continuar estudando, após 
concluírem o curso. Além disso, as pesquisas/censos educacio-
nais, no Brasil, demonstram que há um número signi"cativo de 
alunos que se evade ou reprova, ao menos uma vez, até a conclu-
são do Ensino Médio. 

Ao se analisar a legislação de proteção e educação da criança 
e do jovem no Brasil, bem como, a estrutura existente para a con-
cretização desses direitos, constata-se que há muito ainda a ser 
feito com os jovens e para os jovens. A escolarização precisa ser 
algo realmente acessível e relevante na formação e na constituição 
do trabalhador cidadão. 
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Introdução

O objetivo da pesquisa apresentada nesse CAPÍTULO é 
compreender determinadas possibilidades e limites na utilização 
de ferramentas de comunicação no processo de ensino-aprendi-
zagem, junto a jovens de escola pública do interior paulista. Nes-
sa fase da pesquisa, foram analisadas atividades desenvolvidas a 
partir do conceito de transmídia, utilizadas como elemento im-
pulsionador da aprendizagem de conteúdos sociológicos no ensi-
no médio em uma disciplina eletiva.

capítulo 
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 Para indicar esses caminhos e di"culdades possíveis na utilização 
desse tipo de atividade em sala de aula, as experiências das/os pesqui-
sadoras/es no projeto “Transmídia: juventudes e o ensino de Sociolo-
gia” foram estudadas e uma revisão bibliográ"ca sobre a temática foi 
desenvolvida, tendo como perspectivas teóricas centrais a necessidade 
de entender a/o jovem como um sujeito social, a Teoria Histórico-cul-
tural para a re#exão sobre aprendizagem e desenvolvimento e as con-
cepções teóricas de Henry Jenkins, dando enfoque à ideia de “cultura 
de convergência”, para o estudo do conceito transmídia. 

A partir dessa análise e estudos bibliográ"cos, entendeu-se 
a juventude como categoria social, histórica e múltipla e, tam-
bém, o conhecimento sistematizado como aquele que contribui 
de forma signi"cativa para o desenvolvimento dos indivíduos. Ao 
realizar essa compreensão, é possível veri"car como a utilização 
de diferentes meios de comunicação e plataformas digitais pode 
ser uma maneira de mediação entre as juventudes e o saber elabo-
rado no ambiente escolar, abrindo espaços de diálogos que façam 
sentido com as suas experiências.

As atividades transmídia! têm como estrutura a discussão de 
um mesmo conteúdo em diferentes plataformas comunicacionais, 
explorando as especi"cidades de recepção e linguagem que cada 
mídia pode contribuir para a discussão de um mesmo tema. Assim, 
com a utilização de diferentes formas de linguagem, principalmen-
te das tecnológicas - muito presentes nas vivências juvenis -,!se en-
leva como possibilidade construir experiências de ensinar e apren-
der que façam com que os indivíduos estabeleçam uma relação de 
sentido ao que fazem na escola pública. Isso pode proporcionar 
não só uma ressigni"cação do ambiente escolar por participantes 
do processo de ensino-aprendizagem, como também a apropriação 
do conhecimento cientí"co e, assim, uma educação emancipadora. 

Metodologia 

Essa pesquisa se caracteriza pela utilização do materialis-
mo-histórico e dialético como perspectiva teórica central e pelo 
método de abordagem qualitativo, com observação direta, orien-
tada analiticamente e realizada por meio de um estudo de campo 
(MARCONI; LAKATOS, 2009). Ademais, para re#etir sobre a 
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temática de juventudes, ensino de Sociologia e o conceito trans-
mídia, uma revisão bibliográ"ca foi realizada e, a partir dela, fo-
ram selecionadas/os autoras/es como Carrano e Dayrell, Vygot-
sky e Jenkins – já citados anteriormente.5 

As/os autoras/es utilizadas/os para a composição da dis-
cussão teórica da pesquisa apresentam uma perspectiva própria 
complexa e as análises selecionadas permitem uma compreensão 
ampla do fenômeno social investigado. A"nal, quanto mais múl-
tiplas forem as determinações do objeto da pesquisa, maior será 
a exposição de sua riqueza real (NETTO, 2011). Nesse sentido, 
para o estudo e discussão do referencial teórico, as pesquisadoras 
e pesquisadores contaram com as atividades do grupo de pesqui-
sa, vinculado ao CNPq, LEePES (Laboratório de Ensino e Pesqui-
sa Educação e Sociedade) da Unesp - campus de Marília. 

As discussões proporcionadas pelo laboratório de pesquisa 
possibilitaram re#exões amplas sobre a metodologia utilizada 
neste estudo e, pela participação de cada pesquisadora e pesqui-
sador na dinâmica do laboratório, indagações e perspectivas múl-
tiplas sobre o objeto analisado se somaram. Dessa maneira, vale 
dizer que a pergunta orientadora dessas re#exões e das hipóteses 
levantadas sobre a temática da pesquisa foi: a partir da experi-
ência do grupo no projeto “Transmídia: juventudes e o ensino 
de Sociologia”, quais são as possibilidades e limites passíveis de 
serem indicados na utilização de atividades transmídia para o en-
sino-aprendizagem de Sociologia no ensino médio? 

O projeto citado nesta indagação, que está em desenvolvi-
mento na Escola Estadual Professor Baltazar de Godoy Moreira 
da cidade de Marília, conta com uma parceria entre o curso de 
Ciências Sociais da Unesp - Faculdade de Filoso"a e Ciências - e 
o de Publicidade e Propaganda, da UNIMAR (Universidade de 
Marília). Ademais, vale ressaltar que o projeto é vinculado ao 
Núcleo de Ensino da Unesp e, também, ao LEePES. Ainda, par-
ticipam bolsistas do Pibic-Ensino Médio/CNPq. Nesse sentido, 

5 A discussão acerca das narrativas midiáticas e do uso das mídias nas instâncias formais de educação em 
uma perspectiva transmídia é recente no campo das Ciências Sociais e, por consequência, faz-se necessá-
rio à área adensar e se apropriar dos debates já sistematizados ou colocados em outros campos do saber, 
como a Comunicação, Educação, entre outros. Para tanto, autores basilares para a elaboração teórica do 
universo em que as práticas transmídias surgem são suscitados no texto, mesmo que não compartilhem 
do referencial teórico-metodológico do presente estudo. 
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explicita-se que o trabalho conta com a contribuição de diversas/
os pesquisadoras/es e estudantes das duas universidades. 

Assim, mediante a observação participante em equipe, se 
buscou realizar uma descrição da dinâmica desse projeto e, por 
meio de uma pesquisa bibliográ"ca aliada à análise de documen-
tos que sistematizaram as reuniões do grupo e todo o material 
audiovisual produzido, indicar as possibilidades e limitações na 
utilização de atividades transmídia em sala de aula, sobretudo no 
ensino-aprendizagem de conteúdos sociológicos. 

Sumariamente, se objetivou indicar caminhos e impasses que 
se apresentaram a partir da análise teórico-prática de uma situa-
ção concreta especí"ca e que podem se apresentar na utilização 
dessa metodologia de ensino em outros contextos. Cabe dizer, 
também, que a experiência analisada foi desenvolvida nas condi-
ções postas pela pandemia de Covid-19 à educação pública, o que 
fez com que todas as atividades fossem remotas. 

Por "m, destaca-se que o conjunto de hipóteses, inicialmente 
levantadas pelas/os pesquisadoras/es, foram: (a) projetos transmídia 
podem contribuir para o ensino-aprendizagem de Sociologia na esco-
la por permitirem a construção de espaços dialógicos de fala e escuta 
das juventudes; (b) utilizar diferentes formas de linguagem, sobretudo 
tecnológicas, pode ser uma forma de construir experiências de ensi-
no-aprendizagem que façam com que os indivíduos estabeleçam uma 
relação de sentido ao que fazem na escola pública; (c) alunas/os podem 
aprender novos conhecimentos e o conteúdo disciplinar sociológico a 
partir de outras formas de abordagens que superem as tradicionais.

As juventudes, a escola e o processo de ensino-
aprendizagem 

No adensamento da discussão sobre as juventudes, o ambiente 
escolar e o processo de ensino-aprendizagem, cabe considerar duas 
relações: as juventudes e a escola; a aprendizagem e o desenvol-
vimento humano. Inicialmente, discorremos sobre como o senso 
comum constrói o imaginário social sobre as juventudes e os im-
pactos disso no ambiente escolar. Posteriormente, apontamos para 
a necessidade de propor um ensino-aprendizagem que faça sentido 
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aos jovens e re#etimos sobre como isso está relacionado ao desen-
volvimento de suas capacidades psíquicas complexas6. 

Juventudes e escola: construindo espaços dialógicos 

Falar de juventude faz emergir diversas concepções pauta-
das no senso comum do que é ser jovem e quais são seus com-
portamentos. Frente a uma sociedade que tende a considerar a 
juventude como uma fase, esta acaba sendo marcada pela irres-
ponsabilidade, rebeldia e sem identidade de"nida. Porém, os mo-
vimentos juvenis da atualidade e diversos trabalhos na área da 
sociologia da juventude nos demonstram

[...] que não existe somente um tipo de juventude, mas grupos 
juvenis que constituem um conjunto heterogêneo, com diferen-
tes parcelas de oportunidades, di"culdades, facilidades e poder 
nas sociedades. Nesse sentido, a juventude, por de"nição, é 
uma construção social, ou seja, a produção de uma determina-
da sociedade originada a partir das múltiplas formas como ela 
vê os jovens, produção na qual se conjugam, entre outros fa-
tores, estereótipos, momentos históricos, múltiplas referências, 
além de diferentes e diversi"cadas situações de classe, gênero, 
etnia, grupo etc (ESTEVES; ABRAMOVAY, 2007, p.21).

Nesse sentido, o presente trabalho se alia a percepção de que 
existem possibilidades diversas de ser jovem, considerando mais 
adequado utilizar a palavra juventudes, no plural, visando considerar 
as múltiplas variantes materiais, históricas e políticas que perpassam 
o viver juvenil, imprimindo na categoria a materialidade necessária 
para a análise da realidade (ESTEVES; ABRAMOVAY, 2007).

No âmbito escolar, Carrano (2011) pontua que as escolas rece-
bem sujeitos com trajetórias diversas, in#uenciadas por novos “es-
paços-tempos” da internet, da cultura, da religião e do consumo, 

6 Aqui, “capacidades psíquicas complexas” faz referência às funções do desenvolvimento cultural analisa-
das por Liev Vygostky (1995). A escolha pela categoria “complexa” ao invés de “superior” partiu de pro-
blematizações do grupo - ainda em debate - acerca do signi"cado de elencar categorias como superiores e 
inferiores, sobretudo as ligadas à apreensão de conhecimentos cientí"cos (compreendendo a ciência como 
um produto cultural moderno e ocidental). A utilização de “complexas” no decorrer do texto, explicita 
a essência do conceito vygotskyano e, além disso, busca abrir um espaço de diálogo e contribuições com 
outras/os pesquisadoras/es às re#exões sobre a abordagem desses conceitos. 
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sendo a di"culdade de compreensão dessas in#uências fator que 
causa a maioria dos con#itos escolares. O autor considera que há 
uma “crise de sentidos” entre as juventudes, as instituições e as/os 
adultas/os causada pela ausência de uma linguagem em comum.

Dayrell (2007) também contribui para esse debate demons-
trando que a relação da escola com a juventude apresenta uma 
crise, na qual professoras, professores e estudantes questionam 
seus propósitos. O autor demonstra que a escola, ao não reconhe-
cer que alunas/os possuem experiências e acúmulos sociais fora 
de seus muros, perde a oportunidade de proporcionar uma edu-
cação dinâmica em tempo e espaço, que considere a pluralidade 
de ideias, sujeitos, identidades, aspirações de futuro, tempos de 
aprendizagem e formas de experimentação da vida.

Essa busca por uma educação não-estática demanda, segun-
do Dayrell, que professoras e professores tenham uma posição 
de escuta em relação aos jovens, tornando-se “[...] interlocutores 
diante de suas crises, dúvidas e perplexidades geradas, ao trilha-
rem os labirintos e encruzilhadas que constituem sua trajetória de 
vida” (2007, p.1125). Em suma:

Escutar a si e ao outro se torna, portanto, a condição para o reco-
nhecimento e a comunicação. Propiciar espaços-tempos educa-
tivos e promover processos de aprendizagem para que os sujeitos 
reconheçam a si mesmos e aos outros deveria ser meta prioritá-
ria das instituições escolares. Assim como estimular aprendiza-
gens que possibilitem o aumento das capacidades de selecionar 
conteúdos signi"cativos frente ao “mundo de informações” e 
referências contraditórias que povoam os cotidianos. Essas ta-
refas mediadoras podem assumir mais signi"cados educacionais 
positivos do que o ensino da lista de conteúdos que tendem a 
organizar currículos (CARRANO, 2011, p.19-20).

Assim, a compreensão das diversidades juvenis implica em 
um movimento de consideração às falas das/os jovens. Além 
disso, a falta de diálogo entre professoras, professores, alunas e 
alunos gera um distanciamento, que já foi denominado como 
crise dos sentidos, afetando a aprendizagem e a própria função 
social da escola. Este distanciamento pode ser compreendido em 
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diferentes direções, que vão desde o confronto entre linguagens 
até as metodologias de ensino ultrapassadas. Dessa forma, cabe 
pensar em formas de superar esse fenômeno. 

Aprendizagem e desenvolvimento: a relevância de 
práticas pedagógicas que façam sentido para as 
juventudes 

Os aspectos da relação das juventudes com o espaço escolar 
discutidos e a crise de sentidos citada que ocorre, entre outros 
motivos, pela falta de espaços dialógicos na escola, implicam a 
necessidade de investigar mais profundamente a temática. Por 
esse motivo, vale analisar, a partir de uma perspectiva histórico-
-cultural, como se con"gura a construção de um processo de en-
sino-aprendizagem que faça sentido aos estudantes. 

A Teoria Histórico-Cultural, para compreender o ensinar e o 
aprender, oferece uma multiplicidade de conceitos e categorias desen-
volvidas por suas/seus autoras/es. Neste trabalho, serão utilizadas, so-
bretudo, as ideias de Vygotsky e Leontiev. Pode-se entender as concep-
ções desenvolvidas pelos autores sobre o ensino-aprendizagem como 
complementares, assim, utilizá-las em diálogo, permite uma apreen-
são ampla do movimento do objeto analisado (DUARTE, 2004). 

Em primeiro lugar, torna-se necessário discorrer sobre dois 
conceitos: signi"cado e sentido. De acordo com Leontiev (1978), po-
demos de"nir signi"cado como o conjunto de signi"cações sociais 
presente na realidade e desenvolvido no decorrer da história huma-
na. Sentido, no entanto, pode ser de"nido como a forma com a qual 
os indivíduos apreendem, pessoalmente, essas signi"cações sociais. 

Para compreender o ensinar e aprender e sua complexida-
de, Leontiev determina que é necessário olhar para este processo 
para além da perspectiva de socialização de um conjunto de sig-
ni"cações sociais. É fundamental se atentar, também, para aspec-
tos da consciência humana e da subjetividade dos indivíduos que 
determinam como as signi"cações sociais são apreendidas por 
cada um. Elaborando o conceito de atividade, o autor desenvolve 
a ideia de que para que a aprendizagem - um exemplo de ativida-
de humana - ocorra e afete a/o aluna/o, o seu processo deve estar 
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aliado às necessidades e motivos de estudantes e professoras/es, 
só passíveis de serem reconhecidos pela compreensão das signi-
"cações sociais e os sentidos pessoais envolvidos em cada con-
texto do ensinar e aprender. Para Leontiev, são os motivos (ou as 
necessidades humanas objetivadas) que impulsionam a atividade 
humana, dentro ou fora do ambiente escolar (LEONTIEV, 1978). 

Carmen Tacca (2006), a partir dessas concepções, analisando 
as relações entre os indivíduos dentro da sala de aula, discorre 
sobre como é imprescindível para que o processo de ensino-
-aprendizagem se realize, que a subjetividade e as necessidades 
de estudantes sejam consideradas na elaboração de atividades 
didático-pedagógicas. Nesse sentido, compreender que a escola 
é mais do que um espaço de transmissão de saberes e que a/o 
aluna/o é muito mais do que apenas a sua dimensão cognitiva, é 
indispensável (TACCA, 2006). 

Buscar formas de aberturas dialógicas que façam sentido 
com as experiências juvenis engendra uma prática pedagógica 
que possibilita uma concepção mais ampla sobre a função social 
da escola e que concebe a/o estudante como um sujeito complexo. 
Isto é, composto por uma experiência social e cultural própria; 
agindo no meio social e, ao mesmo tempo, sendo in#uenciada/o 
por ele. Essa dialética que corresponde à forma com a qual os 
sujeitos experienciam o seu entorno, escolar ou não, foi deno-
minada por Vygotsky de vivência (VINHA; WELCMAN, 2010). 

De acordo com o autor,

A vivência é uma unidade na qual, por um lado, de modo indivi-
sível, o meio, aquilo que se vivencia, está representado – a vivência 
sempre se liga àquilo que está localizado fora da pessoa – e, por 
outro lado, está representado como eu vivencio isso, ou seja, todas 
as particularidades da personalidade e todas as particularidades 
do meio são apresentadas na vivência, tanto aquilo que é retirado 
do meio, todos os elementos que possuem relação com dada per-
sonalidade, como aquilo que é retirado da personalidade, todos 
os traços de seu caráter, traços constitutivos que possuem relação 
com dado acontecimento (VYGOTSKY, 2010, p. 686)7.

7 O trecho citado foi traduzido por Márcia Pileggi Vinha e Max Welcman. 
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A partir disso, podemos compreender a forma complexa que 
determina a relação dos sujeitos com o meio social. Essa relação 
dialética - sujeito e entorno - deve ser colocada em evidência ao 
se pensar nas atividades pedagógicas que formam o processo de 
ensino-aprendizagem na escola. Ainda de acordo com Vygotsky, 
entender a relação dos seres humanos com o meio social é im-
prescindível para compreender como nos tornamos humanos. 
As funções psicológicas mais complexas como a imaginação e a 
atenção voluntária são, para o autor, desenvolvidas ao longo da 
história da sociedade no contato que os indivíduos estabelecem 
entre si e entre o meio social (VYGOTSKY, 1995). 

Sendo essas funções instituídas de um caráter social, enten-
de-se que a sua aprendizagem não pode acontecer senão na re-
lação, referida anteriormente, dos sujeitos entre si e com o seu 
entorno. Nesse sentido, a partir da Teoria Histórico-Cultural, 
pode-se a"rmar que o desenvolvimento dos seres humanos só é 
possível por meio da aprendizagem. Fazendo essa re#exão, a po-
tencialidade da escola se apresenta e rea"rma-se a partir de um 
olhar amplo sobre a sua função social. Não cabe a esta apenas a 
transmissão arbitrária de conhecimentos, pelo contrário, o am-
biente escolar deve ser um lugar que possibilite a formação hu-
mana. Acrescenta-se que para a concretização desse potencial e 
dessas possibilidades, é necessário que existam espaços dentro da 
escola para o desenvolvimento de atividades didático-pedagógi-
cas que contemplem a duplicidade cognitivo-afetiva dos sujeitos 
protagonistas do ensinar e aprender. 

Por essa perspectiva, entende-se a importância de elaborar um 
processo de ensino-aprendizagem e metodologias que façam sen-
tido aos sujeitos, sobretudo às juventudes. Assim, como já pontu-
ado, é necessário considerar as dimensões cognitiva, afetiva, social 
e cultural que constituem o ensinar e aprender. Para que isso seja 
praticado de forma integrada, experiências pedagógicas que valo-
rizam a interação e comunicação são essenciais. Tacca, a partir das 
concepções de Vygotsky e Leontiev, discorre sobre a centralidade 
do diálogo no ensinar e aprender, enfatizando que o processo de 
ensino-aprendizagem só é passível de ser desenvolvido quando 
existem esses espaços de interlocução e nos mostra que 
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[...] uma comunicação aberta e re#exiva, integrada pelos moti-
vos e sentidos subjetivos, só é possível quando os vínculos afe-
tivos encontram-se con"gurados na con"ança mútua, no que 
o pensamento atinge novos e criativos caminhos e soluções. 
Essas são as bases para a ocorrência e criação de espaços de de-
senvolvimento e de constituição subjetiva de forma integrada 
(TACCA, 2006, p. 63).

Dessa maneira, explicita-se como atividades que dialogam com 
as vivências das juventudes podem contribuir para tornar o ensi-
no-aprendizagem possível e para a construção de uma relação de 
con"ança mútua. A relação entre os sujeitos envolvidos no ensinar 
e aprender só pode ter esse caráter dialógico se respeitar as subjetivi-
dades, as necessidades e os motivos que impulsionam os sujeitos pre-
sentes na sala de aula. Fazendo isso, é possível abrir caminhos para 
que a “crise de sentidos” seja amenizada, quiçá, revertida. 

Posto isso, rea"rma-se a necessidade de analisar o ensinar e 
aprender no espaço escolar. A escola, como instituição moder-
na, é o ambiente de socialização do conhecimento acumulado 
no decorrer da história e da sociedade; é o lugar de socialização 
das signi"cações sociais acumuladas na história humana. Toda-
via, como já pontuado, deve-se considerar, também, os sentidos 
pessoais dos múltiplos sujeitos presentes nesta instituição, prin-
cipalmente das/os estudantes, para que a função social da escola 
se realize. Por isso, considerar a forma com a qual as tecnologias 
e, sobretudo, as redes sociais, estão presentes no entorno das ju-
ventudes para elaborar atividades pedagógicas é uma forma de 
levar em consideração as subjetividades juvenis e possibilitar a 
realização desta função escolar mencionada - garantindo, assim, 
o desenvolvimento das capacidades complexas humanas nas/os 
estudantes. Ademais, utilizar plataformas digitais e as redes so-
ciais pode signi"car não só o desenvolvimento de metodologias 
que considerem as vivências das/os jovens, como também a am-
pliação do movimento exploratório do uso democrático desses 
espaços virtuais. Por "m, buscar formas de possibilitar que a es-
cola faça sentido para esses sujeitos, nesse caso, por meio de ati-
vidades transmídia, é proporcionar a construção de uma prática 
pedagógica desenvolvente. 
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Transmídia e o espaço escolar convergência dos meios: 
lócus no qual orbita a transmidiação ou transmidialidade 

O desenvolvimento das Tecnologias Digitais da Informa-
ção e da Comunicação (TDIC), a partir da década de 1970 com a 
emergência do novo padrão de acumulação produtiva, propiciou 
a ampliação da utilização, em moldes capitalistas, das redes infor-
macionais e de telecomunicação. O #anco de exploração de ganhos 
aberto pelas mídias digitais, plataformas privativas e tecnologias 
especí"cas permitiu consumar, no século XXI, um cenário de in-
teroperabilidade entre sistemas, complexi"cação algorítmica das 
plataformas para "ns do capital, criação de interfaces “amigáveis” 
a usuários, além da possibilidade de produção de dados, informa-
ção e conhecimento e interação entre sujeitos na rede, entre outros. 
Nesse sentido, para além da importante problematização das TDIC 
no contexto capitalista, as mídias digitais fomentaram um novo ce-
nário de práticas comunicacionais, em que os novos meios, calca-
dos na interação, produção e consumo de conteúdos por usuários, 
passaram a in#uenciar, segundo Jenkins (20009), os tradicionais. A 
habitual crença ou ideia de que um novo meio pressupõe a subs-
tituição das antigas mídias, como reproduzido no senso comum 
(GARSON, 2019), não se sustenta empiricamente e dá lugar a um 
novo contexto em que produção e o consumo dos conteúdos são ou 
podem ser ressigni"cados a partir desse relacionamento.

Essa discussão sobre o encadeamento entre novos e velhos 
meios abre as cortinas para o conceito e fenômeno da Conver-
gência, que, segundo Henry Jenkins (2009), está associado: (a) 
aos #uxos de conteúdos em diversas plataformas de mídias e suas 
integrações ou cooperações em múltiplos planos midiáticos e (b) 
a uma forma de comportamento dos sujeitos, os quais passam 
a buscar, de maneira autônoma, a experiência que almejam. Em 
outras palavras, a convergência midiática corresponde a uma 
transformação na órbita da cultura, ou seja, na forma de procurar 
e consumir conteúdo a partir dos seus meios comunicacionais 
dispersos (JENKINS, 2009). 

A Cultura da Convergência, como o autor nomeia essa for-
ma de consumo cultural, estrutura-se a partir da (a) con#uência 
dos meios de comunicação, (b) cultura participativa – brevemente 
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mencionados – e (c) inteligência coletiva8 (JENKINS, 2009). Pierre 
Lévy in#uência Jenkins ao enfatizar em sua obra a noção de que, na 
Cibercultura (LÉVY,1999), o conhecimento não está sob o único 
controle de instituições ou comunidades fetichizadas, mas, tornou-
-se distribuído, coordenado em tempo real e valorizado, o que im-
pacta as estruturas de poder e a esfera comunicacional tradicional 
(LÉVY, 2007)9.

Apesar de almejar fugir de um determinismo ou tecnicis-
mo característico ao tratar do debate sobre tecnologias e mídias, 
muitas críticas podem ser endereçadas a Jenkins (2009), como 
destaca Garson (2019), por ignorar as disputas de poder e ideo-
lógicas da Cultura da Convergência, ou ceder à lógica de poder 
subjacente ao universo da cultura. Soma-se a esse fato, a possibi-
lidade de crítica pelas teorias antropológicas e sociológicas que 
acenam para aspectos ligados à in#uência da ideologia, da classe 
social, das relações culturais, entre tantos outros. Contudo, é im-
portante assinalar que é a partir das teorizações acerca da conver-
gência midiática que a transmidiação/transmidialidade torna-se 
um tema de estudo acadêmico e passa a ser difundida como um 
constructo da comunicação, embora já tivesse existência fora do 
campo e da universidade. 

Narrativa transmídia e a convergência dos meios 

 O termo transmídia integra uma “galáxia semântica”, segundo 
Scolari (2013), da qual fazem parte outros conceitos como cross-
-media/crossmedia, múltiplas plataformas, meios híbridos, mundos 
transmídias, multimodalidades, entre outros. Tais conceituações, 
em maior e menor força, estão associadas a um conjunto de práti-
cas interpretativas e de produção de sentido baseadas em histórias 
ou narrativas que passam a se expressar por meio de “uma combi-

8 Para Lévy (2007, p. 28-9), inteligência coletiva é “uma inteligência distribuída por toda parte, incessan-
temente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das competên-
cias. Acrescentemos à nossa de"nição este complemento indispensável: a base e o objetivo da inteligência 
coletiva são o reconhecimento e o enriquecimento mútuo das pessoas, e não o culto de comunidades 
fetichizadas ou hipostasiadas”.
9 A discussão acerca das narrativas midiáticas e do uso das mídias nas instâncias formais de educação em 
uma perspectiva transmídia é recente no campo das Ciências Sociais e, por consequência, faz-se necessá-
rio à área adensar e se apropriar dos debates já sistematizados ou colocados em outros campos do saber, 
como a Comunicação, Educação, entre outros. Para tanto, autores basilares para a elaboração teórica do 
universo em que as práticas transmídias surgem são suscitados no texto, mesmo que não compartilhem 
do referencial teórico-metodológico do presente estudo. 
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nação de linguagens, meios e plataformas” (SCOLARI, 2013, p.20). 
Contudo, é importante lembrar que a denominação e o embrião de 
transmídia surgem fora dos meios acadêmicos tradicionais.

 Gosciola (2012, p.8) refaz a história do conceito, cuja origem 
remonta ao compositor e instrumentista Stuart Saunders Smith, 
na metade dos anos 1970, que denominava como “trans-media” a 
composição em que a de harmonia, melodia e ritmo diferentes de 
cada instrumento são recompostos pelo instrumentista, de modo 
a complementar a obra em um todo ou em unidade harmônica 
com as/os demais compositoras/es. Já no início dos anos 1990, o 
conceito ganha vestes comunicacionais, na publicação de Mar-
sha Kinder, professora universitária de Estudos Críticos, na Es-
cola de Cinema e Televisão (GOSCIOLA, 2012). Kinder defende 
o conceito de intertextualidade transmídia, ou seja, a busca pela 
ampliação de uma dada narrativa, que se utilizaria e “desdobra-
ria” em diferentes plataformas, o que criaria uma espécie de siste-
ma de entretenimento. Renó e Moreira Júnior (2018) associam o 
conceito de Kinder ao dialogismo, proposto por Mikhail Bakhtin.

 É com Brenda Laurel, contudo, no início dos anos 2000, que 
o termo transmídia aparece ligado a modelos de criação em torno 
de mídias: Laurel defende o pensamento transmídia (think trans-
media) para deixar modelos ultrapassados de criação para uma 
mídia, que somente depois de sua formatação inicial para uma 
mídia especí"ca, seria redirecionada a plataformas secundárias 
(GOSCIOLA, 2012), o que estaria mais próxima de uma de"-
nição de muitos meios ou até crossmedia (ou crossmídia). Para 
Laurel faz-se necessário pensar projetos em termos transmídia 
desde a sua origem, ou seja, transmidiação adquire contornos re-
lativos à forma de de execução e produção e das próprias relações 
ou especi"cidades existentes entre linguagens midiáticas que se 
estabelecem a partir da criação de conteúdo.

 Pouco depois de Laurel, Henry Jenkins, em dois artigos, em 
2001 e em 2003, passa a desenvolver conceitos correlatos que dariam 
conta do desenvolvimento de narrativas em múltiplas plataformas, a 
partir de uma dinâmica convergente (GOSCIOLA, 2012). Mediante 
a publicação de Cultura da Convergência, ainda na primeira década 
dos anos 2000, a conceituação de Jenkins sobre transmídia torna-se 
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basilar para os estudos futuros acerca das possibilidades de se pensar 
em multiplataformas, para além do multimídia e crossmedia. Para 
Jenkins (2009), a narrativa transmídia pode ser sintetizada como 
aquela que se desenvolve se estende/alonga a múltiplas plataformas 
midiáticas e cada texto soma e contribui de forma especí"ca e valo-
rosa para a compreensão do conteúdo como um todo. A extensão 
do conteúdo para cada mídia não se dá de forma arbitrária, mas o 
conteúdo deve se expandir para o meio que melhor expressa ou con-
tribui para essa ampliação narrativa (JENKINS, 2009; GOSCIOLA, 
2012). Jenkins foca sua explicação na indústria de entretenimento 
para dar exemplos sobre a abordagem transmídia, como a franquia 
Matrix, Pokémon, entre outros. 

Em síntese, pode-se realinhar a conceituação de transmídia 
em termos narrativos, midiáticos e culturais, da seguinte forma: 
várias “histórias”, em múltiplas plataformas, compõem um único 
universo, ou seja, cada “história” é contada a partir de diferentes 
meios de maneira mais ou menos autônoma, e se complementam 
para dar forma a uma só grande narrativa. Se uma pessoa tiver 
acesso à história pelo game produzido, ela terá compreensão do 
que se trata o conteúdo e tudo o que gira em torno da narrativa, 
mas terá uma experiência mais ampla e complexa quando consu-
mir, também, o livro, os "lmes, a série, o spin-o', ou consumir os 
brinquedos e jogos de tabuleiro, etc. Os produtos comunicacio-
nais e os conteúdos, portanto, são (a) pontos de acesso ao todo, 
que devem gerar curiosidade para o consumo de todas ou mais de 
uma história (GOSCIOLA, 2012); (b) são distribuídos e diversos, 
mas convergem para um único "m (CANAVILHAS, 2013).

Scolari (2013) a"rma que se poderia produzir numerosas pági-
nas ao se empreender a tarefa de de"nir narrativas transmídia segun-
do acadêmicas/os e pro"ssionais da comunicação. Por isso, a"rma 
o autor, não é a sua preocupação – e do presente texto – dar uma 
de"nição de dicionário, uma vez que se trata de um terreno instável 
e, na visão das/os proponentes deste texto, em constante atualização. 
Contudo, é possível elencar duas coordenadas que sintetizam as his-
tórias transmídias: (a) ampliação, a vários meios de comunicação, da 
história, do relato ou do conteúdo e (b) colaboração das/os usuárias/
os nesse processo de expansão (SCOLARI, 2013). A partir dessa úl-
tima coordenada, "ca mais clara a relação entre transmídia e Cultura 
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da Convergência: somente por meio da participação e da ressigni"-
cação midiática é que novos e velhos meios podem contribuir, cada 
qual da melhor forma quanto for possível, do processo de expansão 
da narrativa, potencializado pela/o usuária/o.

Apesar de autoras e autores que estudam a temática sempre 
observarem o fenômeno transmídia a partir das lentes do entrete-
nimento, isto é, pela indústria bilionária de franquias, a abordagem 
transmídia pode superar o campo das produções fantasiosas e se 
dedicar a incorporar outras possibilidades. Canavilhas (2013), ao 
ressaltar a utilização do transmídia em outros cenários, a"rma que 
uma experiência jornalística transmidiática deve caracterizar-se por: 
(a) interatividade – sobretudo pela redistribuição do conteúdo por 
mídias sociais e adição de novos dados, de modo a ressigni"cá-la  –, 
(b) hipertextualidade – condição segundo a qual um texto pode se 
relacionar, construir pontes com demais textos por meio de links, 
em uma dinâmica não linear –, (c) multimidialidade integrada – ca-
pacidade de utilização de mais de uma mídia e integração visando 
dispor conteúdos de modo a potencializar as condições de recepção 
–, (d) contextualização – contextualizar os conteúdos, de modo a es-
clarecer os antecedentes e as condições em que o acontecimento foi 
produzido. Tal formulação demonstra a possibilidade de expandir 
as potencialidades do transmídia além da esfera do entretenimento. 
Nesse sentido, os recursos podem ser associados à educação escolar 
de modo a concretizar diferentes objetivos do ensino- aprendizagem.

Transmídia e o espaço escolar: aspectos 
introdutórios sobre projetos transmidiáticos na 
escola 

Jenkins (2009) alerta que, em sua visão, as escolas não ensi-
nam como uma pessoa deve trabalhar ou mesmo vivenciar as co-
munidades do conhecimento, e este papel é exercido pela cultura 
popular. Ou seja, os indivíduos aprendem aspectos da convergên-
cia de maneira colaborativa, o que signi"ca que os fenômenos 
convergentes e as potencialidades midiáticas não são, na visão do 
autor, experienciados durante a longa trajetória educacional de 
um sujeito. Contudo, é importante destacar, “aprender a conver-
gência” não signi"ca, apenas, o letramento digital ou a adoção de 
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tecnologias em sala de aula, mas prover as condições necessárias 
para a aprendizagem e desenvolvimento no contexto da sociabili-
dade e relação com o mundo e o outro, superando a lógica formal 
dos conteúdos e a ênfase na técnica e no manuseio das TDIC, 
como se propaga, sobretudo, no “mercado educacional”. Para tal, 
torna-se imprescindível retomar a máxima de que a humanização 
se constitui a partir da interação com o outro social (VYGOT-
SKY, 1998) e não da interface com a máquina.

 Nesse sentido, as propostas que circundam a utilização do 
transmídia no contexto escolar devem se apoiar menos no contexto 
informacional e mais na possibilidade de relação dialógica (BAKH-
TIN, 2000) e nas próprias interações e mediações entre humano e o 
sistema de signos, produzidos culturalmente (VYGOTSKY, 1998), 
no qual o ecossistema midiático também está inserido. Tais proces-
sos se constituem durante o desenvolvimento dos projetos, uma vez 
que a relação com o outro se estabelecerá e se estenderá por meio da 
possibilidade interativa e de ressigni"cação e atualização caracterís-
ticas da narrativa transmidiática. No entanto, cabe mencionar que 
o suporte e as plataformas utilizadas também possibilitam a relação 
dialógica. Propõe-se, portanto, trabalhar a transmidialidade com um 
fundamento vygotskyano, a partir do qual a aprendizagem só se tor-
na possível mediante o processo das relações sociais.

Por outro lado, em uma abordagem mais próxima da comuni-
cação, Gosciola e Versuti (2011) sugerem a possibilidade de produ-
ção transmídia como Recursos Educacionais Abertos (REA), o que 
permitiria que estudantes pudessem fruir e, diante das múltiplas 
possibilidades midiáticas, consumir, interagir e experienciar a se-
quência de forma não linear. Essa perspectiva tem uma dimensão 
importante – que será apresentada –, mas vale ressaltar que, em 
alguns discursos e práticas, traz em seu bojo a desquali"cação da 
escola, do seu papel social e dos conteúdos essenciais das discipli-
nas – o que não é a perspectiva deste estudo. O que se apresenta 
como signi"cativo, e é importante lembrar no desenvolvimento de 
atividades de caráter transmídia, é que, para essa perspectiva, não 
há estrutura hierárquica na adoção do conjunto de estratégias e tá-
ticas midiáticas. Ao contrário, garante-se que é possível organizar 
de diferentes formas a relação com o conhecimento sistematizado 
produzido para o saber escolar. Ou seja, para a potencialização dos 
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processos de ensino-aprendizagem das juventudes, diferentes in-
terfaces podem compor o pensamento transmidiático, de modo a 
contribuir para a criação de uma experiência transmídia, a partir 
da qual as múltiplas plataformas cooperam, cada uma com sua es-
peci"cidade, com o todo, ressigni"cando o próprio conteúdo. 

Além disso, para "ns de re#exões e possíveis caminhos sobre 
transmidialidade no espaço escolar, é importante demarcar que (a) 
não há uma quantidade de plataformas midiáticas a serem explorados 
em uma abordagem transmídia, uma vez que, mais do que o produto, 
é o processo e a forma como se construiu as relações entre eles e a/o 
usuária/o ou sujeitos que se pode delinear uma narrativa transmidiá-
tica; (b) não há a obrigatoriedade de construção de narrativas "ccio-
nais, embora este tipo de construção seja convencional, pois permite 
a criação para além das questões factuais ou objetivas; (c) importa 
mais, na abordagem transmídia, a relação estabelecida entre os meios 
e o conteúdo como um todo do que a qualidade dos recursos técni-
cos envolvidos ou número de plataformas exploradas; (d) para além 
dos conteúdos disciplinares, é possível pensar em coberturas trans-
midiáticas de eventos escolares, o que pressuporia planejamento para 
processos de educação midiática, bem como a própria formulação de 
eventos culturais que auxiliem na expansão narrativa.

Diante disso, é possível a"rmar que, como requisitos para 
identi"cação de uma abordagem transmídia, no interior do es-
paço escolar, estabelece-se a necessidade, assim como sugere 
Canavilha (2013), da hipertextualidade, da interatividade, das 
múltiplas plataformas/multimidialidade, da contextualização, 
mas também da signi"cação (partilhar dos signos para tomada 
de sentido), colaboração e objetivação mediada (por pares e/ou 
professora e professor de forma não centralizada). 

A partir disso, é imprescindível citar a importância do pensar 
de forma transmídia para se empreender um projeto deste cunho, 
como a"rmou Brenda Laurel. Em outras palavras, não basta apenas 
associar mídias ou desdobrar conteúdos para diferentes platafor-
mas, se não houver uma forma de pensar, almejando satisfazer os 
objetivos da transmidialidade. Ademais, há no pensamento trans-
midiático um apelo associado à educação midiática e letramento 
midiático, isto é, a capacidade de pessoas de compreenderem ou 
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analisarem criticamente um texto, mas também apreender as ques-
tões que envolvem o trabalho em torno do desenvolvimento de um 
produto comunicacional, as nuances das plataformas, as lingua-
gens midiáticas e os gêneros discursivos envolvidos. 

Possibilidades e limites de utilização de narrativas 
transmídia no ensino-aprendizagem de sociologia 

Aqui pretende-se discutir, de forma descritiva e analítica, a di-
nâmica do projeto “Transmídia: juventudes e ensino de Sociologia” 
e apontar caminhos e limites encontrados na utilização das narrati-
vas em sala de aula, sobretudo na discussão de temas sociológicos. 
Primeiramente, vale discutir o projeto em si e, após isso, re#etir 
sobre (a) as possibilidades transmídia no ensino-aprendizagem, 
orientando-se pela re#exão teórica já apresentada e adensando a 
discussão sobre as potencialidades democráticas das redes sociais 
e plataformas digitais; (b) as limitações de projetos com essa ca-
racterística, com aspectos passíveis de compreensão pelos debates 
sociológicos que problematizam a utilização dos dados de usuários 
pelas Big Techs10, proprietárias dos aplicativos, plataformas e recur-
sos tecnológicos mais utilizados na atualidade. 

O projeto, no momento em desenvolvimento na escola já men-
cionada, foi articulado por meio de uma disciplina eletiva e pela vin-
culação ao Núcleo de Ensino da Unesp de Marília e ao Pibic-Ensino 
Médio, CNPq. Assim, para a execução das atividades, além de pes-
quisadoras/es já referidas/os, o projeto conta com estudantes matri-
culadas/os na disciplina e bolsistas Pibic. A ideia de propor atividades 
de caráter transmídia na eletiva partiu de um projeto anteriormente 
desenvolvido com resultados qualitativamente positivos, chamado 
“Podcast sociológico: uma ciência na rede”11, no ano de 2020. 

Anteriormente, com o podcast sociológico, viu-se como pos-
sibilidade a apreensão de conteúdos, conceitos e categorias socio-
lógicas pelas/os estudantes por meio do desenvolvimento deste 
material em áudio, socializado nas redes sociais e em plataformas 
de streaming. Nesse sentido, propôs-se, então, no novo projeto, 

10 Empresas que dominam o mercado internacional da tecnologia. Entre elas, estão: Facebook, Amazon, 
Alphabet, Microso' e Apple. 
11 Para ouvir o podcast, acesse: https://anchor.fm/podcast-ciencia-na-rede 
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um pensar transmídia sobre as possibilidades de ensinar e apren-
der Sociologia, aliando os conteúdos essenciais da disciplina12 na 
escola a elementos tecnológicos presentes cotidianamente na rea-
lidade de alunas/os, sobretudo em tempos de ensino remoto. 

O projeto, partindo dessa ideia e conferindo um olhar trans-
mídia para suas atividades, constrói sequências didáticas sobre 
diferentes temáticas sociológicas que permitem explorar uma 
mesma narrativa - cientí"ca - em diferentes linguagens como: ví-
deos, podcasts, textos e fotogra"as. Um exemplo das atividades 
desenvolvidas até o momento e que se coloca como uma possi-
bilidade da articulação do conceito transmídia à Sociologia, é o 
trabalho “História dos Feminismos”. Essa atividade, de interesse 
de estudantes que compõem o grupo da eletiva, teve como objeti-
vo explorar a história dos feminismos e, também, dialogar sobre 
o conceito de interseccionalidade com as/os alunas/os. 

A forma com a qual a narrativa “História dos Feminismos” foi de-
senvolvida por integrantes do projeto, pode ser dividida em duas partes: 

1. Produção de um episódio de podcast entrevistando a professo-
ra de história da escola: (a) os membros do grupo que desen-
volveram o trabalho - pesquisadoras/es e estudantes - foram 
estabelecidos; (b) um texto didático foi elaborado, por pesqui-
sadoras/es e estudantes da graduação, para discutir inicialmen-
te a abordagem histórica do movimento feminista e preparar, 
com estudantes da eletiva, as perguntas feitas à professora; (c) 
foram realizadas a gravação do episódio de podcast; (d) o epi-
sódio foi editado; (e) houve a socialização e divulgação do con-
teúdo nas plataformas de streaming e nas redes sociais; 

2. Entrevista escrita e em áudio com uma pesquisadora que in-
vestiga o conceito de interseccionalidade: (a) um texto didático 
foi elaborado por pesquisadoras/es e estudantes da graduação 
para a discussão inicial sobre o conceito com alunas/os da es-
cola; (b) um roteiro de entrevista foi elaborado pelo grupo; 
(c) a entrevista com a pesquisadora foi realizada e gravada; 
(d) a entrevista foi transcrita e o áudio editado; (e) foi feita a 

12 Mesmo o projeto se desenvolvendo a partir de uma disciplina eletiva, os temas selecionados para os 
trabalhos são escolhidos visando contemplar, simultaneamente, o interesse de estudantes e os conteúdos 
essenciais da Sociologia na escola. Entende-se, portanto, a necessidade de trabalhar esse conteúdo indis-
pensável da disciplina a partir de conceitos, categorias e teorias sociológicas. 
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socialização do material em diferentes plataformas e no site do 
projeto. 

Assim, demonstra-se como elaborar uma narrativa transmídia 
a partir de uma temática da Sociologia e como o projeto “Transmí-
dia: juventudes e o espaço escolar” tem desenvolvido o seu traba-
lho. A divulgação e publicização de todas as atividades realizadas 
pelo grupo são feitas pelas plataformas digitais, redes sociais e sites, 
sobretudo pelo Instagram, Facebook, Spotify, Anchor e pelo site do 
LEePES13. Além disso, vale destacar que existem outras possibilida-
des de desdobramento para uma temática trabalhada. A dramatiza-
ção e a utilização de fotogra"as, são algumas destas possibilidades. 

Por "m, cabe ressaltar que a utilização dessas plataformas e 
redes sociais não é feita sem uma análise crítica sobre o aspecto 
mercadológico que circunda o desenvolvimento dessas ferramen-
tas digitais por grandes empresas da área da tecnologia já citadas 
anteriormente. Uma discussão sociológica contemporânea de 
grande signi"cância é introduzida por Shoshana Zubo$ (2021) e 
alerta sobre a captura de dados realizada pelas Big Techs, sobre-
tudo nas redes sociais, com o objetivo de in#uenciar usuários/
as a consumir determinados produtos e balizar comportamentos, 
sentimentos e opiniões (ZUBOFF, 2021). 

Mesmo considerando esse aspecto de vigilância indissociável, até 
o momento, de grande parte das plataformas digitais, aqui pretende-
-se subverter - de certa forma - essa lógica, realizando um resgate de 
possíveis perspectivas e potencialidades de caráter democrático que 
podem ser efetivadas por meio das tecnologias em escolas públicas, 
enfatizando a importância do processo de ensino-aprendizagem. 

Resultados 

Assim, como resultado do estudo, cabe pontuar que se veri"-
cou a possibilidade de estabelecer um processo de ensinar e aprender 
instituído de sentido, por meio de atividades dialógicas com caráter 

13 Instagram: https://www.instagram.com/umaciencianarede/ 
Facebook: https://www.facebook.com/umaciencianarede 
Anchor: https://anchor.fm/podcast-ciencia-na-rede
Spotify: https://open.spotify.com/show/4E5GB5YiMl6vMZtjex4fhH?si=5Tmv8DVSTBGfU92m08RyTw&-
dl_branch=1 
Site: https://leepes.com.br/ 
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transmídia, que garantiram a articulação entre o ver, ouvir, ler e es-
crever. Ademais, algo que deve ser posto em evidência após a análise 
da experiência no projeto, é que existe uma grande vantagem na uti-
lização de diferentes formas de linguagens tecnológicas em sala de 
aula. A construção de projetos com essa característica, além de pos-
sibilitar a discussão de temáticas que são do interesse de estudantes, 
como a interseccionalidade - citada nesse trabalho - também permi-
te que isso seja realizado de múltiplas formas. Isso faz com que as/
os participantes se engajem no desenvolvimento do tema proposto a 
partir de diferentes ângulos. Ou seja, alunas/os que se interessam por 
fotogra"a, podem introduzir essa forma de linguagem à temática so-
ciológica discutida; outras/os que se interessam por música, podem 
pensar em outros caminhos, e assim por diante. 

Nesse sentido apresentado, a manutenção de um espaço dia-
lógico de con"ança, como expôs Tacca (2006), é imprescindível 
para que estudantes possam contribuir na construção do pen-
sar transmídia com aspectos que as/os interessem e que, conse-
quentemente, façam sentido com suas necessidades. Além dis-
so, notou-se, também, que por meio das atividades foi possível 
elaborar um processo de ensino-aprendizagem que ofereceu aos 
estudantes as ferramentas necessárias para "ltrar o mundo de in-
formações e referências a que são submetidos no dia a dia. Sobre 
o último aspecto apresentado, cumpre ainda realizar uma análise 
sobre as diferentes variáveis de in#uências contemporâneas tec-
nológicas que modi"cam a relação das/os jovens com a educação. 

Libâneo (2006), a partir de uma perspectiva pedagógica, 
analisa as características que interferem na relação das/os jovens 
brasileiras/os e a aprendizagem na escola e elege as mídias e suas 
in#uências como geradoras de impactos na relação entre profes-
soras/es e alunas/os e os processos de ensino-aprendizagem.

Ademais, ressalta que isso ocorre em função da nova geração 
estar intimamente ligada ao signo da informação e da comuni-
cação, fazendo com que as juventudes acessem novas formas de 
sentir, se comunicar e perceber o espaço e o tempo, além da ve-
locidade no acesso das imagens e de interação entre o global e 
o local. Essa exposição às mídias resulta na primazia do mundo 
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visual, interferindo nas capacidades de leitura, escrita e interpre-
tação das/os jovens. (LIBÂNEO, 2006)

Desse modo, as atividades realizadas no projeto estabelece-
ram um elo positivo entre o visual e a palavra, o simbólico e o 
inteligível, tendo como base a cultura escrita que é forma de pro-
mover, também, o desenvolvimento cognitivo das/os estudantes 
(LIBÂNEO, 2006). O que, como demonstrado anteriormente, foi 
realizado a partir do debate e leitura de textos didáticos e pela 
produção de roteiros para podcasts e entrevistas.

Assim, demonstra-se que as mídias podem possuir, também, 
um lado positivo desde que a escola busque proporcionar um 
ensino-aprendizagem que vise a ampliação do desenvolvimento 
humano e um uso crítico e autônomo das mídias pelas/os jovens. 
O autor enfatiza que, por serem fonte de ideias e saberes, as ferra-
mentas tecnológicas devem ser utilizadas nos currículos e meto-
dologias de ensino (LIBÂNEO, 2006), considerando que:

O papel da escola é propiciar aos alunos aprendizagens sólidas, 
duradouras. E hoje isso não será possível de acontecer se não 
prestarmos uma atenção direta e intencional aos motivos, aos 
desejos dos nossos alunos. É na sala de aula, espaço de media-
ção cultural, que se pode fazer, professores e alunos juntos, a 
leitura crítica das informações e familiarizá-las na relação com 
as mídias e multimídias. A escola é o mundo do conhecimento, 
e é o conhecimento que possibilita a leitura crítica da infor-
mação. É seu papel formar cidadãos, ensinar a ler o mundo, a 
criar nos jovens uma mentalidade crítica e questionadora, a ler 
criticamente a publicidade, a resistir à sedução do consumis-
mo e da moda, de modo que se transformem em sujeitos com 
maior capacidade de interpretação e análise, mais autônomos 
e capazes de tomar posições diante dos dilemas da sociedade 
atual (LIBÂNEO, 2006, p. 43).

Outro aspecto importante na busca pelo uso crítico das mí-
dias e da perspectiva transmídia nas salas de aula se dá em consi-
derar seus limites na escola pública devido às variadas condições 
materiais e econômicas de estudantes e professoras/es que, para 
serem compreendidas, devem ser lidas a partir de seus diferentes 
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recortes de classe, gênero, raça, etnia, regiões, entre outras varian-
tes. Aqui, entende-se que há diferentes possibilidades de acesso 
que podem facilitar ou di"cultar a participação nas atividades e 
que se apresentaram no contexto de elaboração desta pesquisa. 

Considerando esses fatores de grande relevância, cumpre 
ressaltar que a produção de atividades por meio de recursos que 
envolvam o conceito transmídia também é uma forma de reto-
mar a sensibilidade de estudantes para ações como a escrita, a 
leitura, a oralidade e a escuta, já que as/os nativas/os digitais estão 
mais acostumados aos produtos já “prontos” da linguagem audio-
visual - como citado anteriormente.

Por "m, veri"camos que foi possível, por meio de atividades 
sociológicas transmídia, atribuir novos sentidos ao processo de 
ensino e aprendizagem e utilizar ferramentas tecnológicas que 
possibilitaram um sentimento de pertencimento aos sujeitos em 
relação às atividades didático-pedagógicas e à escola. Indicamos 
que isso ensejou, também, a revalorização do processo de ensino-
-aprendizagem de Sociologia e de diferentes disciplinas - como a 
de História, citada anteriormente. Ademais, ampliou-se o canal 
dialógico não só com as/os estudantes, mas também no interior 
do ambiente escolar (entre professoras/es, estudantes, coordena-
doras/es e diretoras/es) e na comunidade externa. 

Considerações !inais 

A preocupação central do trabalho desenvolvido se deu em 
função do baixo interesse de alunas/os pelo processo de ensino 
e aprendizagem e pela “crise” no contexto escolar, já explicitada 
anteriormente. Por esse motivo, a utilização do conceito transmí-
dia como potencializador no resgate dos sentidos no processo de 
ensino e aprendizagem foi proposta e a análise desta experiência 
realizada, também, por meio das re#exões aqui apresentadas.

Tendo como suporte teórico-metodológico a Teoria Histó-
rico-Cultural (THC), buscou-se desenvolver, em conjunto com 
as/os alunas/os do Ensino Médio, a elaboração de ferramentas 
que pudessem despertar nelas e neles uma nova motivação para 
as relações pedagógicas na escola. Por meio de atividades de 
cunho cientí"co, foi possível colocar as/os alunas/os em novos 



Ensino, currículo e formação docente: vínculos, conexões e questões da atualidade

938

momentos de aprendizagem que as/os aproximaram do conte-
údo curricular de Sociologia. Tal processo realizado, e ainda em 
desenvolvimento, possibilitou caminhos para uma participação 
efetiva de cada aluna/o nas diferentes etapas da atividade didáti-
co-pedagógica. Essa perspectiva tornou positivo o resultado do 
processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos curriculares 
por meio de diferentes ferramentas e plataformas digitais.

Para analisar esse cenário e os resultados positivos, vale destacar 
que aconteceu um movimento em duas direções. Primeiro, veri"-
cou-se que a motivação das/as alunas/os do Ensino Médio foi im-
pulsionada pela elaboração de diferentes linguagens para as platafor-
mas sobre um determinado tema. Esta possibilidade provocou nelas 
e neles o interesse por aprender assuntos especí"cos, levando-as/os 
a ler e escrever sobre conceitos, categorias e teorias sociológicas na 
construção dos argumentos que foram utilizados. Assim, as/os jo-
vens foram capazes de desencadear a busca por aprender o conteúdo 
curricular da disciplina de Sociologia - todo este percurso incentivou 
as/os alunas/os a buscarem múltiplas formas de linguagem para de-
senvolver uma determinada ideia ou um conceito.

Em segundo plano, vale destacar o papel central da quali"cação 
do grupo da Unesp e Unimar no conhecimento teórico-prático so-
bre a escola e seu cotidiano. A partir do diálogo entre pesquisadoras/
es e estudantes das universidades foi possível desenvolver atividades 
formativas, capacitando-as/os para dialogar com os sujeitos do espa-
ço escolar, se quali"car nas TDIC e valorizar o processo de ensino e 
aprendizagem. Esse grupo de alunas/os também elaborou re#exões 
sobre o desenvolvimento das atividades na articulação e compreen-
são da teoria e da prática a partir de uma perspectiva crítica.

Cabe destacar que as produções realizadas pelo projeto ganha-
ram uma linguagem juvenil, com abordagem de temas polêmicos, 
que expressam as suas vivências, mas não deixam de recorrer ao con-
teúdo da Sociologia. Ademais, as/os estudantes puderem perceber 
que suas questões particulares podem ser explicadas por uma pers-
pectiva mais geral – ou social – pois são vivenciadas, também, por 
outras/outros jovens de maneira similar ou distinta. 

Concluímos que, construir uma proposta que se oriente pela me-
lhoria da relação de estudantes com o conhecimento sistematizado, 
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proporciona muitos avanços como a apropriação de conceitos e teo-
rias, realização de leituras críticas e elaboração de bons textos e conte-
údos pertinentes. Assim sendo, buscar práticas pedagógicas que ob-
jetivam o amadurecimento intelectual e o desenvolvimento humano, 
permitindo a construção de mediações e sentidos para o fazer escolar, 
é imprescindível para a educação básica no cenário contemporâneo 
pandêmico e para os desa"os que serão enfrentados no futuro. 
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Introdução

É importante traçar um breve histórico dos acontecimentos 
que antecederam a implantação do Ensino Médio em Tempo In-
tegral no Estado do Paraná para que tenhamos uma melhor com-
preensão do que vem acontecendo na atualidade. 

Iniciamos então com a Promulgação da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação, de 1996. Podemos dizer que esse foi o prin-
cipal marco de elaboração de propostas curriculares nacionais, 
desde 1988, com a Promulgação da Constituição Federal. 

Constata-se que se estabilizou uma metodologia de elaboração das 
políticas curriculares decorrente da ordenação federativa no Brasil. 
Essa metodologia do Ministério da Educação criou um #uxo de 
diálogo com os entes federados por meio das Secretarias de Edu-
cação, da União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação 
(UNDIME) e do Conselho Nacional dos Secretários de Educação 
(CONSED). Além dessas agências e agentes, as diversas organiza-
ções de movimentos sociais, de grupos econômicos, de associa-
ções cienti"cas e de universidades foram sendo acionadas e/ou se 
apresentaram para participar dos processos de elaboração de pro-
postas curriculares (SILVA; NETO; VICENTE, 2015, p. 330).

capítulo 
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No contexto pós LDB, houve a elaboração das Diretrizes Cur-
riculares Nacionais (DCN), em 1997 e 1998 para as três etapas da 
educação básica, o que passou a orientar os entes federados a organi-
zarem seus currículos. Nesse mesmo período ocorreu a divulgação 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´S) também para as 
três etapas da educação básica com uma “novidade” para o Ensino 
Fundamental: a inclusão de temas transversais Ética, Meio Ambien-
te, Saúde, Pluralidade Cultural e Orientação Sexual. Muitas críticas 
foram tecidas a respeito desses documentos o"ciais desde então.

O que vale ressaltar aqui que a partir dai a nossa educação 
virou palco da adesão da pedagogia das competências, como de-
corrência dos princípios neoliberais dos gestores do então presi-
dente Fernando Henrique Cardoso, o príncipe das privatizações. 

Passado mais de vinte anos desde esses primeiros sinais dos 
reais planos para a educação em nosso país, em 2016 nos depa-
ramos com a Medida Provisória nº 748/2016 sancionada pelo 
golpista Michel Temer e posteriormente transformada na Lei nº 
13.415/2017 em fevereiro de 2017. Dessa forma, grosso modo, 
“nasceu” a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

A BNCC é uma política pública de Estado e, portanto, reúne 
um conjunto de atores individuais e coletivos. É uma ação pú-
blica que se con"gura nas interações entre atores locais e nacio-
nais, centrais e periféricos, públicos e privados (Payre e Pollet, 
2010). É isso que a quali"ca como mais uma peça nos embates 
para a constituição de uma democracia no Brasil, para a con"-
guração de um Estado democrático a partir da sociedade diver-
si"cada, desigual, fragmentada, cindida e dividida. O grande 
desa"o é, realmente, criar a de diversidade. Uma ação política 
fundamental de “algo comum” é a criação de arenas decisórias 
ampliadas para as políticas educacionais e, dentro delas, o cur-
rículo. Essa é uma das demandas da con"guração dos governos 
e dos Estados democráticos. As arenas decisórias ampliadas da 
educação, criadas desde 1988, são uma novidade recente na po-
lítica brasileira (SILVA; NETO; VICENTE, 2015, p. 331).

Esse quadro de mudanças trouxe consigo, dentre outros retro-
cessos e desrespeito com a democracia, a redução pela metade de 
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disciplinas obrigatórias desde a Promulgação da LDB, no Estado 
do Paraná: Com o argumento da implantação da BNCC na educa-
ção do Estado do Paraná, as Instruções Normativas Conjuntas 09 
e 011/2020 determinaram a redução da carga horária das discipli-
nas de Arte, Filoso"a e Sociologia na Matriz Curricular do Ensino 
Médio em todo o Estado e a inserção das disciplinas de Educação 
Financeira e Cidadania e Civismo (nos colégios cívico-militares). 

Publicado em 16 de dezembro de 2020, período de encerra-
mento do ano letivo de 2020 e ferindo os princípios democráticos, 
o documento causou indignação e frustração em muitos professores 
que sabiam que seriam prejudicados, porém “desarmados” para uma 
mobilização14 diante do contexto de pandemia de COVID – 19. 

A implantação do ensino médio em tempo integral 
no Colégio Estadual Jayme Canet

De acordo com o último Censo, a população estimada de 
Bela Vista do Paraíso/PR é de 15.399 pessoas15. 

O município possui três escolas estaduais que atendem 
crianças do Fundamental II ao Ensino Médio: Colégio Estadual 
Brasílio de Araújo (que também têm cursos técnicos), Colégio 
Estadual Cívico Militar Presidente Vargas e Colégio Estadual Jay-
me Canet. Esse último que é onde ocorreram as práticas, atende 
somente alunos do Ensino Médio.

Fazendo parte da História do município, o colégio possui 
grande importância: Primeiro sua localização no centro, num 
bairro residencial. É ponto estratégico para todos os moradores; 
É referência desde o período que oferecia o curso Técnico em 
Contabilidade, formando muitos cidadãos que até hoje atuam na 
área; Muitas professoras do município tiveram o início de suas 
carreiras no curso de Magistério, outra modalidade que num pas-
sado nem tão distante o colégio ofereceu. 

14 O Coletivo Humanidades, formado por professores da rede estadual de ensino vem travando lutas 
desde a publicação desse documento e exige da SEED mais transparência, diálogo e respeito por parte da 
pasta comandada por Renato Feder. 
15 Dados consultados no site https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pr/bela-vista-do-paraiso.html 
em 06 jun. 2021.
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Em consulta ao Projeto Político Pedagógico (PPP) do colégio 
foram coletados alguns dados para melhor compreensão dessa ins-
tituição que hoje atende alunos no Ensino Médio em Tempo Inte-
gral e Ensino Médio noturno: Instalado em uma área de 4.798,41 
metros quadrados, sendo 1.917,37 em edi"cações, sendo 09 salas 
de aula, 01 sala para os professores, 01 Biblioteca, 01 Laboratório 
de Informática, 01 Laboratório de Física, Química e Biologia, 01 
banheiro masculino e 01 banheiro feminino e 01 edícula. A ala ad-
ministrativa é constituída de 01 sala para Secretaria, 01 sala para 
Direção, 01 sala para a Equipe Pedagógica, 01 sala para armazena-
mento de merenda, 01 banheiro masculino e 01 banheiro feminino 
(para uso de professores e funcionários) e 01 cozinha. Em outra ala 
estão a Biblioteca e o Laboratório de Informática. O Colégio tam-
bém possui 01 pátio e 01 quadra de esportes com cobertura. 

Em de"nição de porte é considerada pequena (no âmbito Es-
tadual), porém para o público que atende desde sua inauguração, 
em 1959, sempre atendeu e vem atendendo as necessidades da 
comunidade local. 

Falando da história recente do colégio, até 2016 era oferecido 
somente o Ensino Médio, tendo em 2017 a implantação do Ensi-
no Médio em Tempo Integral.

Sem consulta pública ou anúncios prévios, a mudança ocor-
reu no início daquele ano letivo, sendo os alunos então matricu-
lados no 1º ano do Ensino Médio, passaram a alunos do 1º ano do 
Ensino Médio em Tempo Integral.

Houve alguns questionamentos por parte dos pais, pois nessa 
nova oferta os alunos passariam o maior tempo do dia no colégio, ou 
seja, uma carga de 45 horas semanais, distribuídas em 9 horas-aulas 
diárias de 50 minutos, uma hora para o almoço e dois intervalos de 
15 minutos no período da manhã e outro no período da tarde. 

Nesse primeiro momento a maior parte dos alunos matricu-
lados aceitaram e permaneceram no colégio, uma pequena par-
cela solicitou transferência para outras escolas ou para o Ensino 
Médio noturno.

As matrículas para a nova modalidade de ensino ocorreram 
no início do ano letivo de 2017, sendo ofertadas duas turmas que 



Seção 05 – Práticas pedagógicas e relatos de experiências

945

iniciaram o ano letivo da seguinte forma: 1º ano A com 47 alunos e 
1º ano B com 48 alunos. Ao "nal daquele ano letivo alguns alunos 
não concluíram os estudos na modalidade ofertada e como resul-
tado, houve a transferência de turno e de escola de 18 estudantes. 

Desses alunos que iniciaram o 1º ano A, 32 chegaram ao "-
nal, com 31 aprovados e 1 reprovado. Já no 1º ano B o número 
inicial de alunos que era de 48 no início do ano, terminou com 34, 
sendo 32 aprovados e 2 reprovados. A novidade que acabava de 
chegar trouxe consigo uma matriz curricular diferente, tanto para 
o Ensino Fundamental II quanto para o Ensino Médio.

No Ensino Médio houve o acréscimo de uma aula de Língua Por-
tuguesa e uma aula em Matemática (na matriz anterior eram cinco, 
no Ensino Integral passou a seis) e o acréscimo de duas aulas de Pro-
tagonismo Juvenil, duas de Mundo do Trabalho, duas aulas de Proje-
to de Vida e seis aulas de Preparação Pós Médio. Nesse momento ain-
da não havia ocorrido o corte de uma aula de Arte, uma de Filoso"a 
e uma de Sociologia, então nos anos letivos de 2017 a 2019 o Colégio 
Estadual Jayme Canet seguiu a primeira proposta, o que foi alterado 
em 2020 com a substituição de Protagonismo Juvenil por Disciplinas 
Eletivas16 e Mundo do Trabalho por Práticas experimentais.

Nesse primeiro contexto, os professores de Sociologia po-
diam lecionar além da disciplina de formação, Protagonismo Ju-
venil, Mundo do Trabalho e Projeto de Vida. A partir do ano le-
tivo de 2020 essas disciplinas foram retiradas do currículo, como 
mencionado acima. 

Podemos a"rmar então que nesses três anos (2017-2019) o 
Colégio Estadual Jayme Canet vivenciou seu “tempo áureo” do 
Ensino Integral, com muitas produções, passeios culturais e even-
tos, todos propostos pelas professoras de Sociologia e a professo-
ra de Física. O presente artigo não entrará no mérito da crítica ou 

16 Disciplina semestral a ser escolhida pela instituição/comunidade escolar de acordo com interesse dos 
estudantes. No caso do Colégio Estadual Jayme Canet, no ano de 2020 foram propostas disciplinas confor-
me a Orientação do Ensino Médio em Tempo Integral como Empreendedorismo, Práticas e Vivências do 
Protagonismo, Sociedade e Meio Ambiente, Cultura e Patrimônio, música e indústria cultural, Escravidão 
Indígena e Africana no Brasil, A Linguagem dos Meios de Comunicação, Religião, Alienação ou Liberta-
ção, História ou cultura afro-brasileira e Memória Regional e Local. Esses temas/disciplinas foram sugeri-
dos/debatidos em reunião com a equipe diretiva representada pela então diretora Cátia Melhado, equipe 
pedagógica representada pela pedagoga Lara Ferracin e os professores de Sociologia Angela do Carmo 
Alvin Pires, Fabiana Miyuki Yamamoto, professor de Filoso"a Rafael Assunção, professor de História 
Robson Pontes e a professora de Física Carolina da Silva Gonçalves. Os demais professores da instituição 
foram noti"cados da reunião, mas escolheram não participar. 
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relatará as conseqüências dessa instabilidade na matriz curricular 
visível na atual conjuntura que estamos vivendo. 

Relatos de experiências

As experiências que serão relatadas a seguir diz respeito à atu-
ação de Angela do Carmo Alvin Pires e Fabiana Miyuki Yamamo-
to como professoras de Sociologia, Protagonismo Juvenil, Projeto 
de Vida e Disciplinas Eletivas no Colégio Estadual Jayme Canet. 

É importante destacar que as professoras-autoras, mesmo 
cientes de tudo o que estava por vir a partirdo Golpe de 2016 e 
que as atingiria em cheio (como ocorreu posteriormente com a 
Reforma do Ensino Médio), colocaram em primeiro lugar o con-
senso que a escola é um lugar que alia saberes e conhecimentos e 
que a elaboração e execução de propostas de atividades de forma 
coletiva e democrática só fez contemplar uma arquitetura peda-
gógica prazerosa para os alunos que participam. 

Com a ampliação do tempo de permanência dos estudantes 
na escola com a proposta do Ensino Médio em Tempo Integral, 
desde o início do ano letivo de 2017 foram desenvolvidas re#e-
xões de propostas pedagógicas que pudessem subsidiar as ações e 
práticas educativas de forma que os alunos não se desinteressas-
sem pelo Ensino em Tempo Integral. 

Vale ressaltar que nesse contexto, de acordo com o que ha-
via ocorrido no ano de 2017, o ano de implantação do Ensino 
Médio Integral na instituição, houve muito desinteresse17 pelos 
componentes curriculares por parte dos alunos, as iniciativas de 
propostas pedagógicas alternativas não partiram da equipe dire-
tiva nem tampouco da equipe pedagógica e sim de um pequeno 
grupo de professores da instituição, o que é muito importante 
mencionar aqui: Angela e Fabiana (como mencionado), Carolina 
da Silva Gonçalves, professora de Física e Práticas Experimentais, 
eventualmente18 Nice Sussai, professora de Arte, Rondineli Beluci 

17 A proposta não havia sido transmitida para todos os professores. Àqueles que assumiram os compo-
nentes curriculares muitas vezes se viam “perdidos” às mudanças, pois nem a SEED nem a equipe diretiva 
e pedagógica explicaram essas mudanças. Isso só se alterou no ano letivo de 2018 a partir de estudos dos 
próprios professores. 
18 Esses dois últimos professores mencionados tinham compromissos com outras instituições (apesar de 
não ser um empecilho), mas sempre dispostos a acompanhar todas as propostas. 
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Meira, professor de Educação Física e Flávia Camilo, professora de 
Química. Os demais docentes da instituição não se interessavam 
por essas práticas, o que muitas vezes tornavam um “empecilho”, 
pois não cediam aulas e também não tinham interesse em acom-
panhar os alunos. 

Com relação ao apoio da equipe diretiva e pedagógica, pode-
mos a"rmar que foi insu"ciente, pois quando havia uma proposta 
com agendamento, por exemplo, essas se demonstravam “alhures” 
ou nem sempre conseguíamos a autorização para executaras ati-
vidades que nos propomos a realizar com os estudantes, o que di-
"cultou bastante os trabalhos, mas não os tornaram impossíveis. 

Quanto à utilização de transporte, algumas vezes os próprios 
alunos pagavam, outras vezes, era possível por meio de promoções 
e poucas vezes a prefeitura “emprestou” os ônibus.19 Algumas vezes 
as professoras tiravam dinheiro do bolso para arcar com despesas 
com alimentação dos alunos e “caixinha” para boni"car o motoris-
ta que as acompanhava. A avaliação de todas essas práticas ocorreu 
por meio da participação do que era planejado e executado.

En"m, a seguir alguns relatos de tempos e espaços de apren-
dizagem que visaram o desenvolvimento dos estudantes e o 
acréscimo dos saberes presentes no cotidiano, não perdendo de 
vista o currículo. 

Bosque municipal e apropriação de espaços de 
aprendizagens

Com o intuito de conhecer os espaços que poderiam possi-
bilitar momentos de aprendizagens, o Bosque Municipal foi um 
dos locais mais visitados pelos alunos, devido a proximidade do 
colégio e por ser um local de uso público. O Bosque acabou sen-
do um espaço bastante utilizado também por diversos professo-
res do colégio por oportunizar o contato com a natureza. O local 
serviu como espaço de lazer, trabalhos de campos, entre outros. 
Entre os anos de 2017 a 2019 sua utilização foi intensa. 

19 Um comportamento que chamou a atenção e que cabe mencionar aqui foi o fato de a gestão municipal 
da época não querer emprestar o transporte escolar para os alunos da escola estadual, o que não ocorria 
dentre os estudantes das escolas municipais. Muitas vezes nossos ofícios não foram nem respondidos pela 
então “gestora de transportes” do município. 
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Outros locais da cidade também foram visitados e apropria-
dos como espaços educativos tais como: a praça da Igreja Matriz, 
a visita a Capelinha na mesma praça, visita à Câmara Municipal, 
entre tantos outros locais. Também tivemos a oportunidade de 
visitar um ponto do município bastante conhecido o chamado 
“Cruzeiro”, local onde é possível observar vários aspectos geográ-
"cos dos municípios de Bela Vista do Paraíso e Sertanópolis. A 
atividade interdisciplinar foi realizada em conjunto com a profes-
sora de Geogra"a Elen Ferreira. Também visitamos outras locali-
dades do município, como estradas rurais e plantações agrícolas. 
Neste dia, o transporte foi cedido pela Prefeitura Municipal. 

O contato com diversos ambientes, proporcionou muitos 
conhecimentos e oportunidade de re#etir sobre a memória e a 
história do município. As atividades desenvolvidas ao longo dos 
anos proporcionaram maior interação dos alunos com os profes-
sores, o que colaborou para que pudéssemos planejar ações com 
o objetivo de aliar os conhecimentos cientí"cos e escolares, bem 
como a assimilação e construção de diversos tipos saberes. 

Já em 2017, também os alunos do 1 ano A, tiveram a oportu-
nidade de conhecer o Jardim Botânico de Londrina, como parte de 
atividades desenvolvidas na disciplina de Cultura e Patrimônio, dis-
ciplina eletiva que foi ofertada e escolhida pelos alunos. A visita se 
deu através de um acordo entre o colégio e a Secretaria de Educação 
do Município que cedeu o transporte até Londrina. Após cada vi-
sita realizada os alunos re#etiam sobre a atividade que a disciplina 
podia proporcionar e depois preenchiam uma "cha de visitas (em 
anexo), onde constavam informações coletadas no local e serviam 
de base para avaliar o conhecimento sobre a Cultura e Patrimônio. 
Lembrando que Icomos (1985, p. 4 apud OLIVEIRA e AMARAL 
2015) categoriza o patrimônio cultural da seguinte maneira:

o patrimônio cultural de um povo compreende as obras de ar-
tistas, arquitetos, músicos, escritores e sábios, assim como as 
criações anônimas surgidas da alma popular e o conjunto de 
valores que dão sentido à vida. Ou seja, as obras materiais e não 
materiais que expressam a criatividade desse povo: a língua, os 
ritos, as crenças, os lugares e monumentos históricos, a cultura, 
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as obras de arte e os arquivos e bibliotecas (OLIVEIRA, AMA-
RAL, apud ICOMOS, 1985, p. 4).

Conhecemos também o Polo de Educação à Distância, locali-
zado na antiga Escola Municipal Frederico Osaku Leite, que oferece 
cursos de graduação e pós graduação da UEM (Universidade Esta-
dual de Maringá), e de outras instituições de ensino superior na mo-
dalidade EAD (Educação a Distância). Em muitas visitas realizadas 
e atividades desenvolvidas, os alunos e os professores percorriam o 
trajeto a pé, podendo então conhecer melhor os itinerários da cidade. 

José Guilherme Magnani (1991), autor do texto etnográ"co 
“A rua Quinze, de praça a praça: um exercício antropológico” des-
creve um exercício que praticou com seus alunos de Arquitetura e 
Urbanismo: um passeio de observação nas ruas de Curitiba. 

As caminhadas descritas nas atividades desenvolvidas com os 
alunos do Ensino Médio Integral do Colégio Jayme Canet, mes-
mo que de maneira informal, também evocava lugares distantes no 
tempo e no espaço, como expõe o autor: Por exemplo, a rua onde 
o Polo Frederico Osaku Leite está localizado é de paralelepípedo. 
Para nós habitantes do município é algo comum, mas chamava 
atenção, por exemplo, de alunos que vieram de outros Estados, 
principalmente da “cidade grande”: “_ Nossa professora, essas ruas 
de pedras, eu nunca vi isso em São Paulo”. – relato da aluna Sophia. 

Outra observação que convém mencionar aqui é que o pré-
dio do Polo é antigo, local de estudos do Fundamental I das pro-
fessoras. O sentimento de nostalgia é contagiante: “_ Mil vezes 
que eu vier nesse lugar vou me lembrar das vezes que brinquei, 
caí, briguei e estudei. Lembro da professora Meire do Rio, Telma 
Chamoun, Emiko Kamita e tantas outras que deram aula nesse 
tempo que parecia que a escola era tão grande”. _ relato da pro-
fessora Fabiana, que estudou do 1º ao 4º ano no referido prédio. 

Mesmo se tratando de uma cidade pequena e que tudo o 
que observamos faz parte do nosso cotidiano, essas caminha-
das foram de grande importância para re-conhecer o lugar que 
moramos. Diferente de quando se faz um trajeto do trabalho para 
casa ou vice-versa.
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Da escola para o aeroporto

Para alguns a ida ao Aeroporto Governador José Richa de 
Londrina com os alunos era apenas um passeio, um “mata tem-
po” de professoras que não queriam dar aulas. Sim, por meio dos 
olhares, risos de canto de boca (naquela época não usávamos 
máscaras) e “indiretas” era isso que se percebia.

Por outro lado, estavam as professoras Angela, Carolina e Fa-
biana com a intenção de integrar conhecimentos por meio da in-
terdisciplinaridade, uma das premissas presente nas Orientações 
para o Ensino em Tempo Integral. 

A interdisciplinaridade deixa de lado toda forma de dualis-
mo presente até o momento, nada mais sendo que a volta à 
totalidade ou a interligação de toda a vida, como uma teia. 
[...]. Ao trabalhar a interdisciplinaridade como um proces-
so, leva-se em consideração a cultura vigente e sua transfor-
mação, promovendo novos princípios norteadores do saber, 
superando a fragmentação e a dissociação dos conteúdos 
(MACIOZEK, 2009 s/p).

Angela e sua Sociologia de natureza questionadora, Carolina 
e sua re#exão a respeito do mundo das ciências e Fabiana que-
rendo extrapolar o Protagonismo Juvenil, juntas decidiram por 
proporcionar uma atividade que fosse capaz de estreitar os laços 
com os estudantes, articulando as dimensões das três disciplinas.

Era uma manhã de março de 2018, o ofício solicitando o 
transporte gratuito já havia sido enviado ao setor responsável 
com antecedência, as autorizações dos pais já estavam a punho e 
os alunos estavam ansiosos.

Partimos de Bela Vista do Paraíso para Londrina com um 
ônibus lotado de estudantes do 2º ano Integral do Colégio Es-
tadual Jayme Canet20. A visita tinha sido agendada com antece-
dência, dessa maneira supomos que haveria um funcionário da 
Infraero para nos receber, apresentar o aeroporto, explicar para 
os alunos o funcionamento e dinâmica, o que não aconteceu21. 

20 Alguns alunos optaram por permanecer no colégio, não quiseram participar.
21 Relatos de visitas anteriores ao Aeroporto dizia que “existia” um funcionário para receber estudantes. 
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A princípio "camos apreensivas com esses alunos “soltos” no 
aeroporto, mas por se tratar de Ensino Médio, con"amos em suas 
atitudes e passamos apenas a observá-los, o que foi de grande valia 
para nós educadoras: Percebemos os mais tímidos, os extroverti-
dos, os contestadores, os líderes, os ansiosos e até os distantes.

Outro ponto interessante é a forma com que se comportam 
fora do ambiente escolar: Alguns que na escola tinham mal com-
portamento, no aeroporto se demonstravam sociáveis, espontâneos 
e agregava um papel de interlocutor entre as professoras e o grupo. 

Podemos a"rmar que, mesmo que esse passeio cultural não 
tenha sido como o planejado, que seu fundamento pedagógico 
não tenha sido atendido, foi uma atividade enriquecedora tanto 
para os alunos quanto para as professoras. 

A juventude no setor de reciclagem

O Senhor João Salomão é uma "gura muito conhecida no 
município. No ano de 2018 atuava como o responsável pela 
Secretaria de Agricultura de Bela Vista do Paraíso. Agricultor 
da região, o Senhor João sempre teve uma preocupação mui-
to grande com o Meio Ambiente, o que não é comum entre os 
agricultores. 

No ano anterior ele havia desenvolvido um projeto no Co-
légio Brasílio de Araújo de plantar árvores nas extremidades do 
município com os alunos do Técnico em Meio Ambiente, dessa 
forma as professoras Angela, Carolina e Fabiana entraram em 
contato com o Senhor João explicando que dentro da proposta 
do Ensino Médio Integral também tínhamos interesse em desen-
volver um projeto similar.

No dia e hora marcada, ele foi até o colégio conversar pri-
meiro sobre o que poderíamos desenvolver, pois o projeto de 
plantar árvores ele já havia feito e que conseguir mudas de plan-
tas depende de uma série de fatores. Foi então apresentada para 
ele uma proposta de encaminhamento metodológico presente 
na Orientação para o Ensino Integral e o que ele poderia nos 
auxiliar em sua efetivação: 
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Por meio das possibilidades metodológicas citadas, sugere-se 
alguns temas socioambientais com os quais o professor pode 
utilizar: resíduos sólidos – lixo. O professor pode re#etir sobre 
o que é lixo, os diferentes tipos de resíduos (lixo eletrônico, re-
síduo da construção civil, plásticos e outros) e impacto para 
meio ambiente e para a saúde dos seres vivos; 
análise das possíveis soluções para reduzir a produção de lixo 
no mundo, tais como, a logística reversa; fundamentar sobre 
a quantidade de lixo nos oceanos provenientes do descarte 
de materiais como o plástico e suas implicações para o meio 
ambiente e a sociedade; entender as consequências para meio 
ambiente, sociedade e seres vivos do consumismo desenfreado. 
Poluição Atmosférica. Analisar as consequências que o avanço 
tecnológico oferece para aumento da poluição do ar; discutir 
e se apropriar do conhecimento entre a relação de poluição 
atmosférica e chuva ácida; entender os riscos para saúde hu-
mana e doenças causadas pela emissão de gases responsáveis 
pela poluição atmosférica e problemas à saúde que podem ser 
ocasionados. Efeito Estufa; apropriar-se do conceito de efeito 
estufa; compreender a relação entre desenvolvimento econômi-
co e aquecimento global e as consequências para a sociedade 
e meio ambiente do aquecimento global; entender a in#uên-
cia da ciência e da tecnologia para o efeito estufa. Discutir as 
possíveis soluções para o aquecimento do planeta. Igualmen-
te, o docente pode abordar outros temas tais como: descarte 
de medicamentos vencidos, uso de agrotóxicos e o descarte de 
embalagens, desmatamentos, camada de ozônio, extinção de 
espécies, degradação do solo, saneamento básico, superpopu-
lação, segregação urbana, transporte público, favelização, ilhas 
de calor, inversão térmica dentre outros. Antes de selecionar 
o tema, os educadores, devem investigar qual a realidade que 
envolve a escola e os educandos. A partir deste diagnóstico, de-
"ne-se o tema socioambiental ou sociocientí"co, bem como, os 
conteúdos que emergem da proposta inicial feita pelo professor 
(ORIENTAÇÃO PARA OFERTA DO ENSINO FUNDAMEN-
TAL II E ENSINO MÉDIO, 2019, p. 95-96).

A partir daí foi agendado um dia para que o Senhor João "-
zesse uma palestra com os alunos do 2º ano B e nos acompanhas-
se no Setor de Reciclagem do município.
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O conceito de atividade prática não pode limitar-se somente àque-
les que são criados e reproduzidos na sala de aula ou no labora-
tório, mas também materializados na vivência social e que per-
meiam as negociações de signi"cado do ponto de vista dos alunos. 
Nesta perspectiva, as questões socioambientais e sócio cientí"cos 
passam a ter um papel crucial, na medida em que propiciam a per-
cepção individual motivadora para uma consciência coletiva, que 
pode resultar em mudanças de atitudes em relação ao conceito de 
meio ambiente (SILVA; MACHADO, 2008, p. 235). 

A partir da palestra, "cou acordado com os alunos que essa 
turma "caria responsável por conscientizar as demais turmas so-
bre a importância da reciclagem. Posteriormente, alguns cartazes 
foram confeccionados e colocados nas dependências do colégio.

A ida ao setor de reciclagem dispensou a utilização de transpor-
te, pois "ca a quatro quarteirões do colégio. A professora Fabiana 
os acompanhou nessa pequena caminhada. Novamente o Senhor 
João prontamente nos atendeu apresentando os responsáveis pelo 
setor, que são os próprios coletores de recicláveis do município. 

Lá foi explicado que muitas famílias bela-vistenses vivem da 
reciclagem, mas que isso não está sendo su"ciente para acabar 
com o lixão que "ca localizado na estrada Bela Vista – Sertanópo-
lis, pois uma pequena porcentagem da população separa corre-
tamente o lixo. No setor ainda os alunos tiveram a oportunidade 
de ver como o lixo reciclado é prensado e vendido. Foi uma ex-
periência memorável, pois muitos alunos não tinham idéia sobre 
todo o processo que visualizaram. 

I Feira Do Empreendedor do Colégio Estadual Jayme Canet

O tema/disciplina Empreendedorismo faz parte da grade 
curricular do Ensino Fundamental Integral, porém foi assunto 
trabalhado no Ensino Médio também naquele ano de 2019 no 
referido estabelecimento.

O Empreendedorismo carrega em sua natureza a multidiscipli-
naridade, pois a educação empreendedora, na busca por fomen-
tar o espírito empreendedor de um novo tipo de estudante que 
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produz inovações, que resolve problemas, que se arrisca, que 
além de gerenciar aspectos da sua vida, compreende como se 
criam, gerenciam e mantém vivas as empresas. Os conhecimen-
tos devem ser trabalhados de maneira integrada, com sentido e 
signi"cado na vida social, acadêmica, pro"ssional e econômica 
dos estudantes. Na visão empreendedora, os saberes isolados não 
são su"cientes, porque nesta área os conhecimentos técnicos são 
apenas parte da solução, sendo uma ferramenta, mas não a res-
posta para os problemas (ORIENTAÇÃO PARA OFERTA DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO, 2019, p. 46).

As autoras deixam claro que não concordam com a educação 
voltada ao empreendedorismo ou que o simples interesse pelo lucro 
deve ser o objetivo da educação, pelo contrário, o que será relatado a 
seguir é um evento que foi criado dentro das possibilidades do Co-
légio Estadual Jayme Canet que objetivou a participação dos alunos 
(o que foi conseguido com êxito, pois nenhum evento do colégio até 
então teve participação de 100% dos alunos), a sustentabilidade, o 
estreitamento de laços entre professores e alunos e entre alunos e alu-
nos, e o mais importante a re#exão sobre o contexto histórico que é 
movido pelo capitalismo. O “lucro” da feira foi conseqüência. 

A I Feira do Empreendedor do Colégio Estadual Jayme Canet 
foi uma extensão programada dentro das atividades das disciplinas 
eletivas do Ensino Integral. Foi um evento que visou estreitar a re-
lação entre o ensino e o mundo do empreendedorismo, das forma-
ções pro"ssionais empreendedoras e dos negócios, assim como fo-
cou na sustentabilidade. Foi um trabalho interdisciplinar. Assim os 
alunos foram orientados a ter condições de descobrir que “ser um 
empreendedor”, em qualquer aspecto da formação humana, de-
pende da possibilidade de arriscar, criar e inventar algo novo para 
começar um empreendimento ou negócio ou melhorar o que já 
existe. Fazer algo com vistas a competir no mercado dos negócios.

Como uma proposta de educação empreendedora, a I Feira 
do Empreendedor do Colégio Estadual Jayme Canet, coordenada 
e orientada pelas professoras Ângela Alvin Pires, Carolina da Sil-
va Gonçalves, Elaine Ferreira, Fabiana Miyuki Yamamoto e Flávia 
Camilo da instituição, buscou mobilizar e estimular os alunos a in-
teragirem de forma participativa e objetiva com projetos criativos, 
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elaborados e executados por eles mesmos. Com essa proposta, os 
alunos perceberam que é necessário fazer auto empreendimento, ou 
seja, é preciso fazer investimento em estudos e conhecimentos sobre 
o mundo das formações pro"ssionais e dos empreendimentos.

O objetivo foi promover a integração entre teoria, práticas e ex-
periências individuais e coletivas para despertar a visão empreende-
dora dos alunos do Ensino Médio Integral do Colégio Estadual Jayme 
Canet, mostrando, ao "nal, os resultados dessa junção participativa.

Foi pressuposta a participação integral dos alunos, professo-
res, pedagogas e diretora em todas as atividades do evento. Cada 
turma desenvolveu um “Plano de Negócios”, que, Segundo Bel 
Pesce (2012, 42), “plano de negócios”, em geral, é um documento 
que descreve a visão para o seu negócio e suas projeções "nancei-
ras” onde deverá conter os seguintes itens:

• Identi"cação do produto a ser confeccionado;

• Nome do professor que orientará nos trabalhos;

• Planejamento "nanceiro (Investimento nos materiais a se-
rem utilizados, se houver); 

• Descrição passo a passo das etapas de confecção do produto;

• Avaliação do valor que o produto poderá ser vendido.

Todos os alunos participaram do evento. As professoras auxi-
liaram os alunos como professoras orientadoras e reservaram al-
guns minutos de suas aulas para orientar os alunos, quando pro-
curados, sem prejuízo dos conteúdos curriculares das disciplinas. 
A orientação para venda desses produtos confeccionados não 
poderia ultrapassar o valor de R$5,00. As Comissões Avaliadoras 
formadas por professoras, pedagogas e diretora "caram respon-
sáveis pela análise dos produtos confeccionados pelos alunos. 

Durante a feira foi levada em consideração os aspectos do 
Plano de Negócios, criatividade e inovação, exposição e recepção, 
participação efetiva e a integração dos alunos individualmente e 
dos grupos em todas as fases para a concretização da feira (domí-
nio do tema e segurança na explicação do trabalho). 
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Dessa forma, entre os meses de maio, junho e julho de 2019, 
os alunos re#etiram, discutiram e de"niram o “Plano de Negó-
cios”. Entre os meses de agosto e setembro os trabalhos foram 
concluídos com a efetivação da feira em setembro daquele ano.

No "nal cada turma somou o dinheiro arrecadado para reali-
zação de um passeio em Londrina, de acordo com as possibilida-
des. Os terceiros anos optaram por destinar o dinheiro arrecada-
do para a Formatura que ocorreu no "nal do ano letivo.

Os demais colégios do município foram convidados a parti-
ciparem, assim como a comunidade, o que deu uma maior visi-
bilidade ao evento: Do total de quatro escolas convidadas (duas 
públicas e duas privadas), três compareceram (somente um colé-
gio privado não compareceu), o que não apagou o brilhantismo 
e protagonismo dos nossos estudantes, pelo contrário, podemos 
a"rmar que o evento resgatou a auto estima de muitos que de 
início relutaram em participar.

A Feira teve duração somente no período da manhã, das 9h 
às 12h. No período da tarde os alunos foram dispensados, mas 
o colégio recebeu muitos telefonemas perguntando se a feira se 
estenderia para o período vespertino.

Das de"nições de acordo com os Planos de Negócios mui-
tos foram os grupos que mudaram seus “produtos”, se separa-
ram, decidiram fazer com outras turmas, en"m, tudo esperado 
quando se trata de “trabalho em grupo”: Tivemos o grupo dos 
sabonetes artesanais, grupo do churrasquinho no palito, grupo 
dos doces, grupo dos salgados, grupo do sorvete, en"m, muitas 
possibilidades que as seis turmas do Ensino Integral proporcio-
naram no evento.

Muito interessante relatar que um dos grupos que faria bri-
gadeiro às seis horas da manhã do dia do evento ligou para uma 
das professoras e relatou que o brigadeiro havia "cado “mole”, que 
não daria certo. A pergunta foi: Qual o plano B? Quando menos se 
esperou o grupo “apareceu” no colégio com o brigadeiro dentro de 
potes, o famoso “brigadeiro de colher”, um sucesso dentre os parti-
cipantes que não perceberam que na verdade o plano era diferente.
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As professoras organizadoras "caram responsáveis por vender 
"chas e contar o dinheiro arrecadado para cada turma, o que gerou 
um lucro entre R$400,00 a R$650,00 para cada uma. Cada turma, a 
partir de votação, decidiram o que fazer com esse dinheiro.22

O evento proporcionou um “sentimento diferente” tanto em 
alunos quanto em professores, pois falar em protagonismo e desen-
volver isso com os alunos na prática em processo de aprendizagem 
é um desa"o. Os alunos do Ensino Médio noturno também “cobra-
ram” um evento similar, o que não foi possível devido à matriz cur-
ricular, pois somente a professora de Sociologia não daria conta. 

I Feira De Trocas do Colégio Estadual Jayme Canet

Sob o tema Responsabilidade Socioambiental e Sustentabi-
lidade, também em 2019, foi proposta uma Feira de Trocas para 
todos os alunos do colégio. 

Com a égide de que ninguém nasce consumista e nem todas 
as pessoas são consumistas e que é preciso considerar esse fato 
para reverter o quadro de consumismo exagerado da sociedade 
atual, sob o risco de exaurirmos os recursos planetários para pro-
duzir tanta coisa, as professoras Angela, Fabiana e Carolina com 
o apoio da professora Nice promoveram a I Feira de Trocas do 
Colégio Estadual Jayme Canet.

Os encaminhamentos metodológicos consistiram em pri-
meiramente desenvolver uma re#exão nos alunos a respeito do 
consumismo. Para tanto foi trabalhado com as turmas 1º ano A e 
1º ano B um caderno de consumo sustentável “Consumismo in-
fantil na contramão da sustentabilidade”. Em seguida foram pro-
postas atividades re#exivas e debates sobre o que possuímos, mas 
que não precisamos tanto. 

22 As turmas 2º ano A e 2º ano B não utilizaram o dinheiro naquele ano pensando em destinar para a 
formatura no ano seguinte, o que também não ocorreu. No início de 2021 os representantes das turmas 
Arthur Abreu e Alice Moraes (3º A e 3º B respectivamente) "zeram a doação para o colégio. As turmas 
que eram 1º ano A e 1º ano B, no "nal de 2019 "zeram um passeio no Catuaí Shopping em Londrina 
na companhia dos professores Fabiana, Nice e Rondileli; A turma 3º ano B escolheram duas datas para 
comprar bolos, refrigerantes e salgadinhos para turma toda; O dinheiro do 3º A foi entregue em mãos 
para a mãe do aluno Pedro Soares. Joseane Soares retirou o dinheiro no colégio na presença da diretora 
Cátia Melhado, da pedagoga Lara Ferracin e das professoras Carolina da Silva Gonçalves e Fabiana Miyuki 
Yamamoto alegando que a própria o guardaria. 
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Em roda de conversa os alunos expuseram histórias do coti-
diano relacionado ao consumismo, ou deles mesmos ou de pesso-
as que conhecem. A partir daí foi proposta uma espécie de desa-
"o: Pense em um objeto que você possui, mas que para você não 
tem utilidade, mas para outra pessoa pode ter?

Em uma folha de caderno cada aluno foi escrevendo os no-
mes desses objetos. Nesse momento foi lembrado que para a re-
alização dessa troca os responsáveis precisariam autorizar, pois 
depois de feita não haveria devolução. O “assunto” correu pela 
escola e o que a princípio seria uma atividade desenvolvida so-
mente com as turmas dos 1º´s anos, todos pediram para partici-
par, inclusive professores.

No dia agendado cada aluno levou um ou mais objeto para tro-
ca. Alguns professores também. Uma iniciativa muito interessante 
foi da turma do 2º ano B que levou livros usados para troca. Dentre 
os objetos que estavam em exposição tinha desde maquiagem, tênis, 
roupas, livros (como mencionado) até bolsas e materiais escolares.

Em dado momento o pátio do colégio se transformou em um 
des"le de objetos recém adquiridos, os banheiros em provadores 
de roupas e no "nal teve uma espécie de leilão, onde a professora 
de Matemática Elisete Vilaça arrematou alguns itens para doação, 
parte para Igreja Assembleia de Deus e parte para os bazares pro-
movidos pela ONG Defesa Animal. 

Essa foi mais uma atividade realizada pelas professoras dos 
componentes curriculares que visou promover a noção de inte-
gração, autonomia e melhor compreensão da importância de di-
zer não ao consumismo. 

A formação integral humana no museu de arte 
natural de Cornélio Procópio/Pr

Uma atividade que também contribuiu com a ampliação do 
conhecimento e de re#exão sobre o papel da escola e os espaços 
educativos, foi uma visita realizada ao Museu de História Natural 
de Cornélio Procópio, Paraná. Nesta data houve a viagem até a ci-
dade de Cornélio Procópio, distante cerca de 80 km de Bela vista 
do Paraíso, sendo a mesma custeada pelos próprios alunos, com o 



Seção 05 – Práticas pedagógicas e relatos de experiências

959

apoio das Professores Elaine Ferreira e Carolina Gonçalves. Am-
bas providenciaram o agendamento e o transporte que ocorreu 
no período matutino, e possibilitou a aprendizagem sobre os di-
versos habitats brasileiros. 

Os animais e muitos tipos de aves são taxidermizados para 
serem estudados e conhecidos. No mesmo local também funcio-
na um pequeno museu com pertences e artefatos sobre a cultura 
indígena presente no estado do Paraná. Fomos conhecer também 
alguns pontos turísticos da cidade, lembrando que o museu "ca 
na antiga estação ferroviária da cidade.

A construção dos diversos tipos de conhecimento nesses mo-
mentos de interação dentro e fora do ambiente escolar é capaz de 
desenvolver a formação humana tão desejada atualmente, possi-
bilitando a re#exão sobre o papel da escola como local de diversi-
dade, pluralidade e construção de saberes. 

Visita técnica na cativa laticínios

As turmas dos 3º anos A e B de 2019 foram os convidados 
para realizarem uma visita técnica na Cativa – Cooperativa loca-
lizada na Avenida Arthur &omas em Londrina/PR. 

O agendamento prévio foi realizado pela professora Carolina 
da Silva Gonçalves que tinha o objetivo de proporcionar uma aula 
de Física em uma indústria que utiliza tecnologia de ponta. As 
professoras Angela e Fabiana (Sociologia e Protagonismo Juvenil, 
Mundo do Trabalho e Projeto de Vida) objetivavam sair da teoria 
e partir para a prática, proporcionando aos alunos uma maior 
compreensão da rotina em uma ambiente fabril, a importância do 
trabalho técnico, a hierarquia existente em uma fábrica e mostrar 
como funciona o mercado de trabalho.

O combinado era que os vinte alunos do Colégio Estadual 
Jayme Canet estivessem na Cativa às 9h da manhã, o que não foi 
possível devido à irresponsabilidade da gestão de transportes do 
município que primeiramente alegou que se “esqueceu”23, depois 
que o município não tinha dinheiro para abastecer o ônibus. As 
professoras se dispuseram a “pagar” o combustível necessário, 

23 Essa é uma prova do “desdém” que questões tão importantes são tratadas por alguns órgãos. 
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cerca de R$70,00, pois a direção do colégio alegou não ter condi-
ções. Mesmo assim ainda com a negativa da gestão do município, 
foi necessário solicitar a intervenção da professora de Matemática 
e vereadora na época Elisete Vilaça que também se ofereceu para 
pagar as despesas com combustível, o que não foi preciso, pois na 
partida para Londrina o motorista abasteceu no posto “na conta” 
da prefeitura. Dessa forma, o ônibus escolar estacionou na frente 
do colégio no horário que era para estar na Cativa, ou seja, às 9h.

Nesse relato consideramos importante colocar a descrição do 
parágrafo anterior devido às di"culdades que enfrentamos para 
conseguir realizar uma atividade diferenciada com os alunos. Isso 
foi apenas um exemplo dos obstáculos. Vale ressaltar aqui ainda 
que a então “gestora de transportes”24 na época (pseudo-secretá-
ria de educação do município na gestão 2017-2020) telefonou no 
colégio após a chegada dos alunos e professoras no estabeleci-
mento ameaçando nunca mais emprestar o transporte para esse 
tipo de evento, como se a coisa pública pertencesse a ela. 

Na chegada (com atraso) na fábrica, fomos recebidos por um 
engenheiro que lembrou a importância do uso de calças nas instala-
ções da Cativa. Duas alunas evangélicas e um aluno do 3º ano B não 
obedeceram às regras, mesmo cientes, pois essas orientações foram 
repassadas com antecedência. As duas meninas foram de saias e o 
menino de bermuda. Tiveram que "car na recepção da fábrica. 

Na seqüência fomos levados para um vestiário onde coloca-
mos jalecos, toucas e botas para poder adentrar na fábrica. O en-
genheiro, muito atencioso, apresentou todos os setores da Cativa, 
os funcionários, suas funções, regras e as tecnologias que utilizam.

Parecia que estávamos na “Fantástica fábrica de chocola-
tes”25. Os alunos tiveram a oportunidade de acompanhar desde 
o processo de pasteurização até o armazenamento e transporte 

24 Na verdade, a “fulana” não era a gestora de transportes, “auto-denominava-se” assim porque conside-
rava que os ônibus do município pertenciam somente à prefeitura e somente essa poderia fazer uso dos 
mesmos, o que não é verdade. 
25É um!"lme de fantasia!de!2005, dirigido por!Tim Burton. É a segunda!adaptação para o cinema!do!livro 
britânico homônimo de 1964,!de!Roald Dahl!e estrelado por!Johnny Depp!como!Willy Wonka!e!Freddie 
Highmore!como!Charlie Bucket.
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dos produtos já prontos. Acompanhamos ainda como ocorre o 
processo da fabricação de queijos, iogurtes e requeijão.

Canos por todos os lados com milhões de litros de leite sendo 
transportados de um lado para o outro da fábrica. Em determina-
dos lugares era preciso utilizar abafadores de ruído. Adentramos 
em uma sala de controle, onde tudo é mapeado por computado-
res. Em cada setor o engenheiro explicava toda dinâmica. 

Um dos lugares mais impressionantes (do ponto de vista des-
sas duas autoras) foi o lugar que a Cativa armazena seus produtos. 
Os alunos até “brincaram” que poderia acabar com a fome do 
mundo. Trata-se de um galpão muito grande (não conseguimos 
mensurar o tamanho), da onde os produtos saem de lá e são colo-
cados em caminhões por meio de empilhadeiras gigantes.

Essa “aventura” rendeu a procura dos alunos por pro"ssões 
que conheceram na fábrica, como engenheiro, químico, adminis-
trador, cientista da computação, etc. Todos os “percalços” que as 
professoras passaram valeram a pena, com certeza foi um passeio 
inesquecível para todos. 

A horta do Rafael 

Podemos a"rmar que o nosso querido Rafael (que em 2019 
estudou no 2º ano A), era um dos alunos que mais interagia com 
os professores. Por outro lado, sofria muito bullying dos colegas: 
Garoto nascido e criado na zona rural do município acordava às 3 
da manhã para ajudar a família na produção de hortaliças que são 
vendidas no CEASA em Londrina e distribuídas para toda região. 
Rafael utilizava o transporte escolar da prefeitura que o “pegava” 
às 6h30 da manhã.

Ao chegar à escola a primeira pergunta era: “O que terá para 
o almoço?”. Muitas vezes isso soava até como ofensas por parte 
dos funcionários que ouvia, até “descobrirmos” que na verdade, 
às 7h da manhã o nosso Rafa estava no horário de seu almoço, 
devido ao horário que levantou para trabalhar.

No horário do almoço, muitas vezes o Rafa levava uma bacia 
de saladas, que dividia com os colegas de sala. Certa vez, ao ser 
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indagado se comprava aquelas verduras, ele respondeu que ele mes-
mo que plantava. Isso deu um “insight” nas professoras das Disci-
plinas Eletivas, pois porque não levar os alunos na Horta do Rafael?

Foi solicitada uma autorização à família Zaratini para que 
pudéssemos passar uma tarde agradável na propriedade que "ca 
há cerca de 5 ou 6 Km do município. Eles aceitaram. Na tarde 
agendada enfrentamos mais um desa"o: o transporte escolar que 
levaria os alunos da turma 2º ano A até o sítio atrasou. A “descul-
pa” da responsável que trabalhava na prefeitura naquela gestão 
falou que “esqueceu”, mas como não desistimos fácil, falamos que 
poderiam enviar a condução sim que iríamos, mesmo não cum-
prindo o horário combinado com a família.

Quando o ônibus estacionou percebemos que se tratava de uma 
condução muito velha, talvez a mais antiga do município. Também re-
paramos que estava muito suja por dentro com barro até nos assentos. 
Mas isso não foi empecilho, já tínhamos passado por tantos desa"os 
que percorrer esses poucos quilômetros com os alunos nesse ônibus 
tiraríamos de letra, se não fosse a preocupação do vazamento de com-
bustível e o fato de termos "cado “atolados” no barro. Para os adoles-
centes tudo uma diversão, pra nós professores "cava a preocupação de 
posteriormente não conseguirmos levar a molecada de volta no colé-
gio no horário combinado. Detalhe: Celular não funciona na região.

Colocamos a preocupação “na bolsa” e fomos conhecer a 
propriedade. A família do Rafa nos recebeu muito bem: mãe, tio 
e irmã. O tio nos levou até as estufas de cultivo de alface. Tudo 
mecanizado. Foi dada uma aula sobre topogra"a, fertilidade do 
solo, insolação e disponibilidade de água. 

A produção de hortaliças dos Zaratini abrange uma grande 
variedade. Todo trabalho é dividido entre os familiares que resi-
dem na propriedade e na propriedade vizinha, que também de-
senvolvem a mesma produção.

Nossa “estrela” Rafa, que vinha sofrendo tanto bullying no co-
légio teve sua chance de explicar todo o seu trabalho e o fez com 
maestria: Ele levanta cedo, separa cebolinhas, coloca em maços 
e armazena em um refrigerador “gigante”. Isso das 3 às 6h30 da 
manhã e depois retoma às 17h30 até “escurecer” o dia. Ele relatou 
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que ganha um salário da família: “Todos recebem pelo trabalho. 
Minha irmã, meus primos, às vezes as namoradas dos primos 
também aparecem nos "nais de semana e ganham também”. 

Todos os alunos "caram impressionados com toda estrutura e ins-
talações do sítio. Até mesmo quem nunca tinha ido a uma propriedade 
rural se encantou. Mas tudo isso se deve também pelo tratamento dado 
pela família, a receptividade, e as explicações. Na hora de voltar embora, 
o ônibus velho e sujo perdeu o destaque, a lição foi por conta de todo 
aprendizado transmitido pelo Rafael e sua família. 

Palestras e a interação com o mundo do trabalho 

Durante o ano letivo de 2019, na disciplina de Projeto de 
Vida, os alunos dos 3 anos A e B, participaram de momentos for-
mativos que contribuiu para conhecerem a atuação de diversos 
pro"ssionais e os desa"os que cada um enfrentou na escolha pro-
"ssional e em sua atuação.Ministrada como parte integrante da 
formação dos alunos foram realizadas várias palestras com mo-
mentos interativos entre os pro"ssionais e os estudantes. As ativi-
dades com diversos pro"ssionais do município, que contribuíram 
com as escolhas e o encaminhamento de alguns alunos que passa-
ram a compreender melhor as mais diferentes pro"ssões. 

Foram convidados e agendados previamente vários encontros 
que possibilitaram momentos de aprendizagem sobre diferentes 
pro"ssões tais como: advogado, arquiteta, engenheira civil, cientis-
ta da computação, médica, enfermeiras, agrônomo , nutricionista 
,bombeiro militar, "sioterapeutas, psicólogos , assistentes sociais, 
contadores de histórias, entre outros que colaboraram ativamen-
te compartilhando suas experiências. Nestas tardes, conforme a 
disponibilidade do colaborador/convidado, e da disponibilidade 
das aulas, sempre contando com a colaboração de poucos colegas, 
juntávamos os alunos dos terceiros anos para poderem aprender e 
interagir com novas possibilidades de trabalho ou ocupação. 

Sem dúvida, a interação dos alunos com a comunidade es-
colar, mostrou – se efetiva em várias situações vividas no decor-
rer do período analisado. Demonstrou-se que o Ensino Médio 
em Tempo Integral pode proporcionar uma maior compreensão 
sobre a formação do jovem estudante, apropriação dos espaços 
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de aprendizagens, bem como maior engajamento nas atividades 
desenvolvidas pela escola e os projetos realizados.

As diversas propostas de ensino e práticas educativas empreen-
didas no Colégio revelaram que os jovens precisam potencializar seus 
saberes e mais conscientes do mundo em que vivem. As oportunida-
des de convivência e a relação estabelecida com o espaço escolar, foi 
fundamental para que os alunos pudessem conhecer e experienciar 
a educação como meio de emancipação e transformação humana. 

Considerações !inais 

Podemos observar que, apesar de todas as atividades desenvol-
vidas ao longo dos primeiros anos de implantação do Ensino Mé-
dio em Tempo Integral nem todos alunos concluíram seus estudos, 
seja por necessitarem ingressar no mundo do trabalho, seja por 
falta de infraestrutura básica e investimentos necessários por par-
te poder público nesta modalidade de ensino. Desse modo parece 
haver descompromisso em relação ao futuro das jovens gerações. 

Para compreender as mudanças é necessário lembrar que a 
educação brasileira tem sofrido alterações em suas políticas edu-
cacionais ao longo de sua história. As alterações nas modalidades 
de ensino ofertadas revelam uma descontinuidade de programas 
educacionais, in#uenciadas pela adoção de práticas sociais que se 
moldam ao contexto histórico, político e social brasileiro. 

Ainda assim, todos os esforços empreendidos e atividades rea-
lizadas no período compreendido entre 2017 a 2019, mostram que 
uma aprendizagem pautada nas vivências sociais e metodologias di-
ferenciadas propiciam uma educação mais humana e signi"cativa, 
podendo preparar os jovens para ocupar seu espaço na sociedade.
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Anexos

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

1- Identi!icação

Nome do aluno 

Nome da Escola 

Endereço do local 

Data da Visita: 

2- Breve Histórico- Descrição do local 

Características ( ) Antigo ( ) Moderno 

Foi Modi!icado? ( ) Sim ( )Não 

Utilização------------------------------------ Residencial ( ) Religioso ( ) Comercial ( 
) Misto ( ) Público ( )

 Estado de Conservação ----------------Em Ruínas ( ) Em Mau Estado( ) 
Regular ( ) Bom ( )

Situação - (descrição)

3- Importância do local para a Comunidade

4- Os alunos demonstraram interesse pela visita? De qual(is) maneira(s) 
o interesse foi demonstrado?

5- Quais os fatores organizacionais e/ou técnicos, observados na visita, 
serão de importância para o aprendizado dos alunos?

6- Dê sugestões para melhoria do processo “Visita Técnica”.

7- Existe alguma Lei na Prefeitura ou em outros órgãos responsáveis 
pelo Patrimônio Histórico-Cultural ou Ambiental?

CONSIDERAÇÕES (Observações pessoais)

Ao ser implantado em 2017, o Colégio ofertava o Ensino Mé-
dio, Ensino Médio em tempo Integral e Ensino Médio Noturno, 
com os seguintes dados: 



Ensino, currículo e formação docente: vínculos, conexões e questões da atualidade

966

Curso Turno Séries  
Nº TurmasTotal/Alunos

Ensino M. Integral Matutino 1ª 02 80

Ensino Médio Noturno 1ª 01 24

Ensino Médio Matutino 2ª 03 84

Ensino Médio Noturno 2ª 01 30

Ensino Médio Matutino 3ª 02 79

Ensino Médio Noturno 3ª 01 32

Total de turmas 11 Total de alunos 329

Ensino Médio 

Os cursos acima citados apresentam organização seriada, 
com funcionamento nos turnos: Integral, e noturno, conforme 
quadro demonstrativo abaixo:

Atualmente são 6 turmas de alunos matriculados no ensino 
Médio Integral no colégio totalizando 159 estudantes 

Curso Turno Série Número de turmas Total/Alunos

Ensino Médio Integral 1ª 2 54

Ensino Médio Integral 2ª 2 50

Ensino Médio Integral 3ª 2 55

Ensino Médio Noturno 1ª 1 25

Ensino Médio Noturno 2ª 1 38

Ensino Médio Noturno 3ª 1 54

Total 9 turmas 
Total de 

alunos 221

Figuras

Figura 1: Visita no Jardim Botânico de Londrina

Fonte: Arquivo das autoras, 2017

Figura 2: Visita no Jardim Botânico de Londrina

Fonte: Arquivo das autoras, 2017

Figura 3: Atividade de coleta solidária

Fonte: Arquivo das autoras, 2017

Figura 4: Produção em comemoração ao 45º aniversário do Colégio 

Estadual Jayme Canet

Fonte: Arquivo das autoras, 2018
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Figura 2: Visita no Jardim Botânico de Londrina

Fonte: Arquivo das autoras, 2017

Figura 3: Atividade de coleta solidária

Fonte: Arquivo das autoras, 2017

Figura 4: Produção em comemoração ao 45º aniversário do Colégio 

Estadual Jayme Canet

Fonte: Arquivo das autoras, 2018
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Figura 5: Visita ao Aeroporto José Richa, Londrina

Fonte: Arquivo das autoras, 2019

Figura 6: Visita ao Museu Natural de Cornélio Procópio

Fonte: Arquivo das autoras, 2019

Figura 7:  Visita à Cativa Laticínios 

Fonte: Arquivo das autoras, 2019

Figura 8 : Visita ao Setor de Reciclagem de Bela Vista do Paraíso

Fonte: Arquivo das autoras, 2019

Figura 9: Visita à Capelinha de Bela Vista do Paraíso/PR

Fonte: Arquivo das autoras, 2019

Figura 10: Piquenique com os alunos

Fonte: Arquivo das autoras, 2019
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Figura 8 : Visita ao Setor de Reciclagem de Bela Vista do Paraíso

Fonte: Arquivo das autoras, 2019

Figura 9: Visita à Capelinha de Bela Vista do Paraíso/PR

Fonte: Arquivo das autoras, 2019

Figura 10: Piquenique com os alunos

Fonte: Arquivo das autoras, 2019
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Figura 11: Visita ao Museu Histórico de Londrina

Fonte: Arquivo das autoras, 2019

Figura 12: Palestra com a Psicóloga Bruna na biblioteca do colégio

Fonte: Arquivo das autoras, 2019

Figura 13: Palestra na Câmara de Vereadores de Bela Vista do Paraíso/PR

Fonte: Arquivo das autoras, 2019

Figura 14: Visita ao SINE de Bela Vista do Paraíso/PR

Fonte: Arquivo das autoras, 2019

Figura 15: Contação de Histórias

Fonte: Arquivo das autoras, 2019

Figura 16: Palestra com o Professor Rodrigo

Fonte: Arquivo das autoras, 2019
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Figura 14: Visita ao SINE de Bela Vista do Paraíso/PR

Fonte: Arquivo das autoras, 2019

Figura 15: Contação de Histórias

Fonte: Arquivo das autoras, 2019

Figura 16: Palestra com o Professor Rodrigo

Fonte: Arquivo das autoras, 2019
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Leitura de imagens no ensino de arte, 
história e sociologia26 

Zuleika de Paula Bueno
Doutora em Multimeios pela Universidade de Campinas, docente do Departamento de 
Ciências Sociais da Universidade Estadual de Maringá. Contato: zubueno@hotmail.com

Vinícius Stein
Doutor em Educação pela Universidade Estadual de Maringá, docente do Departamento de 
Teoria e Prática da Educação da Universidade Estadual de Maringá. Contato: vstein@uem.br

José Henrique Rollo Gonçalves
Doutor em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, do-
cente do Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá. Contato: 
jhrgoncalves@uem.br

Introdução

O objetivo deste artigo é expor e debater as aproximações es-
tabelecidas entre princípios da arte-educação e o ensino de socio-
logia. Tais aproximações foram articuladas na realização de ati-
vidades do projeto interdisciplinar do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) Arte-História-Sociologia 
da Universidade Estadual de Maringá (UEM), coordenado pelos 
professores Vinícius Stein (Arte), José Henrique Rollo Gonçalves 
(História) e Zuleika de Paula Bueno (Sociologia). A fundamenta-
ção conceitual da cultura visual e a orientação metodológica de 
leitura de imagens constituíram o eixo de conexão das três áreas 
do programa de formação docente citado.

As habilidades e competências de leitura de imagens em pro-
cessos de ensino e aprendizagem de Arte têm lugar estabelecido na 
con"guração das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Bá-
sica27 e documentos de referência desenvolvidos a partir delas. Esta 

26 Uma versão inicial deste texto foi apresentada no Encontro Nacional de Ensino de Sociologia na Edu-
cação Básica (Eneseb) em julho de 2021. 
27 Disponível em http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=-
13448-diretrizes-curiculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192

capítulo 
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pode parecer uma constatação óbvia, contudo, vale destacar que, 
em se tratando de Arte como componente curricular obrigatório no 
Ensino Fundamental e Médio no Brasil, seu reconhecimento como 
área especí"ca de conhecimento é relativamente recente, conquista-
do com as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 
199628, conquista não raramente questionada e ameaçada (IAVEL-
BERG, 2013; BALISCEI, STEIN, ALVARES, 2018). 

Embora se coloque de forma mais evidente nas diretrizes, pa-
râmetros e orientações do ensino de Arte, a leitura de imagens é 
também pressuposta como parte das habilidades e competências 
do ensino de História e Sociologia, seja esta leitura compreendida 
como competência necessária para a utilização de imagens como 
fontes documentais, lugares de memória ou produções da cultu-
ra, como aparece descrito nos documentos direcionados ao ensino 
História29, seja tal competência abordada como recurso necessário 
à compreensão dos discursos sobre a realidade, dos produtos da 
indústria cultural e dos meios de comunicação de massa ou das 
manifestações culturais de diversidade, conforme foi de"nido para 
a disciplina de Sociologia nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
para o Ensino Médio (PCNEM), do início dos anos 200030. As 
Orientações Curriculares Nacionais do Ensino Médio (OCNEM), 
de 2006, mantiveram para o ensino de História indicações para que 
a prática docente da disciplina contemplasse “o trabalho com di-
ferentes fontes e diferentes linguagens”, dentre elas a pictórica e a 
fotográ"ca31. Do mesmo modo, na disciplina de Sociologia, as OC-
NEM propõem mediações pedagógicas que incorporem pesquisas 
em diversas fontes, exibições de "lmes, visitas a museus e diversas 
outras metodologias que considerem os recursos visuais como ele-
mentos mobilizados para a obtenção dos princípios de estranha-
mento e desnaturalização do ensino de Sociologia.32 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC)33, em sua ver-
são "nal apresentada em 2017, mantém as habilidades de utiliza-

28 Lei 9.394/96 cujo texto completo encontra-se disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
l9394.htm
29 Disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/cienciah.pdf
30 Disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/cienciah.pdf
31 Disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_03_internet.pdf
32 Disponíveis em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_03_internet.pdf
33 Disponível em http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
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ção de linguagens variadas no ensino dos componentes curricu-
lares História e Sociologia e Arte. Contudo, é importante ressaltar 
que este documento altera fundamentalmente as organizações e 
princípios curriculares anteriormente citados e subordina cada 
uma das áreas especí"cas de conhecimento a grandes áreas gené-
ricas de organização curricular (SILVA; ALVES NETO, VICEN-
TE, 2015; PERES, 2017). Neste texto, diferentemente da BNCC, 
consideramos a autonomia e especi"cidade do conhecimento da 
Arte, da História e da Sociologia, sendo cada uma delas tratadas 
como áreas e campos em si mesmas. São como áreas autônomas 
que elas se articulam e dialogam em práticas interdisciplinares e 
foi deste modo que a experiência de formação de professores aqui 
discutida foi concebida e conduzida.

Ainda que a presença, utilização e interpretação de imagens 
na formulação de estratégias e metodologias de ensino estejam 
pressupostas há tempos nos documentos de referência curricular 
das áreas, nossa experiência como docentes e egressos dos cursos 
de licenciatura em Arte, História e Ciências Sociais, evidencia que, 
sobretudo na formação de professores de História e Sociologia, as 
imagens ainda são consideradas como ilustrações de conteúdos 
determinados. Consequentemente, apenas em poucos e pontuais 
momentos do processo formativo destes futuros docentes elas são 
submetidas à investigação de forma sistematizada e teoricamente 
orientada, embora os professores das disciplinas mobilizem com 
frequência recursos visuais e audiovisuais na construção de suas 
atividades didáticas cotidianas na escola básica (MOURA, 2011). 
Consideramos que existem diversos fatores e razões para que as 
imagens acabem preteridas nas práticas de formação de professo-
res das áreas das Ciências Humanas, contudo, não se trata nesse 
texto de explorar tais razões. Trata-se, antes, de descrever e discu-
tir como o reconhecimento da importância do estudo da cultura 
visual tanto para a Arte quanto para a História e a Sociologia foi 
condição fundamental para a articulação das atividades do Pibid 
Interdisciplinar em questão. 

O debate teórico-metodológico e as re#exões desenvolvidas 
neste texto estão estruturados em três seções. A primeira delas 
traz no formato de relato de experiência o processo de constru-
ção da metodologia de leitura de imagens como eixo articulador 
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das ações do PIBID Interdisciplinar Arte-História-Sociologia da 
UEM. A segunda seção traz uma discussão teórica sobre o con-
ceito de cultura visual que fundamentou o desenvolvimento de 
tal metodologia. Em seguida, aborda-se brevemente a proposta 
do Image Watching, tal qual foi elaborada pelo pesquisador Ro-
bert William Ott. Nas considerações "nais, destacamos como o 
foco das atividades na leitura de imagens acabou por con"gurar 
o PIBID Interdisciplinar com um ateliê de práticas educacionais. 

Entre o relato de experiência e a fundamentação 
teórica: a de!inição da cultura visual como eixo do 
trabalho interdisciplinar

As imagens estão presente na escola básica desde os anos ini-
ciais. Conforme destacam João Paulo Baliscei, Vinícius Stein e 
Daniele Alvares:

Em relação ao uso das imagens nas escolas, por exemplo, nota-
mos que determinadas características repetem-se em diferentes 
instituições: é possível perceber um aglomerado de imagens "-
xadas nas paredes, nos corredores, no interior das salas de aula, 
junto ao quadro e nos cadernos [...] há um padrão, por vezes não 
intencional, de seleção das imagens utilizadas nas escolas que le-
gitimam um modelo estético. São "guras compostas por formas, 
cores e texturas simpli"cadas proporcionando, padronizando e 
legitimando uma única forma de visualidade especí"ca como a 
mais adequada para a infância [...] Essas imagens impregnaram 
as salas de aula, os corredores, banheiros, pátios e refeitórios e 
são aceitas sem que haja discussões sobre suas origens, sobre sua 
multiplicação e nem mesmo sobre os motivos pelos quais são 
reproduzidas (BALISCEI; STEIN, ALVARES, 2018, p.398-400).

Em consonância com a constatação dos autores, consideramos 
que “a trajetória de formação docente é de"nidora das ações que são 
realizadas nos espaços escolares” (BALISCEI; STEIN, ALVARES, 
2018, p.398), portanto, tal trajetória orienta os usos, apropriações 
e produções de imagens nas práticas de ensino dos professores das 
mais distintas áreas de conhecimento. As trajetórias formativas dis-
tanciadas dos debates da cultura visual conduzem a apropriações 
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das imagens apenas como recursos de ilustração, associação a algum 
conteúdo verbal, desconsiderando, muitas vezes a apreciação e a 
percepção estética das imagens, ações que acabam sendo mobiliza-
das apenas nas aulas de Arte. Em contraposição a isso, a proposta 
formulada pelos coordenadores de área do Pibid Interdisciplinar e 
pelos professores supervisores do programa foi abordar a apreciação 
e percepção estética de imagens de forma intencional e orientada 
também nas atividades especí"cas desenvolvidas com os acadêmicos 
de História e Sociologia. As imagens, assim, se integram efetivamen-
te aos componentes curriculares destas áreas e como tais devem ser 
compreendidos não como recursos a serem instrumentalizados, mas 
como conteúdos que devem ser teorizados e conceituados em si mes-
mos por serem expressões e produções históricas, sociais e culturais. 
Portanto, a imagem não é mera ilustração de fenômenos sociais, mas 
ela própria, compreendida na perspectiva da cultura visual, é um fe-
nômeno social que deve, como tal ser abordado com fundamentação 
teórica, sistematização metodológica, rigor conceitual e criatividade 
interpretativa no ensino de Sociologia, História e Arte.

O estudo e o debate sobre a cultura visual também se revelou 
ainda mais necessários e urgentes no planejamento das ativida-
des de formação docente que foram conduzidas e realizadas total-
mente de modo remoto, uma vez que se desenrolaram no contex-
to de distanciamento social decorrente da pandemia de Covid-19 
no segundo semestre de 2020 e primeiro semestre de 2021. 

 Como forma de iniciar esse debate junto aos acadêmicos e 
professores supervisores, os coordenadores de área selecionaram 
três textos para leitura, estudo e discussão: um capítulo do livro 
Ensino de Arte, de Luciana Arslan e Rosa Iavelberg, que trata es-
peci"camente do trabalho com leitura de imagens direcionado à 
crianças e adolescentes (ARSLAN, IAVELBERG, 2006); um capí-
tulo do livro de Kátia Abud, Ronaldo Alves e André Silva sobre 
Ensino de História, tratando especi"camente da relação deste en-
sino com os museus (ABUD; ALVES, SILVA, 2013) e "nalmen-
te um texto já considerado clássico na arte-educação, de autoria 
de Robert William Ott, escrito na década de 1980 e divulgado no 
Brasil principalmente a partir de meados da década de 1990 por 
ocasião da sua tradução e publicação da coletânea Arte-Educação: 
leituras no subsolo, organizado por Ana Mae Barbosa (2011). 
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Foi orientado aos bolsistas que preparassem, em pequenos grupos, 
seminários de exposição dos textos. Para a realização dessa ativida-
de, a turma de pibidianos, composta por 24 bolsistas, 8 de cada área 
disciplinar, foi dividida em 6 grupos interdisciplinares. Na apre-
sentação dos seminários, os acadêmicos extrapolaram a orientação 
inicial dos coordenadores e ao invés de se limitarem a discutir os 
textos, cada grupo elaborou, a partir das leituras, propostas de ati-
vidades didáticas orientadas para o ensino básico. Um dos grupos, 
por exemplo, discutiu o caráter colecionista dos museus, abordado 
no texto de Kátia Abud, Ronaldo Alves e André Silva, por meio 
da organização de coleções particulares de objetos dos membros 
do próprio grupo e assim apresentaram os potenciais que o desen-
volvimento de estratégias didáticas semelhantes, conduzidas junto 
aos alunos do Ensino Fundamental e Médio traria para o ensino 
de História, Arte ou Sociologia. Nos seminários, os grupos pro-
puseram ações que expressaram tanto suas próprias apropriações 
dos textos como estudantes da graduação, quanto as apropriações 
que "zeram tendo por referência suas futuras atuações docentes, 
imaginando, organizando e experimentando ações didáticas num 
interessante posicionamento entre o papel de estudante e o de pro-
fessor. Os bolsistas criaram situações de ensino na interação com 
os professores e junto aos colegas. Nesse sentido, os encontros do 
PIBID assumiram, de certa forma, o caráter de ateliê, um espaço de 
aprendizagem compartilhada, coletiva e criativa.

Luciana Arslan e Rosa Iavelberg (2006) apresentam orienta-
ções para o planejamento de atividades de leitura de imagens e 
processos de apropriação das teorias de apreciação estética por 
parte dos professores para guiar o trabalho realizado em sala de 
aula. As autoras destacam a necessidade de os professores conhe-
cerem e se apropriarem das teorias para que possam, em seus 
processos de curadoria educativa, mesclar e reformular essas di-
ferentes abordagens.

 As imagens que estão no centro da re#exão das autoras são 
as imagens artísticas, portanto, todo o capítulo discutido tem 
como foco o trabalho com obras de arte, sejam em imagens de 
reprodução de tais obras, sejam no contato com obras origi-
nais em galerias ou museus. Elas também apresentam de forma 
sintética as perspectivas de alguns dos principais autores que 
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fundamentam as teorias de apreciação estética desenvolvidas no 
capítulo: Roberto Willian Ott, Michael Parsons, Abigail Housen e 
Fernando Hernández (ARSLAN; IAVELBERG, 2006). 

O museu também é o espaço de referência do debate espe-
cí"co tratado por Kátia Abud, Ronaldo Alves e André Silva no 
capítulo estudado em grupo. Os autores questionam seus leitores 
a respeito dos signi"cados atribuídos aos estudantes e educadores 
na ocasião das visitas aos espaços museológicos e como tais visi-
tas podem contribuir para a aprendizagem da História. Os aspec-
tos referentes ao olhar direcionado às imagens e objetos expostos 
no museu ocupam parte das preocupações dos autores (ABUD; 
ALVES, SILVA, 2013).

 Um dos pontos mais debatidos nos seminários que tiveram 
esses dois textos por referência foi o fato das autoras e autores cen-
tralizarem suas propostas de atividades tendo por horizonte a visi-
tas aos museus e o contato direto dos estudantes com obras artís-
ticas originais e não apenas reproduções. Debatemos também os 
museus como lugares de formação de educadores (IAVELBERG, 
2013) tanto no campo da Arte, quanto da História e da Antropolo-
gia. Exploramos também a característica dos museus como espaços 
de pesquisa, ensino e exposição, uma vez que tais espaços organi-
zam “[...] os objetos das culturas como fontes da aprendizagem e do 
desenvolvimento dos alunos” (IAVELBERG, 2013, p.205). Porém, o 
aspecto mais destacado pelos bolsistas foi o das di"culdades envol-
vidas nessas atividades de visitas a museus e exposições. Eles rela-
taram as raras experiências que tiveram nesse sentido como alunos 
da escola básica, relatos reforçados pelos professores supervisores, 
que destacam os desa"os em realizar não apenas visitas a museus, 
mas diversas outras atividades fora da escola. Quais as condições 
e oportunidades de idas a museus e demais espaços de exposição 
pelos estudantes das escolas públicas, principalmente dos estudan-
tes que vivem fora das grandes capitais? Tais atividades exigem pla-
nejamentos especí"cos, muitas horas de elaboração por parte dos 
professores, autorização dos pais e responsáveis, negociação com 
outros docentes para trocas e reposições de aulas, empenho da di-
reção dos colégios, mobilização de recursos extras, autorizações dos 
núcleos de educação além da de"nição, organização e condução de 
atividades especí"cas realizadas antes e depois das visitas e passeios 
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a "m de que estes se integrem ao currículo e se tornem, efetiva-
mente, elementos de uma aprendizagem signi"cativa. Embora des-
tacados os entraves para a condução de atividades didáticas fora da 
escola, foi acentuada também a relevância desses momentos para 
os estudantes e mesmo para os professores. As experiências inte-
rativas de aprendizagem extraordinárias, usando aqui a noção de 
extraordinariedade no sentido de algo que vai além das atividades 
regulares de ensino e se constituem em atividades extraescolares, 
con"guram momentos considerados inesquecíveis para os estudan-
tes. Vale destacar que visitas e passeios são eventos extraordinários, 
para não dizer raros, mesmo na formação universitária.

Considerando esses pontos, os debates se conduziram para a 
proposição de atividades possíveis de serem realizadas no contexto 
de formação de professores e também no espaço escolar. Os bol-
sistas trouxeram alternativas de apreciação de obras originais feitas 
especi"camente para museus virtuais que são organizados já con-
siderando um contexto de criação, exposição e fruição digital34. É 
importante destacar que tais museus virtuais foram compreendi-
dos como espaços complementares aos museus físicos e não como 
estruturas que devem levar à substituição umas das outras. Outro 
aspecto abordado pelos grupos dos seminários se refere a ocupação 
da própria escola como espaço de “valorização da memória históri-
ca das produções artísticas” (IAVELBERG, 2013, p. 206) e que pode 
se constituir, em momentos especí"cos ou locais especialmente pre-
parados para isso, em local de exposição e estudo “[...] de produções 
de pessoas comuns da comunidade que mostram as materializações 
artísticas do seu cotidiano em museus para que estas sejam conhe-
cidas e desfrutadas” (IAVELBERG, 2013, p. 207). 

Finalmente, um dos últimos apontamentos dos grupos foi o 
de a"rmar a importância do contato com as obras originais no 
estudo das artes e das ciências, porém, sem ignorar o contexto 
da relação dessas obras com a cultura visual. Assim, a apreciação 
estética deve ser empregada também na leitura de uma história 
em quadrinhos, num programa de televisão, num "lme longo ou 
curto, numa fotogra"a de família ou em jogos eletrônicos. Ainda 
que a cultura visual e seus objetos sejam presente no cotidiano, ao 

34 Ver, por exemplo, https://museudoisolamento.com/
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serem levados para a sala de aula, acabam se tornando extraordi-
nários, uma vez que o estranhamento e a desnaturalização de tais 
objetos transformam a percepção ordinária direcionadas a ele. 

Esse conceito expandido de museu, construído com a media-
ção das leituras, dos seminários, dos debates e das ações didáticas 
propostas permitiu avançar na de"nição do conceito de cultura 
visual. Por remeter a conceituações amplas e disputadas, a noção 
de cultura visual por vezes pode se se torna vaga. Assim, partimos 
para a discussão de cultura visual proposta por Fernando Her-
nández (2005), justamente um dos teóricos indicados por Luciana 
Arslan e Rosa Iavelberg (2006) no texto debatido nos seminários. 

O conceito de Cultura Visual 

Cultura visual, destaca Hernadez, é um conceito rizomático, 
que assume formas muitos diversas e rami"cadas, porém conec-
tadas e relacionadas, “estas múltiplas relações são re#etidas nas 
diferentes de"nições de cultura visual que se cruzam entre si e 
que também permitem esboçar, sem hierarquias, campos frutífe-
ros de estudo (HERNÁNDEZ, 2005, p.11). 35

Para alguns autores e tradições de pesquisa, arte e cultura 
visual são conceitos que se confundem. Outras abordagens pre-
ferem falar em visualidades, experiência visual e no campo da 
análise, em estudos visuais ou teoria da imagem. Algumas pers-
pectivas consideram a cultura visual principalmente como um di-
recionamento a artefatos e objetos. Hernández (2005), a"rmando 
seu posicionamento como educador do campo das artes visuais, 
propõe que se toma a cultura visual não como um conjunto de 
objetos, mas como um campo de estudos que emerge da con#u-
ência de diferentes disciplinas, inclusive da história e sociologia.

A formação deste campo é geralmente pensada pelo encon-
tro de dois elementos próximos: as formas culturais ligadas 
ao olhar e que denominamos como práticas de ‘visualidade’; 
e o estudo de um amplo espectro de artefatos visuais que vão 

35 Tradução do espanhol feita pelos autores. No original: “Estas múltiples relaciones tienen su re#ejo en 
las diferentes de"niciones de la cultura visual que se cruzan entre sí, y que también permiten esbozar, sin 
jerarquías, campos fructíferos de estúdio” (HERNÁNDEZ, 2005, p.11).
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além daqueles coletados e apresentados em instituições de arte 
(HERNÁNDEZ, 2005, p.13)36

Esse posicionamento conceitual referente à cultura visual 
permite pensar as visualidades contemporâneas, em suas diver-
sas formas e materializações e nas suas abordagens que cruzam 
diferentes perspectivas. 

Para transitar por este campo, para construir interpretações so-
bre as manifestações do visual não podemos nos limitarmos à 
história da arte ou estética, nem mesmo com semiótica. Preci-
samos de feminismo, teoria crítica, estudos culturais, psicanáli-
se, linguística, teoria literária, fenomenologia, antropologia, es-
tudos de mídia ... De todos esses campos #ui a fundamentação 
que nutre os Estudos da Cultura Visual, para nos ajudar-nos a 
explorar, através do visual, a dimensão social e cultural do olhar 
(HERNÁNDEZ, 2005, p.28)37

Assim, por meio do eixo da cultura visual, estava delimitado 
um espaço teórico-metodológico para o trabalho do Pibid In-
terdisciplinar, espaço este de referências comuns e apropriações 
especí"cas e, sobretudo, um espaço de troca e criação. Um ateliê 
de estudos de visualidades e produção de abordagens didáticas 
para a leitura de imagens em cada uma das três áreas, pensan-
do de forma articulada tanto os artefatos, quanto as imagens e o 
olhar, considerando a história e o contexto desses processos, das 
representações e das tecnologias visuais. Também com Hernán-
dez encontramos referências na formação de professores como 
“trabalhadores do conhecimento”:

36 Tradução do espanhol feita pelos autores. No original: “Este campo suele pensarse como formado por 
dos elementos próximos: las formas culturales vinculadas a la mirada y que denominamos como prácticas 
‘visualidad’; y el estudio de un amplio espectro de artefactos visuales que van más allá de los recogidos y 
presentados en las instituciones de arte. (HERNÁNDEZ, 2005, p.13).
37 Tradução do espanhol feita pelos autores. No original: “Para transitar por este campo, para construir inter-
pretaciones sobre las manifestaciones de lo visual no podemos quedarnos con la historia del arte o la estética, ni 
incluso con la semiótica. Necesitamos del feminismo, la teoría crítica, los estudios culturales, el psicoanálisis, la 
lingüística, la teoría literaria, la fenomenología, la antropología, los estudios de medios... De todos estos campos 
#uye la fundamentación de la que se nutren los Estudios de la Cultura Visual, para ayudarnos a explorar, me-
diante lo visual, la dimensión social y cultural de la mirada”. (HERNÁNDEZ, 2005, p.28).
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Educadores que não esquecem que quando olhamos (e produ-
zimos) as manifestações que fazem parte da cultura visual, não 
estamos apenas olhando para o mundo, mas para as pessoas e 
suas representações e as consequências que eles têm em suas po-
sições sociais e de gênero, classe, raça, sexo, etc. (HERNÁNDEZ, 
2005, p.29).38

 No que se refere de forma especí"cas às relações entre a His-
tória e as Ciências Sociais com as imagens, destacamos que estas 
não são alheias à cultura visual. E como Hernández (2005) apon-
ta no seu debate, elas são mesmo fundadoras do amplo campo 
de estudo das visualidades. A leitura de imagens como fonte de 
investigação sociológica e a produção de fotos, desenhos, vídeos 
e demais recursos imagéticos na formulação de conhecimentos 
sobre a realidade social são estratégias discutidas e mobilizadas já 
há algumas décadas no Brasil (KHOURY, 1999) e há quem a"r-
me, com razão, que as imagens estiveram presentes na história 
das ciências sociais desde seus primórdios (BARBOSA; CUNHA, 
2006). Tomadas por uma perspectiva histórico- sociológica, as 
imagens são representações, presenti"cações e representi"cações 
de relações e interações sociais. Nesse sentido, quando se pensa o 
ensino das humanidades, as imagens se colocam como recursos 
didáticos potentes (BODART, 2015). As investigações, experi-
mentações e construção de recursos imagéticos para práticas de 
ensino se mostram presentes nos relatos de experiências didáti-
cas e no desenvolvimento de pesquisas sobre o ensino (MOURA, 
2011; ROST, 2015; SILVA, 2017; BLANK, FONSECA, PEREIRA, 
2019; MOSCA JR, 2019). 

O uso de fotogra"as como recurso didático, conforme desta-
ca Cristiano Bodart, é um poderoso recurso de desnaturalização 
do olhar, auxiliando o estudante a ver aquilo que o cerca (BO-
DART, 2015). Antônio Ozaí da Silva rea"rma esse argumento 
(SILVA, 2017). De acordo com Silva

38 Tradução do espanhol feita pelos autores. No original : “Educadores que no olvidan que cuando mira-
mos (y producimos) las manifestaciones que forman parte de la cultura visual no estamos sólo mirando al 
mundo, sino a las personas y sus representaciones y las consecuencias que tienen sobre sus posicionalida-
des sociales, de género, clase, raza, sexo, etc.” (HERNÁNDEZ, 2005, p.29).
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[...] o vídeo e a fotogra"a podem se revelar recursos funda-
mentais ensino de sociologia no ensino médio. O essencial é 
empoderar o aluno, partir da sua realidade e estimular a usar 
como recurso de aprendizagem a tecnologia que tem em mãos, 
o celular, a câmara (SILVA, 2017, p.50).

A despeito dessa importância da fotogra"a como recursos 
didáticos das ciências humanas, destacados por Bodart (2015) e 
Silva (2017), a produção acadêmica, seja no formato de relatos de 
experiência, seja como artigo de re#exão metodológica a respeito 
“da indicação da apropriação da fotogra"a como recurso didá-
tico em aulas de Sociologia”, por exemplo, são escassos, ou pelo 
menos assim se mostrava até poucos anos atrás (BODART, 2015, 
p.88). Para trabalhar com fotogra"as, sejam elas tomadas como 
documentos ou como capturas de cenas cotidianas, é preciso ter 
o mínimo de conhecimentos técnicos, não apenas para produzir 
as imagens, mas também para atribuir ou obter sentidos a elas.

A fotogra"a demanda observação e escolhas e estas dependem 
de interpretações. Nesse sentido, o seu uso orientado pode vir a 
possibilitar a atividade prática do ver, induzindo o aluno - fotó-
grafo a ter mais atenção ao cenário da vida cotidiana que deseja 
‘capturar’ (BODART, 2015, p.92).

Bodart (2015) defende os recursos fotográ"cos como uma 
possibilidade a "m de desenvolver nos estudantes as potenciali-
dades do raciocínio sociológico e da imaginação sociológica. Essa 
mesma imaginação é destacada por Mariana Rost, publicado em 
2015, apresenta os resultados do trabalho feitos pelos bolsistas do 
Pibid na cidade de Nova Hamburgo (RS) entre os anos de 2013 
e 2014, articulando análises da realidade social urbana com ele-
mentos da antropologia visual que culminaram na produção de 
fotogra"as e vídeos, os quais, segundo a autora, 

Graduandos de Ciências Sociais e estudantes do Ensino Médio 
elaboraram juntos os planos, o levantamento de dados, a elabo-
ração de relatórios e o acervo de imagens e de vídeos, fazendo 



Seção 05 – Práticas pedagógicas e relatos de experiências

985

com que as potencialidades do raciocínio sociológico e da 
imaginação sociológica fossem regatadas em todas as instân-
cias de trabalho e de discussão pelos sujeitos envolvidos. Fun-
damentais ao alcance dos objetivos do projeto, as fotogra"as e 
documentários produzidos no PIBID em questão promoveram 
o estranhamento e a desnaturalização das realidades sociais aos 
estudantes de graduação e do Ensino Médio. A partir do diálo-
go entre temas, noções e teorias que são próprias das Ciências 
Sociais, construiu-se, junto ao estudante adolescente, um pen-
sar sociológico para a intervenção nos processos sociais (ROST, 
2015, p.62-63).

Lisandro Moura (2011), em investigação conduzida junto a 
professores de sociologia identi"cou que:

Como resultado da pesquisa, evidenciou-se que a imagem 
pode contribuir muito para o conhecimento do mundo social, 
no sentido desmisti"cador e desnaturalizador das relações so-
ciais nas aulas de Sociologia. Mas nem sempre isso poderá se 
con"rmar, pois depende de como o (a) professor (a) orienta 
teoricamente suas atividades no espaço escolar. Constatamos 
que os (as) professores (as) não tem essa orientação de forma 
clara, pois os recursos visuais são tratados como registro e es-
pelho do real, ou seja, como simples ilustração dos conteúdos 
programáticos. Nesse sentido a imagem só é importante para 
os (as) professores (as) na medida em que se apresenta como 
apoio para a compreensão dos conteúdos trabalhados em aula 
ou como “estratégia” para chamar a atenção do aluno desin-
teressado, deixando em segundo plano a especi"cidade e a 
complexidade da mesma. Por outro lado, foi possível observar 
também, nas entrevistas, que há necessidade cada vez maior em 
se trabalhar as imagens para além dessa perspectiva ilustrativa, 
mas que isso não chega ase concretizar por inúmeras razões 
e obstáculos, dentre eles, a falta de clareza e consistência para 
um trabalho mais rico do ponto de vista sociológico (MOURA, 
2011, p. 178).

Desta forma, se con"rma o que já foi apontado por Antô-
nio Ozaí da Silva, isto é, “para o uso adequado dos recursos dis-
poníveis, é preciso investir na formação docente, aprofundar a 
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pesquisa e estudo e elaborar a re#exão sobre tecnologia, o seu 
uso em sala de aula e a importância e signi"cado da ‘imaginação 
sociológica’” (SILVA, 2017, p.41-42).

As práticas já constituídas e os debates apresentados insti-
gam novas experimentações no campo das práticas didáticas e 
das investigações sobre ensino nas relações entre cultura visual e 
ciências sociais. 

Conhecendo o Image Watching

A proposta de discussão e apropriação do texto de Robert 
Willian Ott (2011) foi trazida ao grupo pelo professor coordena-
dor da área de Arte Vinícius Stein, docente do curso de licencia-
tura em Artes Visuais da UEM. 

O texto de Ott, já alçado à categoria de clássico na teoria de 
leituras de imagem, foi inicialmente divulgado no Brasil numa 
coletânea organizada por uma das principais articuladoras e di-
vulgadoras das pesquisas em arte-educação no Brasil, Ana Mae 
Barbosa, ainda no início dos anos 1990 (BARBOSA, 2011). Esta 
autora destaca que a proposta da coletânea naquele momento era 
trazer para os leitores brasileiros alguns dos textos estrangeiros 
mais in#uentes e referenciados nos trabalhos de cultura visual, 
no ensino da arte e da cultura visual. Desde então a coletânea 
foi sucessivamente reeditada e os textos publicados se tornaram 
referência central nas pesquisas da área, principalmente nas in-
vestigações sobre visualidade, aspecto destacado no debate inter-
disciplinar do Pibid. 

Ott apresenta o Image Watching como uma proposta de cons-
tituição de “(…) um processo sistemático de aprender a ver, ob-
servar, pensar criticamente ou investigar a respeito da arte em 
museus” (OTT, 2011, p.121).

 O Image Watching é um sistema para que se reconheça que 
arte é conhecimento (OTT, 2011, p.111) e se desenvolva meios e 
estratégias de produção desse conhecimento por meio de ima-
gens. Embora Ott (2011) desenvolva esse sistema de leitura e crí-
tica de arte tendo por referência as obras expostas em museus, 
tal sistema não se limita a esses espaços. Por se constituir num 
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sistema direcionado à leitura de imagens, ele pode ser apropria-
do, reformulado, recriado em diferentes espaços onde as imagens 
estejam presentes. Imagens aqui são compreendidas em toda a 
sua complexidade e variedade. O sistema pode ser mobilizado na 
leitura de uma obra exposta no museu, num "lme exibido no ci-
nema, numa fotogra"a trazida para a sala de aula ou nas imagens 
estampadas nos livros didáticos. Nesse sentido, a proposta de Ott 
se mostrou como uma abordagem apropriada ao debate inter-
disciplinar. O autor descreve o processo como algo colocado em 
ação, portanto, as categorias que ele utiliza são apresentadas em 
sua proposta no gerúndio: descrevendo, analisando, interpretan-
do, fundamentando e revelando. Essas cinco categorias que com-
põem o sistema não formam um processo rígido, como o próprio 
autor a"rma (OTT, 2011, p.127). Ele não é um sistema fechado 
em si mesmo, mas um processo que o arte-educador se apropria 
para desenvolver seus próprios processos de crítica e propos-
tas didáticas (BALISCEI, CALSA e GARCÍA, 2018; BALISCEI, 
STEIN e ALVARES, 2018). 

Tais categorias são mobilizadas pelo professor ou mediador 
da atividade para que os estudantes realizem as ações propostas. 
Não é objetivo do sistema que os estudantes, na condução da ati-
vidade, discutam as categorias em si mesmas, mas as coloquem 
em prática. Portanto, quando estiverem descrevendo as imagens, 
o que se pretende é que os estudantes percebam e nomeiem os 
elementos que constituem a imagem observada. Nessa etapa de 
aproximação com uma obra, seja ela uma pintura, uma fotogra"a 
ou a "gura de um livro didático, pode-se destacar cores, texturas, 
elementos e tamanhos da imagem, por exemplo. Cabe ao profes-
sor conduzir os estudantes para o segundo momento, analisando 
de forma conjunta as formas e a composição visual encontradas 
e destacadas na descrição, conduzindo o processo para que as 
imagens sejam compreendidas em sua forma, por meio de com-
parações e relações estabelecidas, interpretando as imagens, ou 
seja, atribuindo a elas signi"cados por meio do pensamento e ex-
pressão dos sentimentos nomeados e construídos na descrição e 
na análise da imagem. O ato de interpretar se torna mais denso 
quando informações são acrescentadas ao processo de leitura, 
fundamentando o conhecimento em construção e com isso se 
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chega ao quarto momento do processo do Image Watching. Em 
fundamentando, o professor contextualiza a imagem, apresenta 
questões aos estudantes, traz informações sobre a obra e seu pro-
cesso de criação, mobiliza as referências trazidas pelos estudantes 
e acrescenta novas referências na leitura da obra, ampliando o 
repertório de leitura da imagem. Em seguida, o processo "nal, 
revelando, propõe que o conhecimento construído a partir da 
imagem se expresse de algum modo criativo, seja na produção 
de outra obra visual, seja na produção de um texto escrito, seja 
na elaboração de uma performance, seja na criação de uma ex-
pressão artística, literária ou cientí"ca. Seja na forma que for, o 
conhecimento deve adquirir uma maneira de ser materializado e 
compartilhado. Um dos aspectos mais relevantes da proposta do 
Image Watching é sua concepção de produção de conhecimento 
como algo coletivo, compartilhado e produzido em grupo. Ele 
pode, evidentemente, ser utilizado numa apropriação individual, 
mas se potencializa quando empregado como ação coletiva. Antes 
mesmo que o processo se inicie, sugere Ott (2011), é importante 
que o professor ou mediador da atividade promova as condições 
para o seu desenvolvimento por meio do que ele de"ne como 
$ought Watching, uma espécie de aquecimento, envolvimento e 
criação de disposição para a atividade (OTT, 2011, p.125).

Embora Ott a"rme que o Image Watching deve ser um siste-
ma mobilizado conceitualmente pelos professores e experiencia-
do diretamente pelos estudantes, no Pibid Interdisciplinar ele foi 
mobilizado de modo re#exivo, ou seja, os bolsistas, no seu du-
plo papel de estudantes e professores em formação, discutiram o 
sistema em seu aspecto teórico e conceitual, o empregaram em 
processo de formulação de atividades e o experimentaram, na 
condição aprendizes, durante a exposição dos seminários de cada 
grupo. Assim, percebemos conjuntamente que para que se leve 
tal proposta para as aulas é preciso empregá-las inicialmente na 
formação de docentes que inicialmente devem experimentá-las 
como estudantes, nesse processo re#exivo.

Para os professores coordenadores e supervisores, as atividades 
didáticas de leitura de imagens conduzidas durante os seminários ser-
viram também como forma de conhecermos a cultura visual dos fu-
turos professores das áreas, os repertórios que eles têm familiaridade 
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e também para eles conhecerem nossos repertórios, numa relação 
de troca, evidenciando gostos, referências e experiências de fruição 
visual. As atividades expressaram tanto a apropriação dos bolsistas 
em relação às teorias de apreciação estética apresentadas, permitin-
do que eles, como estudantes, apresentassem para os supervisores e 
coordenadores de área seus repertórios, quanto eles experimentasse, 
no processo de formação docente, a formulação de atividades que 
eles levariam para seus estudantes em sala de aula, evidenciando que 
as perguntas geradas no processo de apropriação das imagens foram 
geradas pelas “ideias verbalizadas do espectador frente às obras e em 
sua presença”, tal como propõe Iavelberg (2013, p.205).

Considerações !inais

 A dimensão coletiva e criativa que o trabalho de leitura 
de imagens proposto pelos autores e as atividades criadas pelos 
bolsistas instiga as investigações e experimentações que buscam 
aproximar a experiência estética e os processos históricos e so-
ciais. Essa aproximação se intensi"cou com a constituição do 
Pibid Interdisciplinar e os resultados apresentados neste breve 
artigo são diretamente in#uenciados pelas leituras e debates com-
partilhados entre as três áreas que compõem o projeto. 

As leituras dos textos e as atividades elaboradas pelos pibidia-
nos permitiu aos bolsistas colocarem suas próprias vozes nas ativi-
dades, engajarem-se em trocas e organizarem as ações necessárias 
para a condução atividades de "nalidades educativas. Nos seminá-
rios realizados os acadêmicos, ao mesmo tempo que expressavam 
seu processo de aprendizagem, organizaram projetos de ensino. 
Houve, portanto, uma interação com os conteúdos e uma presen-
ti"cação da ação docente nas atividades com as imagens. O que 
foi proposto nos textos ganhou diferentes encaminhamentos nas 
atividades docentes elaboradas. Cada grupo criou procedimentos 
próprios ao inventar sua ação docente mobiliando a cultura visu-
al. Por parte dos coordenadores do programa, a avaliação que foi 
feita é que por meio dos encontros foi possível ensinar e aprender 
sobre os processos de ensino/aprendizagem mediados por ima-
gens por intermédio de processos de ensino/aprendizagem, eles 
próprios, mediado por imagens e por teorias de leitura de imagens 
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fundamentadas na arte-educação. E foi um processo intenso de 
aprendizagem para todos os envolvidos no Pibid: acadêmicos, 
professores supervisores e coordenadores. Aprendizagem sobre 
os nossos alunos e sobre as aulas que eles querem, a"nal, como 
a"rmou uma das bolsistas em um dos encontros de avalição das 
atividades, “a gente elaborou uma aula que a gente mesmo gostaria 
de assistir na escola”. Cada bolsista acabou por aprender mais sobre 
as imagens e sobre o próprio ofício de se tornar professor a partir 
das atividades realizadas, sem perder do horizonte a especi"cida-
de de sua área de origem. Nesse sentido, o Pibid Interdisciplinar 
assumiu o formato de ateliê, esse local onde “se pode ensinar so-
bre os conteúdos das obras por intermédio do fazer artístico” (IA-
VELBERG, 2013, p. 212) E o formato de ateliê não aconteceu por 
acaso. A Arte como área de conhecimento se colocou como eixo 
articulador das atividades do Pibid e os debates, autores, temas e 
problematizações da arte-educação foram trazidos para o centro 
do trabalho de formação de professores não apenas das artes, mas 
também da sociologia e da história. Para os estudantes de gradu-
ação em ciências sociais, o trabalho interdisciplinar potencializou 
justamente o que Ott (2011) apresentou como o argumento central 
da sua proposta: evidenciar que as imagens não apenas expressam, 
mas produzem pensamento e conhecimento, um conhecimento 
produzido coletivamente e que constitui um repertório para novas 
criações. Criações, inclusive, que dão forma ao pensamento social 
e à experiência histórica.
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