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APRESENTAÇÃO
Neste ano em que se comemoram os 70 da Universidade Católica de
Santos e 20 anos da instalação dos cursos de pós-graduação stricto sensu
nesta instituição, a temática proposta na XVI Mostra de Pesquisa do Programa de Educação, “Educação, Democracia e Utopia”, vem corroborar para o
debate sobre questões candentes que envolvem a democratização da educação, os processos formativos e as tendências advindas do mercado e de
setores privados que defendem a mercadorização da educação superior.
Nessa perspectiva, a realização contínua da Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Educação, ao longo de dezesseis anos, configura-se como resistência aos sedutores apelos que vêm abalando o protagonismo da Universidade nas últimas décadas, distanciando-a do seu papel
social e da construção do conhecimento a favor dos ‘saberes-fazeres’. Nesse
sentido, corroboramos com o pensamento de Santos (2010, p.57), quando o
sociólogo afirma que “[...] a universidade tem um papel crucial na construção
do lugar do pais num mundo polarizado entre globalizações contraditórias”.
Em continuidade aos laços criados em 2005, com a parceria dos professores pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Vale dos Sinos por meio do 1º. Edital PROCAD (Programa de
Cooperação Acadêmica) - momento em que foi criada a Mostra de Pesquisa
-, o Programa de Pós-Graduação em Educação vem socializando as pesquisas
realizadas pelos pós-graduandos nas edições anuais deste evento, na perspectiva da responsabilização social do Programa no que tange à formação de
seus estudantes e à produção científica qualificada.
A XVI Mostra de Pesquisa, realizada em 2021 em formato remoto, devido ao isolamento social decorrente da COVID-19, foi organizada por uma
equipe de estudantes e egressos do Programa de Educação, por mim supervisionada e contou com a participação de renomados pesquisadores, nacionais
e internacionais, que trouxeram valiosas contribuições para se repensar a
relação educação/democracia/utopia, além dos professores do quadro permanente do Programa.
A mesa de abertura, em homenagem aos 100 anos de Paulo Freire,
“Um século de Paulo Freire: contribuições críticas às pesquisas em Educação”, constituiu-se em profícuo diálogo entre os professores doutores do Programa de Educação da Universidade Católica de Santos, Prof. Dr. Alexandre
Saul e Profa. Dra. Maria Amélia do Rosário Santoro Franco, pesquisadores
6

que vêm pesquisando e publicando, ao longo dos anos, sobre o pensamento
de Paulo Freire.
Na sequência de palestrantes, “Valorização do conhecimento docente”,
conferência proferida pelo Prof. Dr. Francisco Imbernón, doutor em Filosofia
e Ciências da Educação e catedrático de Didática e Organização Educacional
da Universidade de Barcelona, na Espanha, suscitou debates sobre a formação continuada de professores na perspectiva de um modelo formativo reflexivo envolvendo práticas colaborativas.
Dando continuidade à programação, a palestra “Escola Pública e Democracia: uma agenda de pesquisa”, proferida pela Profª. Drª. Selma Garrido
Pimenta, do Programa de Educação da Universidade Católica de Santos e da
Universidade de São Paulo (USP), abordou questões voltadas à escola pública
e as transformações da sociedade, na perspectiva de uma agenda de pesquisa aberta a novas temáticas para investigação.
“A pesquisa em Educação: Educação ou barbárie”, palestra proferida
pelo Prof. Dr. Bernard Charlot, da Universidade Federal de Sergipe, trouxe
para o centro do debate uma temática cara ao pesquisador: a formação humana na perspectiva antropológica. Finalizando as contribuições dos pesquisadores convidados, a palestra do Prof. Dr. Evandro Ghedin, da Universidade Federal do Amazonas, intitulada “Educação e democracia como utopia
da condição humana”, teve como foco a temática da Mostra de Pesquisa na
perspectiva da dimensão política, econômica e social.
O evento ainda contou com a apresentação dos Grupos de Pesquisa
do Programa de Educação, espaço destinado à fala dos coordenadores dos
grupos que tiveram a oportunidade de socializar as pesquisas desenvolvidas pelos pesquisadores integrantes dos grupos. No conjunto das produções
científicas, o lançamento do vol. 13, nº 31. Número Especial nov/21 da Revista Eletrônica Pesquiseduca, com a publicação do Dossiê “Pedagogia, Epistemologia, Saberes e Práticas”, organizado pela Profª. Drª. Maria Amélia do
Rosário Santoro Franco, do Programa de Educação da Universidade Católica
de Santos, Profª. Drª. Aline Daiane Nunes Mascarenhas – Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e Prof. Me. Jefferson da Silva Moreira, da Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) constitui-se na mesa redonda, espaço
de apresentação e debate sobre essa produção.
A XVI Mostra de Pesquisa ainda contou com atividades culturais, entre
as quais os trabalhos musicais de Edinho Godoy, Débora Paiva e do Grupo Vocal Bel Canto; a artista plástica Natália Brescancini, que apresentou o trabalho “Pluralidade de um corpo singular”; a bailarina e pesquisadora da dança:
Célia Faustino que apresentou o “Teatro Experimental de Pesquisa: Gilson de
Melo Barros”.
Na programação das atividades culturais, em homenagem ao centenário
7

de Paulo Freire, foram apresentadas leituras de cartas extraídas do livro:
“Cartas a Paulo Freire”, coordenado por Cidoval Morais de Souza, tendo como
leitores os estudantes: Alex da Silva Gonçalves; Ana Márcia Akaui Moreira;
Cristiane Mello de Miranda; Dayane Santana dos Reis; Gabriela Rolim; Mary
Francisca do Careno; Mônica Ferreira Costa; Sérgio Pereira Nogueira Jr.
e Silvania Maria da Silva Gil. Ainda na parte das atividades culturais, além
dos vídeos elaborados por artistas e apresentações musicais dialogadas, a
apresentação, pela Profa. Me. Lays Antonnyêta Luna, egressa do Mestrado
do Programa de Educação, do cordel de sua autoria para homenagear Paulo
Freire.
Na sua 16ª. edição, a Mostra de Pesquisa do Programa de Educação
reitera o escopo do Programa de Educação no cumprimento de seu papel
na socialização das pesquisas realizadas pelos estudantes e pelos egressos.
Sendo um evento aberto, a Mostra de Pesquisa tem contado, também, com
a presença de participantes de outras instituições brasileiras, possibilitando
o diálogo de pesquisadores. Neste ano, nas sessões de comunicação coordenadas por professores do Programa de Educação, o evento contou com 108
participantes, cujos trabalhos fazem parte deste e-book.
Nós acompanhamos o passo a passo da construção e da organização
da XVI Mostra, a dedicação e a postura profissional de nossos estudantes e
egressos, o empenho de cada um deles para que o evento resultasse em uma
composição harmônica, construída dentro do rigor científico e cujo resultado está no conjunto de atividades que compuseram a Programação da XVI
Mostra de Pesquisa e as publicações dos trabalhos apresentados. Nesse sentido, parabenizamos os estudantes e egressos que trabalharam efetivamente
para a realização deste evento, a saber: Comissão Científica: Prof. Dr. Antonio
Miranda Galleão; Adriana Mallmann Vilalva; Cristiane Mello de Miranda Silva; Fernando Leite Carvalho; Luiz Carlos Nunes de Santana; Nilcéia Saldanha
Carneiro; Silvania Maria da Silva Gil e Zulmira Ferreira de Jesus. Comissão de
Programação: Gilson Braga; Lucas Henrique Silva Gonçalves. Comissão de
Divulgação: Diego Gonçalves de Jesus; Emilly Pereira Silva e Fernando Leite
Carvalho. Comissão Cultural: Alex da Silva Gonçalves; Ana Márcia Akaui Moreira; Gilson Braga; Meire Quinta de Almeida Moura e Monica Ferreira Costa.
Comissão de Infraestrutura: Gisele Villar Stipanich; Roseli Fernandes Rocha;
Luiz Carlos Rodrigues Tavares, Thais Morgado dos Santos e Ana Márcia Akaui
Moreira, criadora do Logo da Mostra de Pesquisa.
Agradecemos, também, aos nossos funcionários, Prof. Dr. Antonio Miranda Galleão, Profa. Me. Lilian Marques, Prof. Me. Marcelo Di Renzo e Prof.
Me.Robnaldo Fidalgo Salgado que colaboraram para a realização deste evento.
Conforme escreve Maturana (2002, p, 57) “Sabemos que o aprender
8
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tem a ver com as mudanças estruturais que ocorrem em nós de maneira
contingente com a história de nossas interações”, ou seja, aprender envolve
um processo de desestruturação mental para que se possa estruturar em
nível mais elaborado. Nesse sentido, ao fazer parte da equipe de organização
do evento, nossos estudantes e egressos puderam vivenciar momentos de
reflexão, de questionamento, de tensões e, principalmente, de partilha e de
muito aprendizado na abertura para o diálogo. Este é um processo formativo
que possibilita experenciar situações novas e desafiantes e, principalmente,
vivenciar colaborativamente o processo de construção em equipe.
Parabenizo aos participantes das equipes organizadoras da XVI Mostra
de Pesquisa em Educação que se dedicaram com entusiasmo, criatividade e
muita coragem durante todos esses meses do ano de 2021 e que nos brindaram com esse maravilhoso evento, cujo resultado se concretiza neste e-book.
Essa produção, organizada neste e-book segue seu destino. E que ela
venha a suscitar novas reflexões e novos debates sobre a pesquisa em Educação.

Referências
MATURANA, Humberto. Emoções e Linguagem na Educação e na Política. 3ª.reimpressão. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.
SANTOS, Boaventura de Sousa. A Universidade no século XXI: para uma
reforma democrática e emancipatória da Universidade. 3.ed.São Paulo:
Cortez Editora, 2010.

Irene Jeanete Lemos Gilberto

Doutora em Letras. Professora e pesquisadora no Programa
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A AVALIAÇÃO EXTERNA NOS PROJETOS PEDAGÓGICOS
DO CURSO DE DIREITO
Fernando Leite Carvalho1
Irene Jeanete Lemos Gilberto2

RESUMO
O presente artigo é resultado da Dissertação de Mestrado defendida
e trata da avaliação externa no planejamento pedagógico do curso(PPC) de
Direito brasileiro. A pesquisa é de abordagem qualitativa, e utiliza a metodologia de pesquisa bibliográfica e documental. Para a discussão sobre a como
estão desenhados, nos PPC dos cursos de Direito, os objetivos, o perfil do
egresso e a avaliação, o artigo o conceito atribuído pelo Sistema Nacional de
Avaliação do Ensino Superior (SINAES) conduzido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), através do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), implantado há 16 anos. Apresenta um
breve histórico das avaliações do curso de Direito, até a mais recente, realizada em 2018, analisando as Diretrizes Curriculares Nacionais vigentes do curso de Direito e sua orientação quanto ao papel da avaliação. Os referenciais
teóricos fundamentam-se em Veiga (2013, 2004), Libâneo (2008) e Dias Sobrinho (2008), entre outros. Os resultados apontam que o programa de avaliação atual tende a ranqueamentos de cursos e Instituições de Ensino Superior (IES), não representando melhorias em seus resultados. Neste sentido,
as considerações finais apontam para os riscos da utilização indevida das
avaliações, seja pelo excesso ou esvaziamento do processo, em consequencia da forma de implementação do programa de avaliação, em não cumprir
corretamente o papel da avaliação em relação ao planejamento do curso.

PALAVRAS-CHAVE
to.

Educação; Planejamento Pedagógico; Avaliação externa; Curso de Direi-

1. INTRODUÇÃO
O Brasil vem implementado processos de avaliações do ensino superior
há muitos anos, sendo que, atualmente, está vigente o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (SINAES), modelo utilizado há 16 anos e que

Mestre em Educação. Universidade Católica de Santos. E-mail: fernando.carvalho@unisantos.br
Doutora em Letras (USP). Docente e Pesquisadora no Programa de Pós-Graduação da Universidade Católica de Santos. E-mail: irene.gilberto@unisantos.br
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objetiva prestar contas à sociedade brasileira sobre o desempenho das instituições de Ensino Superior, além de balizar políticas públicas de educação.
Em estudo sobre a importância da avaliação, Verhine (2015) afirma que
A Constituição Federal de 1988 formalizou princípios
para o controle e a garantia da educação, afirmando o
dever do Estado em realizar a avaliação de qualidade da
educação ofertada pelas instituições de ensino superior,
públicas e privadas (BRASIL, 1988). A Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), no seu Artigo 9º, explicita a finalidade da avaliação da educação
brasileira e as atribuições da União como sendo “assegurar processo nacional de avaliação de rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior”, (Inciso
VI), “assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior” (Inciso VIII) e “autorizar,
reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino”
(Inciso IX). Também importante é o conteúdo do Artigo
46º da LDBEN, pois indica que a “autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de
instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados, periodicamente, após processo
regular de avaliação” (VERHINE, 2015, p. 606).

O processo é realizado através do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e divulga os indicadores da qualidade do ensino superior. No que tange ao curso de Direito, os dados mais
recentes são referentes ao ano de 2018. A avaliação é considerada como
Conceito Preliminar de Curso (CPC), variando de 1 a 5 com base nos indicadores: 1) Conceito Exame Nacional Desempenho Estudantes (ENADE); 2 )
IDD – desempenho esperado x observado Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM) e ENADE; 3) Corpo docente – percentuais de mestres e doutores e o
regime de trabalho; 4) Percepção dos discentes sobre o processo formativo.
Este conceito, posteriormente, é confirmado e/ou alterado por comissões de
avaliação do INEP. O CPC e o Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição
(IGC) são normatizados pela Portaria nº 40, de 2007, republicada em 2010
(INEP, 2016). Segundo o INEP
O Conceito Preliminar de Cursos (CPC) combina, em uma
únicamedida, diferentes aspectos relativos aos cursos de
graduação: desempenho dos estudantes, valor agregado
pelo processo formativo oferecido pelo curso, corpo docente e percepção dos estudantes sobre as condições
12
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do ensino ofertado pela instituição. E o Índice Geral de
Cursos (IGC), resultado da avaliação das instituições
de educação superior é uma média ponderada, a partir
da distribuição dos estudantes nos níveis de ensino, que
envolve as notas contínuas do próprio CPC e os conceitos Capes dos cursos de programas de pós-graduação
stricto sensu das instituições. (INEP. Sítio do Inep. 2020)3

Na década de 1990, o governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso implantou significativas mudanças nas políticas públicas em relação à
educação, que oportunizaram a criação de instituições de ensino superior
privadas, concomitantemente com promulgação da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (LDBEN), em 1996, que promoveu a introdução do ensino privado superior no país, conforme se lê no art. 45 da referida Lei: “A educação
superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização” (BRASIL, 1996).
Quanto à avaliação, em 1995, o Governo já havia criado o Exame Nacional de Cursos (ENC/Provão), que instituiu mudanças na avaliação do ensino
superior para além da prova, incluindo a avaliação das condições dos cursos. A partir daí, o Governo passou a utilizar a avaliação como instrumento
de quantificação de resultados, exercendo controle e, também, uma forma
de homogeneização das universidades. Assim, através do ENC/Provão viu-se
crescer o papel de controlador do Governo em relação ao Ensino Superior,
tornando, para isto, segundo Kraemer, Verdinelli, Lizote e Terres (2016), a referida prova obrigatória, por lei, para a concessão de diplomas de conclusão
de curso. Essas ações marcaram o início de ranqueamento de cursos, uma
política com forte caráter de papel regulador e avaliador do sistema educacional. Desta forma, o ENC/Provão assume o papel do ranqueamento envolvido com estratégias de publicidade e marketing, trazendo, como afirma Barreyro (2004, p. 41): “ [...] um valor baseado não na verdade, mas na eficácia
comunicativa dos conceitos A, B, C, D, E para os resultados que constituíam
uma mensagem muito clara”. De acordo com Silva (2006), a implementação
do Provão, durante o Governo do presidente Fernando Henrique Cardoso,
abriu possibilidades para o empreendedorismo educacional
[...] o pragmatismo econômico e político invade o espaço
universitário e as prerrogativas de caráter mercadológico
ditam as normas para uma espécie de conceitualização
das IES. Neste aspecto, só pode permanecer funcionando
aquela instituição cuja “qualidade” atenda aos requisitos
contratados pelo governo junto a organismos financeiros
Disponível em https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/indicadores-de-qualidade-da-educacao-superior/instituicoes- de-educacao-superior-poderao-se-manifestar-sobre-calculos-dos-indicadores-a-partir-desta-quarta-feira-5.

3
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mundiais. Podemos entender assim: as IES devem
tornar-se empresa. É o surgimento, ou desenvolvimento,
do empreendedorismo educacional, algo tão moderno
quanto possa supor a política da globalização (SILVA,
2006, p. 5).

O Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) foi instituído em 2004, pelo governo do Presidente Luis Inacio Lula da Silva, com
proposta do Ministro da Educação, Dr. Cristovam Buarque. Silva (2006) afirma
que o SINAES trouxe consigo resquícios do modelo anterior de avaliação no
que tange a ranqueamentos pois o Exame Nacional de Cursos (ENC/Provão)
tinha como uma de suas principais orientações o ranqueamento das conceituações de cursos e de instituições
Supor, todavia, que o Sistema Nacional de Avaliação Institucional do Ensino Superior alcançou, enfim, o objetivo
máximo daquilo que se espera de uma avaliação institucional, que seja totalmente imparcial, descompromissada, absolutamente democrática e geradora de autonomia institucional é algo que ainda cumpre discutir, haja
vista a persistência de algumas práticas compulsórias e
premiadoras, resquícios de um estigma que o Provão
cunhou de maneira sintomática no ideário recente da
sociedade brasileira como um todo (SILVA, 2006, p.6).

Com o ingresso das instituições privadas no cenário da educação superior, observou-se a forte presença do capitalismo neoliberalista, que, segundo Cunha, Fernandes e Forster (2003, p. 17) “favoreceu a implantação
de um contingente de IES emergentes, planejadas e constituídas sob a nova
ordem, calcada, principalmente, no princípio da concorrência como pilar regulador”. Para estas autoras, já havia um caminho sem volta na medida da
possibilidade do avanços do mercado econômico sobre a área da educação,
pois as concepções de avaliação também modificaram as relações entre os
envolvidos no processo educacional, posto que o foco passou a ser o binômio
qualidade/avaliação. As mudanças implicaram a regulação das relações entre
os entes federados e as Iinstituições de Ensino Superior(IES) que passaram a
ter um foco para o mercado. Na análise da situação proposta por Cunha, Fernandes e Forster (2003, p. 14), “ [...] o pressuposto organizativo da sociedade
constrói-se sobre o princípio da concorrência, que torna os atores sociais dependentes dos padrões externos reguladores”.
As autoras alertam que os efeitos da conceituação das avaliações para
as instituições podem gerar ações de marketing ou outras ações institucionais, além de provocar ações e reações das IES e da sociedade. Segundo as
autoras
14
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[...] o escore alcançado, assume o papel balizador fundamental de qualidade. Se o conceito é positivo, passa
a ser o grande trunfo de marketing para divulgar a IES e
o Curso. Se negativo, catalisa esforços institucionais que
procuram alterar esta posição no panorama nacional
(CUNHA, FERNANDES E FORSTER, 2003, p. 15).

Essas questões embasam o presente artigo que tem o objetivo de trazer
reflexões sobre o modo como as avaliações externas são consideradas no
planejamento pedagógico dos cursos de Direito e se cumprem o seu papel
de contribuir para realização de ações expressas no planejamento do curso,
com destaque para a formação do egresso e os riscos do excesso ou esvaziamento do processo no planejamento pedagógico do curso. Nesse sentido, o
artigo traz uma breve análise da atual política pública de avaliação, utilizando
metologia de análise documental e bibliográfica.

2. DESENVOLVIMENTO
2.1 Os Cursos de Direito no Brasil e o histórico de
avaliações do SINAES
Ao buscarmos no sítio do INEP os dados de 2018 sobre os cursos de
Direito, observamos que o Brasil conta com 1.010 instituições que oferecem
o curso de Direito, sendo 99 públicas e 911 privadas, resultado das políticas
implantadas na década de 1990, conforme descrito . Estas IES ofertam 1.104
cursos de Direito em três turnos, manhã/tarde/noite, sendo 143 públicas e
961 privadas. No gráfico 01, a seguir, apresentamos a oferta de cursos de
Direito, no Brasil, nos anos de realização do ENADE.
Gráfico 01 – Oferta de cursos de Direito no Brasil segundo o ENADE
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4

(http://portal.inep.gov.br/web/guest/inicio, acesso em outubro/2020)
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Os dados publicados no mesmo sítio, informam 126.176 ingressantes,
sendo 13.025 e 113.151, nas instituições públicas e privadas, respectivamente, em um total de 863.101 matriculados. Os números são significativos, pois
considerando ingressantes, egressos e matrículados tivemos, em 2020, aproximadamente mais de 1 milhão de pessoas, no Brasil, nas IES estudando Direito. Esses dados mostram a necessidade de se pensar e refletir sobre o ensino do Direito para a sociedade, a metodologia de ensino e a formação dos
futuros profissionais nesta área. Neste sentido, torna-se pertinente a análise
das DCN e dos planejamento pedagógicos de curso, especificamente como a
avaliação externa está expressa nesses documentos. O gráfico 2 apresenta os
dados em detalhes, referentes ao ano de 2018, sobre os alunos do curso de
Direito em relação a quantidade de vagas, inscritos para as vagas, ingressantes, egressos e matriculados.
Gráfico 02 – Total alunos do curso de Direito – Brasil 2018
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Fonte: elaborado pelos autores com dados do sítio do INEP 5

Destaque-se que o Relatório Síntese de Área do Direito do ENADE 2018
informa que foram avaliadas 389 Universidades, 516 Faculdades, 198 Centros
Universitários, sendo, portanto a maioria universidades e faculdades que representam 82% (oitenta e dois por cento) do total avaliado.

5

(http://portal.inep.gov.br/web/guest/início, acesso em junho/2020)
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Gráfico 03 – Tipos de IES de Direito avaliadas no ENADE 2018
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Fonte: elaborado pelos autores

Outro dado relevante para a análise que se propõe neste artigo diz
respeito ao desempenho das instituições públicas, privadas e os conceitos totais das avaliações realizadas. No Gráfico, a seguir, pode-se observar os
conceitos atribuídos aos cursos de Direito.
Gráfico 04 – conceitos CPC atribuídos aos cursos de Direito de IES
públicas.
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Fonte: elaborado pelos autores com dados do sítio do INEP6

Este gráfico traz dados relevantes para a interpretação do desempenho
das IES privadas. A linha acima das barras apresenta a quantidade de cursos
de Direito nos anos das avaliações realizadas: 2018, 2015, 2012, 2009 e 2006.
Nota-se um crescimento de cursos públicos em torno de 85% (oitenta e cinco
por cento); entretanto, ao tratarmos de números absolutos, a quantidade de
cursos que as instituições privadas disponibilizam é muito maior. Um aspecto
importante que o gráfico apresenta, nas barras, de acordo com sua legenda,
é a evolução nos indicadores de conceituação. Ocorre uma redução significa6

(http://portal.inep.gov.br/web/guest/início, acesso em junho/2020)
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tiva das instituições sem classificação e de avaliações com conceito 2 (dois),
uma concentração de classificações com conceito 3 (três) e 4 (quatro), com
um ligeiro crescimento da nota 4 (quatro) na última realização. A quantidade
de cursos com conceito 5 (cinco) nunca se considerou como significativa.
Gráfico 05 – conceitos CPC atribuídos aos cursos de Direito em IES privadas.
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Fonte: elaborado pelos autores com dados do sítio do INEP7

No gráfico 05, em relação aos resultados dos cursos de Direito das IES
privadas nas avaliações ocorridas, percebe-se, primeiramente, o crescimento
de 227 cursos de Direito em IES privadas no período de 12 anos, o que representaria, em média aritmética simples, mais de 18 cursos novos por ano. No
que se refere aos conceitos, observa-se uma grande redução da quantidade
de cursos sem classificação e a evolução e concentração do conceito 3 (três).
A quantidade de cursos de instituições privadas é na dimensão de mais de
6(seis) vezes de oferta em relação aos cursos das instituições públicas, mas,
ao verificar as avaliações de 2018, 2015 e 2012, nos últimos 6 (seis) anos, verifica-se que permanecem, no total de cursos, a classificação em estabilidade
e proporcionais ao crescimento da oferta de cursos.

7

(http://portal.inep.gov.br/web/guest/início, acesso em junho/2020)
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Gráfico 06 – Conceitos totais CPC atribuídos aos cursos de Direito.
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Fonte: elaborado pelos autores com dados do sítio do INEP8

O Gráfico 06 traz a somatória dos gráficos anteriores para a correta visualização e análise de todos os cursos de Direito no país. Em relação ao
crescimento dos cursos avaliados, nos cursos oferecidos pelas universidades
públicas, o crescimento foi de aproximadamente 85%(oitenta e cinco por
cento). Sendo que, no cômputo geral, o crescimento foi na ordem de 36%
(trinta e seis por cento); entretanto o que cabe ressaltar são as quantidades
de cursos em números absolutos, com grande crescimento de instituições
privadas. Enquanto as instituições públicas passaram a ofertar mais 66 cursos, as instituições privadas ampliaram em 227 cursos, direcionando, cada
vez mais, o discente de Direito para IES privadas.
Quanto aos conceitos obtidos, percebe-se a redução significativa dos
cursos sem classificação e a concentração de cursos com conceito 3(três),
acompanhando o comportamento das instituições privadas. Ressalte-se,
também, a pequena quantidade de cursos com a nota 5 (cinco) ao longo de
todas as avaliações.
Assim, no cômputo de conceitos totais dos conceitos do ENADE, verifica-se a oferta crescente de cursos, mas os percentuais de avaliações permanecem estáveis, principalmente nas instituições privadas, justificando esta
pesquisa sobre a avaliação externa e o projeto pedagógico do curso.

2.2 Parecer /DCN sobre o Curso de Direito
No mesmo ano da avaliação realizada pelo MEC/INEP, 2018, o MEC
emitiu o Parecer CNE/CES nº 5, de 17/12/2018, vigente até o momento deste
artigo, divulgando as DCN específicas para o curso de Direito onde estabelece
os elementos estruturais, as competências e habilidades e os eixos da
8

(http://portal.inep.gov.br/web/guest/início, acesso em junho/2020)
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formação do curso de Direito com a Formação Fundamental; Formação
Profissional e Formação Prática.
A formação Fundamental busca situar o aluno no campo do Direito, suas
fundamentações e teorias e, ao mesmo tempo, visa a interdisciplinariedade,
com inclusão das áreas da Economia, Sociologia Jurídica, Filosofia, Psicologia
aplicada ao Direito e Ética. São áreas nas quais o discente se envolverá para a
formação básica do profissional do Direito.
A formação Profissional está voltada à Ciência Jurídica e sua aplicação
às mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais do Brasil, além das relações internacionais. Esta formação propõe a contextualização do Direito
perante a sociedade e o mundo.
A formação Prática visa integrar a prática e os conteúdos teóricos dos
eixos anteriores, incluindo o estágio para o exercício da prática jurídica, em
vista do perfil profissional desejado, com conhecimento dos campos de atuação do direito e de sua ciência.
O conjunto dos eixos que incluem a formação Fundamental, Profissional
e Prática forma o conteúdo curricular necessário, ressaltando o desenvolvimento de competências e habilidades para a formação, conforme se lê no
documento: “O curso de graduação em Direito deve possibilitar a formação
profissional que revele, pelo menos, as competências cognitivas, instrumentais e interpessoais, que capacitem o graduando”(CNE/CES nº 5, de
17/12/2018), perfilando 14(quatorze) itens. Ao incluir explicitamente competências, as DCN demonstram esta adequação à profissionalização exigida
pelo mercado e presente na política de implementação das avaliações externas.
Sobre o tema da avaliação, as DCN apenas orientam as instituições na
elaboração do PPC que deverá abranger, [...] sem prejuízo de outros, os seguintes elementos estruturais: ... VII -formas de avaliação do ensino e da
aprendizagem” ”(CNE/CES nº 5, de 17/12/2018) não apresentando maiores
definições sobre o tema.

2.3 Elementos constitutivos do PPC
Buscamos entender os elementos constitutivos do PPC para termos a
visão do papel da avaliação dentro do planejamento do curso. Na acepção de
Veiga (2004), o PPC
[...] é mais do que uma formalidade instituída: é uma
reflexão sobre a educação superior, sobre o ensino, a
pesquisa e a extensão, a produção e a socialização dos
conhecimentos, sobre o aluno e o professor e a prática
pedagógica que se realiza na universidade. O projeto político-pedagógico é uma aproximação maior entre o que
20
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se institui e o que se transforma em instituinte. Assim, a
articulação do instituído com o instituinte possibilita a
ampliação dos saberes (VEIGA, 2004, p. 25).

Veiga (2013) estabelece, também, os elementos que considera importantes na constituição de um planejamento pedagógico, ao afirmar que “A
construção do projeto político-pedagógico requer continuidade das ações,
descentralização, democratização do processo de tomada de decisões e instalação de um processo coletivo de avaliação de cunho emancipatório” (VEIGA, 2013, p. 33).
Com base na proposição da autora como a construção do projeto político pedagógico, elaboramos uma figura que mostra a correçação entre os
elementos constitutivos neste documento.
Figura 01 – Elementos constitutivos no projeto pedagógico do curso
Finalidade/Identidade
Social e política

Tempo escolar

Estrutura Organizacional

Processo de decisão

Relações de trabalho

Avaliação: Qualidade do
ensino

Currículo

Fonte: elaborado pelos autores

Para Veiga (2013), a avaliação “traz subsídios ao projeto político-pedagógico” e dá uma “direção às ações dos educadores e dos educandos”
(VEIGA, 2013, p. 32). Nesse sentido, a avaliação é um dos elementos constantes no planejamento pedagógico do curso; entretanto é preciso entender o
papel que cumpre neste planejamento.
Ao estabelecer a conexão entre avaliação e planejamento, Libâneo
(2008) alerta que a avaliação pode inverter o processo de planejamento,
se usada indevidamente e norteada por influências do neoliberalismo
presentes na educação. O autor afirma que as práticas avaliativas brasileiras
encaminham para a subordinação do trabalho dos docentes, o que pressupõe
que a avaliação passa a determinar os objetivos da educação para um ensino
funcional, a serviço do mercado de trabalho e das políticas educacionais
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governamentais. Para o autor
O objetivo da avaliação educacional do sistema seria a
melhoria da qualidade, portanto melhorar os resultados
do rendimento escolar. Daí a importância da avaliação
externa pelo próprio governo, ao qual cabe fixar padrões
de desempenho, facilitar insumos que influenciam no
rendimento escolar, monitorar o desempenho escolar.
Entretanto, pode-se supor que, em muitos casos, não
são considerados os processos que levam a qualidade
do aprendizado, já que a ênfase recai nos resultados (LIBÂNEO, 2008, p. 240).

Na mesma direção, Sousa (2018) também alerta sobre o processo de
avaliação nas políticas educacionais que pode influenciar ações institucionais
e, principalmente, os professores:
[...] com suas avaliações externas, somativas, competitivas, focadas apenas nos resultados acabam por desorientar o professor neste confuso discurso acerca das
funções da avaliação, resultando na perda gradativa do
controle do ensino. O professor, ao ser envolvido pelas
avaliações protagonizadas pelo governo, não percebe
que aos poucos vai deixando de ser sujeito do processo educativo para se transformar em mais uma peça de
controle do Estado (SOUSA, 2018, p. 55)

Para Libâneo (2008), os riscos de utilização dos resultados da avaliação
proposta pelas políticas educacionais em diversos países têm se ajustado aos
interesses do neoliberalismo, voltando os processos educacionais aos interesses econômicos, com prevalência do desenvolvimento de competências
necessárias às necessidades do mercado. Ao seguir a orientação de órgãos
internacionais, as instituições acabam por incorporar a lógica de mercado
em detrimento do desenvolvimento de competências sociais e humanísticas,
com reflexos importantes na formação de profissionais de Direito
Entretanto, como citado por Veiga (2013), a avaliação deve constar do
planejamento do curso. As IES precisam avaliar a qualidade do ensino, seus
processos, seu currículo, o perfil do egresso, as competências e habilidades e
a relação com a sociedade. São aspectos importantes para integrar o projeto
pedagógico e a construção de novos ciclos de ensino-aprendizagem. Nessa
direção Libâneo (2008, p. 258), lembra que a avaliação precisa cumprir uma
perspectiva emancipatória para “assegurar cada vez mais nas instituições o
caráter educativo da avaliação”. O autor esclarece que a avaliação institucional interna e externa visa avaliar a eficácia do sistema de ensino (LIBÂNEO,
2008, p. 238).
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Outros autores também trouxeram questões que pontuamos aqui. Casassus (1998, p. 135) lembra que “embora [sejam ] os alunos que respondem
a prova e questionários, na realidade, não são os alunos que são avaliados. O
que se avalia é o rendimento do sistema por meio das respostas dos alunos”.
Dias Sobrinho (2008) também traz um alerta sobre a significação da avaliação, ao afirmar que
A avaliação da educação superior brasileira, em razão
das recentes medidas do INEP, está deixando de ser uma
produção de significados, questionamento sobre a pertinência e a relevância científica e social da formação e
dos conhecimentos, e passando a reduzir-se à medida e
ao controle. Assim sendo, a educação (em sentido pleno) se reduz a ensino, os processos formativos se anulam ante os resultados quantificáveis, a valoração dá
lugar a exames que medem desempenhos estudantis,
estes servem de informação básica aos índices, que se
transformam em classificações e rankings e representam
numericamente a “qualidade” dos cursos e das instituições (DIAS SOBRINHO, 2008, p. 821).

Esses questionamentos foram aqui incorporados, em vista do objetivo
deste artigo que é trazer reflexões sobre a avaliação externa e o planejamento pedagógico do curso de Direito e de como estas avaliações são consideradas e influenciam ou não a construção do PPC.

2.4 Os Panejamentos Pedagógicos analisados e
resultados obtidos
Em vista do objetivo deste artigo, foi feita uma pesquisa sobre projetos
pedagógicos do Curso de Direito em sites institucionais. Obtivemos como resultado 8 (oito) PPC de cursos de Direito, sendo 3(três) de instituições públicas: federal, estadual e municipal e 5 (cinco) de instituições privadas com e
sem fins lucrativos, obtidos nos sítios das referidas instituições, que haviam
obtido conceitos 3(três), 4(quatro) e 5(cinco), abrangendo as 3(três) regiões
do país, onde estão as maiores concentrações do curso de Direito: Sudeste,
Sul e Nordeste brasileiros, respectivamente.
O quadro, a seguir, apresenta a categoria da Instituição, o nome da
Instituição, o Conceito Preliminar do curso (CPC), a região do Brasil onde se
encontra a Instituição e o ano da publicação do seu planejamento pedagógico do curso de Direito.
Cabe ressaltar que apenas os PPC da Universidade de Cruz Alta e do
Instituto Belo Horizonte de Ensino Superior foram divulgados posteriormente
à legislação; 06 (seis) PPC são anteriores à última Resolução CNE/CES nº 5,
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de 17/12/2018, e a Portaria 1.4289, de 28/12/2018, que são as legislações
vigentes sobre as Diretrizes Curriculares do curso de Direito.
Outro aspecto importante é que embora essas instituições, apresentem
diferentes categorias, portes, tempo de existência e realidade local, o objetivo aqui é especificamente o enfoque dado ao processo de avaliação externa.
Este processo é realizado, através do SINAES, com aplicação da mesma prova
do ENADE para os alunos e a verificação dos mesmos quesitos em todas as
instituições, o que representa que a formatação da avaliação é a mesma para
todas as instituições, como já demonstrado . Além disto, o Relatório Síntese
de Área do Direito do ENADE 2018 informa a existência dos tipos de instituições que foram avaliadas sendo 389 Universidades, 516 Faculdades, 198
Centros Universitários.
Quadro 01 – Quadro Resumo dos Projetos Pedagógicos dos Cursos
CATEGORIA

INSTITUIÇÃO

CPC

REGIÃO

ANO DA
PUBLICAÇÃO

Pública Federal
Pública Estadual
Pública Municipal
Privada sem fins
lucrativos
Privada sem fins
lucrativos
Privada sem fins
lucrativos
Privada sem fins
lucrativos
Privada com fins
lucrativos

Universidade Federal do Estado Rio de
Janeiro - UNIRIO1
Universidade de Pernambuco2

4

Sudeste

2017

5

Nordeste

2017

8
Faculdade de Direito de São Bernardo
do Campo3
Escola de Direito de São Paulo Fundação 9Getúlio Vargas São Paulo4
(DIREITO/FGV-SP)
10
Universidade do Vale do Itajaí5

3

Sudeste

2016

5

Sudeste

2017

4

Sul

Centro Universitário Salesiano11de São
Paulo, Campus Lorena6
Universidade de Cruz Alta7

4

Sudeste

2018

3

Sul

2019

Instituto Belo Horizonte de13Ensino
Superior8

3

Sudeste

2019

7

12

14

Não informado

Fonte: elaborado pelos autores.

As concepções de objetivos dos cursos e o envolvimento das realidades
locais visam formar profissionais com conhecimentos na área jurídica, entretanto, cada curso, respeitando esta realidade local, apresenta seus objetivos
no PPC.
Dentre os objetivos apresentados a UNIRIO estabelece objetivos gerais
e específicos. Nos objetivos gerais estabelece que busca a formação jurídica, com base na investigação e pesquisa e com a interdisciplinariedade. Nos
objetivos específicos avança para que, ao final do curso, haja compreensão
da linguagem e da ciência jurídica, com o desenvolvimento do raciocínio de
forma a adequada aplicação do Direito em sua atuação. A Universidade de
Pernambuco já estabelece um objetivo geral onde preocupa-se com ensino,
Dispõe sobre a oferta, por Instituições de Educação Superior - IES, de disciplinas na modalidade a distância em cursos de graduação presencial.

9
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extensão e pesquisa e busca a formação no contexto do universo jurídico,
integrando o profissional á sociedade.
A FGV DIREITO apresenta objetivos gerais que pormenorizam a formação jurídica que objetiva, como estimular criação e o desenvolvimento, preparar para diferentes área dos Direito e integrar com outras áreas. Para a
Universidade de Itajaí, o objetivo está na formação do perfil técnico-jurídico
generalista, humanista e ético, então esta Universidade procura estabelecer
um objetivo mais generalizado.
A Universidade de Cruz Alta também estabelece objetivos geral e específicos alinhando-se à resolução CNE/CES nº 5, de 17/12/2018, especificamente ao artigo 4º. Já Faculdade de São Bernardo demonstra a preocupação
com a formação de conhecimentos humanísticos, técnico-jurídicos e práticos
para que possam atuar em áreas públicas e privadas voltado para à comunidade e o desenvolvimento do Direito.
O Centro Salesiano estabelece que formará cidadãos formando bacharéis que atuarão nas diversas páreas jurídicas e, por fim, o Instituto Belo Horizonte também estabelece objetivos geral e específicos incentivando o desenvolvimento do ensino jurídico e o profissional para atuação na área jurídica.
Do recorte acima, observa-se que, além da formação técnico jurídico e
a base conceitual jurídica, por serem inerentes ao curso de Direito, também
objetivam a formação humanística, crítica, incentivam o desenvolvimento do
raciocínio lógico, a proximidade com a programas de ensino, extensão e pesquisa e de integração com a comunidade e com outros campos do saber e,
de acordo com suas realidades locais. Então pode-se perceber o alinhamento
dos objetivos dos cursos, na medida em que apresentam esta pluralidade de
objetivos, mantendo como foco principal a formação do bacharel em Direito.
Tem-se, assim, um conjunto de aspectos que irão decorrer em questões de desenvolvimento de habilidades, competências, línguas, tecnologia,
mercados nacional e internacional, formação genérica, humanística, a visão
de futuro, questões sociais, preocupações com o setor público, adaptação à
inovações, formação integral do cidadão e preparação para carreiras jurídicas, incluindo a atuação como advogado, juiz, etc e neste sentido, pode-se
perceber as peculiaridades de cada curso, inclusive, pelo tipo (pública ou privada), porte e história de cada instituição pois temos diferentes experiências
da instituições na área de formação.
Desta forma, verifica-se que ao tempo que os cursos buscam alinhar-se
às DCN respeitando suas diferenciações de formação em seus objetivos, com
eixos de formação, estabelecimento de perfil de egresso, currículos específicos e PPC, estas diferenciações também abrangem o processo avaliatório e,
consequentemente, chegando a conceitos diferenciados nos processos.
Entretanto, cabe aqui ressaltar quanto ao nosso objetivo específico,
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da identificação de ações decorrentes das avaliações. Apresentamos a seguir
as ações identificadas, decorrentes de processos avaliatórios, descritas nos
PPC. Universidade do Vale do Itajaí, onde está explícito que
[...]os resultados desse processo auxiliam e orientam
as ações e análises realizadas pela Comissão Própria de
Avaliação – CPA. As estratégias decorrentes desse processo têm abrangência institucional, mas resultam em
ações específicas para o curso. Em face dos resultados
da avaliação foram implementadas, entre outras benfeitorias: climatização dos ambientes de estudo, como
salas de aula, laboratórios e bibliotecas; manutenção e
atualização dos equipamentos e laboratórios de informática; formação continuada de docentes e atualização
de acervo bibliográfico.

No Centro Universitário Salesiano – campus Lorena – o PPC consta
Os resultados das avaliações serão analisados de maneira minuciosa pelos Grupos de Qualidade (GQ) das unidades e dos cursos. A partir das análises realizadas pelos
Grupos de Qualidade considerando todas as avaliações
ocorridas ao longo do ano, o grupo elabora um plano de
melhorias para a unidade e os cursos a serem desenvolvidos no ano seguinte. O plano de melhorias deve ser
apresentado ao conselho da unidade ou ao colegiado
de curso que deliberarão a operacionalização e acompanhamento das ações aprovadas.

E o Instituto Belo Horizonte de Ensino Superior, com base nas avaliações
recebidas, incluiu em seu PPC
A IES, comprometida com a qualidade do ensino, diagnosticou alguns pontos a serem lapidados, a fim de que
o desempenho de seus alunos tenha, ano a ano, um efeito cada vez mais positivo, tais como: a criação do NDE,
tendo como embrião o Grupo de Trabalho constituído
para elaborar a autoavaliação, juntamente com a CPA,
com a missão de conduzir a implementação das propostas formuladas e avaliar periodicamente a sua eficácia;
a reestruturação do corpo docente; a conscientização,
por meio de palestras, da importância dos resultados do
ENADE para o corpo discente, principalmente no que se
refere ao mercado de trabalho.

Os demais PPC não explicitaram ações específicas decorrentes da avaliação mas, vemos, aqui, um dos objetivos desta pesquisa sendo contemplado,
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no sentido de que as avaliações são valoradas e ações são realizadas de acordo com os resultados apresentados.
O resultado da análise dos PPC dos cursos de Direito mostrou resultados
diferenciados no planejamento dos cursos no que diz respeito aos objetivos
de formação, ao perfil do egresso e à matriz curricular. Como exemplo, no
curso do DIREITO/FGV-SP, os primeiros dois anos são de dedicação integral
de tempo escolar, com inclusão de disciplinas voltadas para os campos da Administração e Economia, de acordo com seu perfil do egresso e sua realidade
local. Percebe-se, assim, a sinalização de diferentes formas de participação e
formação do planejamento do curso.
No tocante à avaliação, verificamos, uma diversidade de posicionamentos quanto à valorização da avaliação externa e/ou da avaliação institucional
nos planejamentos pedagógicos dos cursos analisados, a saber: a Faculdade
de Direito de São Bernardo do Campo não traz processo avaliatório enquanto a Universidade de Pernambuco trata o tema da avaliação como avaliação
de aprendizagem. Neste quesito, cabe apontarmos que se trata de uma IES
pública estadual, que, no ano de 2021, completou 30 anos de existência, e
seu PPC não tem a citação da avaliação externa no PPC do curso de Direito,
cabendo uma reflexão sobre o posicionamento da Instituição sobre a avaliação externa, que detém conceito 5(cinco) no processo.
Nas IES privadas todas trazem a avaliação no PPC, sendo que duas apresentam explicitamente alinhamento ao SINAES, dentro de seu processo avaliatório e as demais explicitam processo de avaliação institucional. Inobstante
a legislação definir a obrigatoriedade das avaliações externa, institucional,
autoavaliação e avaliação de aprendizagem, as instituições sinalizam de diferentes formas o tema em seus PPC, o que pode refletir nos objetivos e na
missão de cada instituição.
Ao definir objetivos, perfil do egresso, currículo e planejamento do curso, é necessário municiar-se de informações de retorno, uma avaliação sobre o efetivamente realizado e construído. Um curso de Direito tem duração
de longo período de estudo e preparação e envolve um trabalho coletivo
na definição de seus objetivos, perfil do egresso, componentes curriculares,
professores, enfim, caminhos a serem trilhados visando a formação do profissional.
Desta forma, verifica-se que que os cursos elaboram os PPC dentro do
que está estabelecido pelas DCN, respeitando suas diferenciações de formação em seus objetivos, com eixos de formação, estabelecimento de perfil de
egresso e currículos específicos. Entretanto, a preocupação com a conceituação está presente quando os PPC abrangem o processo avaliatório externo, seja replicando as orientações do SINAES, introduzindo como item do
planejamento ou até mesmo não incluindo no PPC. A preocupação sobre os
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conceitos obtidos e a comparação com outros cursos, geram indevido ranqueamento dos cursos e das instituições e invade as ações do dia a dia em
sala de aula e, por consequencia, o planejamento do curso.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O artigo propôs o estudo da avaliação externa no Projeto Pedagógico
dos Cursos de Direito e, com base no referencial teórico, procurou compreender os elementos constantes no PPC e como o tema avaliação se insere no
planejamento e o papel que deve cumprir no planejamento do curso, os riscos de utilização indevida e o retorno esperado da avaliação para este planejamento.
Ao buscar implementar mudanças nos sistemas educacionais, o Governo direcionou a mudança do seu papel para a gestão da educação, com
a inclusão de processos de avaliação externa. Destaque-se que o presente
processo avaliatório existe há 16 anos e é a forma oficial do governo, através
do MEC e do INEP, mensurar a qualidade do ensino brasileiro, estabelecer
políticas públicas e prestar contas à sociedade brasileira.
Neste sentido, inferimos que, mesmo após ter transcorrido 16 anos da
implementação do modelo de avaliação, o mesmo ainda não foi completamente compreendido por parte de instituições de Ensino Superior. A imagem do ranqueamento das IES está muito presente na sociedade brasileira,
inclusive no curso de Direito, implica, de certa forma, os objetivos de uma
avaliação de curso. Nesse sentido, encontramos diferenças marcantes de tratamento das avaliações em relação aos PPC analisados. Há cursos que não
citam a avaliação, o que nos leva a pensar no objetivo do curso e como atingir
o perfil do egresso; outros, no entanto, trazem capítulo específico sobre a
avaliação, mas não há total coerência entre o que pretendem implementar e
os envolvidos no processo.
Assim, inferimos que o sistema não traz os resultados esperados, pois
os envolvidos não expressam no documento do curso o entendimento do
significado da avaliação nos processos formativos.
Percebe-se, a partir dos resultados da política de avaliação externa, que,
da forma e como os objetivos foram implementados, não ocorreram as melhorias pretendidas, pois a análise das avaliações ocorridas, principalmente
nas IES privadas - que são o maior contingente de cursos - demonstra a estagnação dos conceitos obtidos.
Assim, inferimos que a metodologia atual de avaliação dos cursos não
cumpre totalmente seu papel na melhoria da qualidade de ensino praticado
nas IES, mas levanta a preocupações com a avaliação e com a inversão de
valores. Além disto, a imagem do ranqueamento das IES está muito presente
na sociedade brasileira, incluindo o curso de Direito, o que prejudica o plane28
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jamento pedagógico do curso pela inversão de valores.
A avaliação precisa ser o retorno do trabalho realizado e o que foi atingido pelo proposto no planejamento do curso e como está implementada
atualmente suscita questionamentos de professores e alunos sobre seu papel e como é considerada como forma de controle do Governo.
Considera-se, assim, que sua verdadeira função avaliatória não pode ser
instrumento de manipulação nem de ranqueamento por conceito, trazendo
uma visão utilitarista do mercado para a Universidade, mas precisa ser para
ser uma ferramenta de aprendizagem e desenvolvimento, de modo trazer
benefícios a todos os envolvidos, com o desenvolvimento do estudante e do
aprendizado crítico e humanístico.
Desta forma, acreditamos que, para que seus resultados tenham a valoração necessária pelos envolvidos, no processo de construção do PPC, um
dos aspectos a serem considerados é a conquista da legitimidade da avaliação. Um processo avaliatório é necessário e importante para a construção
dos rumos e para a verificação do andamento do planejado; entretanto, é
necessário que seja um processo que seja percebido como contribuição para
melhoria do curso e da instituição e que seja reconhecido em sua legitimidade pela sociedade. O processo avaliatório oficial precisa se desvencilhar de
cunhos políticos e mercadológicos.
Assim, entendemos que este é o desafio que se apresenta para o futuro: ainda serão necessárias ações, por parte do Governo e das IES, dos
Coordenadores e demais envolvidos para que todos tenham a percepção e a
conscientização da importância da avaliação externa e que a mesma esteja
contemplada satisfatoriamente nos PPC dos cursos de Direito. Desta forma
irá realizar, plenamente, seu papel de construção de metodologias e de um
curso com mais qualidade e voltado para o futuro. A mudança da realidade
atual passa pela definição de escolhas.
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A EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA EM DECLÍNIO: UMA
BREVE ANÁLISE QUALI/QUANTI ENTRE 2016 - 2020
Atair Silva de Sousa1

RESUMO
Para este estudo foi realizado um breve panorama analítico e descritivo acerca da educação básica brasileira no que se refere aos números de
matrículas no período compreendendo entre 2016 e 2020. Ao referir-se a
qualidade da educação é prudente lembrar que o conceito de qualidade na
área educacional aborda estruturas, processos e dados educacionais. O objetivo deste estudo consistiu em apresentar possíveis relações entre esses
números de matrículas da educação básica e o sucesso (ou retrocesso) no
cenário escolar do país. Adotou-se uma metodologia de natureza descritiva e
abordagem qualitativa, com procedimentos analíticos por meio de pesquisa
bibliográfica e consulta ao censo da educação básica do ano de 2020 disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – Anísio
Teixeira – (INEP). Quatro bancos de dados foram selecionados para identificar estudos relevantes: o Scielo, o portal de periódicos da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Elsevier – Science
Direct, ERIC (Education Resources Information Center). A busca nessas bases de dados permitiu uma revisão do conteúdo acadêmico mais recente, e
também histórico, específico, mas multidisciplinar. Os resultados apontaram
ambiguidades nos processos da avaliação da educação básica que, por meio
do número de matrículas neste nível de ensino, assinalaram incertezas nas
políticas educacionais no país. Apontaram também necessidades de se repensar em ajustes e adequações nos processos de manuseio desses dados
e, além disso, interpretações coerentes e corretas acerca destes dados que
podem influenciar no cálculo de indicadores. Os resultados sugerem ainda
a continuidade dessas análises para melhor compreender as demarcações
dos debates, verificação e mensuração inerentes aos aspectos das políticas
educacionais da educação básica no país.
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1. INTRODUÇÃO
A promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB/96) - Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), trouxe em seu texto várias referências ao termo qualidade da educação no país. A partir dessas premissas, os indicadores da qualidade na educação, em todos os níveis, foram
criados com o propósito principal de ajudar a comunidade escolar a avaliar
e propor melhorias na qualidade da escola e da educação. Compreendendo
seus pontos positivos e os negativos, a escola teria condições de intervir e
propor melhorias na qualidade conforme seus próprios critérios e prioridades.
Na educação básica, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(Ideb) é hoje o único indicador nacional de qualidade escolar desenhado e
planejado para esse nível de ensino. De acordo com o Travitzki (2020, p. 500),
“o criador da metodologia do Ideb considera que o indicador contribui para
a construção de um modelo brasileiro de educação básica ancorado em três
princípios.”. Esses princípios, do ponto de vista do criador do Ideb, levam em
conta as premissas de conquistas das melhorias na educação básica ofertada
no país. Em tais princípios se destacam: a descentralização na oferta dos serviços educacionais; os critérios de financiamento definidos pela União; e a
avaliação centralizada (FERNANDES, 2016). O Ideb consiste em um indicador
formulado para mensurar o nível da qualidade da educação básica no país.
Ferreira; Rosito e Almeida (p. 1254) citando Figari (1996, p. 110) acrescentam que “os indicadores podem ser considerados representativos da
realidade investigada; que eles agrupam as informações em categorias de
interesse axiológico [...] e, atuando assim nas proximidades da noção de critério.”. Trazendo a discussão para o âmbito escolar, elementos fundamentais
são disponibilizados e devem ser levados em consideração pela escola na
reflexão de sua qualidade. Para avaliar esses elementos (essas dimensões),
foram criados alguns sinalizadores de qualidade de aspectos importantes da
realidade escolar: os indicadores.
Nesses termos e diante do exposto, neste estudo buscou-se uma análise em torno da questão: quais desafios estão postos para avaliar a evolução
de matrículas para garantir uma qualidade quantitativa na educação básica?
O debate proposto em torno desta questão levou em conta as restrições já
mencionadas. Assim, traçou-se o objetivo que consistiu em apresentar possíveis relações entre os números de matrículas da educação básica e o sucesso
(ou retrocesso) no cenário escolar do país.
É neste contexto dos processos da construção, da validação e da
utilização de indicadores da qualidade da educação básica que este trabalho
foi desenvolvido e ficou assim organizado. Iniciou-se com essa introdução
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ao tema a ser analisado. Em seguida apresentou os procedimentos metodológicos. Na sequência foi apresentada a revisão de literatura da área para
em seguida realizar uma análise e discussão dos resultados. Por fim, foram
realizadas as considerações finais trazendo uma síntese do trabalho, finalizando-se com as referências.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia utilizada neste estudo apresentou características bem
definidas e foi desenvolvida sob uma natureza descritiva e uma abordagem
qualitativa, com procedimentos analíticos por meio de pesquisa bibliográfica
e documental. Para fins exploratórios, relatórios de Instituições oficiais foram
consultados e interpretados, como por exemplo, Fundo das Nações Unidas
para a Infância (UNICEF), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – Anísio Teixeira (INEP) representando o Ministério da Educação (MEC).

2.1 Exploração e busca em banco de dados
A fim de melhorar a qualidade da revisão sistemática de documentos e
minimizar os enviesamentos deles, a pesquisa bibliográfica foi orientada por
fluxo que levasse em conta uma ordem cronológica e grau de importância. A
partir dessa orientação procurou-se dar uma sequência lógica na descrição e
narrativas dos métodos realizados neste estudo.
Com o propósito de identificar resultados de leituras relevantes relacionados às políticas educacionais, educação básica e qualidade da educação
básica, foi utilizada uma combinação de estratégias de pesquisa. Estas incluíram: exploração e pesquisa através de bases de obras relevantes; verificação
da lista de referência; pesquisa de citações e; outras fontes.
O processo de busca e a pesquisa bibliográfica documental foram concluídos em outubro de 2021. Quatro bancos de dados foram selecionados
para identificar estudos relevantes: o Scielo, o portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Elsevier
– Science Direct, ERIC (Education Resources Information Center). A busca
nessas bases de dados permitiu uma revisão do conteúdo acadêmico mais
recente, mas também histórico, específico, mas multidisciplinar.
As palavras-chaves para a busca sistemática incluíram uma combinação
dos termos: Avaliação da Educação; Educação Básica; Indicadores de Desigualdade; Indicadores Educacionais e Políticas Educacionais, nas bases de dados em língua portuguesa. Nas bases de dados em língua Inglesa: Evaluation
of Education; Basic Education; Inequality Indicators; Educational Indicators e
Educational Policies. O processo de busca foi realizado em duas etapas. A fim
de garantir certo grau de qualidade, o objetivo da primeira etapa era identi33
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ficar exclusivamente artigos de periódicos publicados nos bancos de dados.
Como segundo passo, foram identificados livros, capítulos de livros, assim
como dissertações e teses.

2.2 Critérios de elegibilidade e lógica
Os seguintes critérios de inclusão e exclusão foram estabelecidos para
garantir certo grau de qualidade e relevância dos artigos selecionados. Os
artigos foram incluídos nas análises se preenchessem os seguintes critérios
e, com foco em: educação básica; qualidade da educação; políticas educacionais; indicadores educacionais; população de interesse eram assuntos
relacionados à educação básica, dados educacionais e censo da educação
básica, por exemplo, matrículas de estudantes na educação básica, grupos de
estudantes inseridos em políticas afirmativas e em educação especial; artigos
publicados em língua inglesa, língua portuguesa e língua espanhola.
Além disso, foram estabelecidos os últimos 10 anos como limites para o
ano de publicação, com tolerância mínima para artigos publicados fora desse
período. Os estudos foram excluídos da análise se eles não visavam, explícita
ou implicitamente, o tema ou assunto relacionado a esta pesquisa.

2.3 Triagem e seleção
A tabela 1 fornece uma visão geral do processo de triagem e seleção.
Tabela 1. Referências selecionadas para a pesquisa.
TRIAGEM E SELEÇÃO DAS REFERÊNCIAS
Políticas Educacionais

Educação Básica

Indicadores de Qualidade da
Educação Básica

Scielo
Periódicos da
CAPES
Science Direct

12

25

32

69

42

47

29

118

20

18

26

64

ERIC

35

46

22

103

89

136

109

354

Banco de Dados

Total

Total de obras/títulos.

Fonte: Elaborada pelo autor.

A pesquisa bibliográfica foi realizada entre março e outubro de 2021.
Um total de 354 artigos foi identificado para triagem de títulos. Uma base de
dados de todos os 354 estudos foi criada, incluindo resumos e informações
bibliográficas. Títulos e resumos de cada artigo foram verificados quanto aos
critérios de inclusão/exclusão. Após a conclusão desta etapa, 46 estudos
foram analisados para critérios de inclusão/exclusão que preenchiam os
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critérios de inclusão foram selecionados para revisão de texto completo.
Após a revisão do texto integral, 36 estudos foram excluídos com base
nos critérios de inclusão/exclusão e acesso ao texto integral. Finalmente, 10
artigos foram selecionados para análise temática, e desses, 5 artigos fizeram
parte das referências deste estudo. Além disso, os resumos e títulos de 1
livro, 2 dissertações e 2 teses foram incluídas na final revisão para conceituação, mas sem serem incluídas nas referências. .
Para enriquecer a análise sistemática, e apresentar ampliações ao processo exploratório, o conjunto final de estudos incluídos foi reforçado pela
inclusão de artigos de periódicos relevantes da verificação da lista de referência, pesquisa de citações e outras fontes, como por exemplo, o scholar
e o academic. A verificação da lista de referência incluiu estudos através da
bibliografia de vários textos pesquisados através da Science Direct e ERIC. Ao
concluir a verificação da lista de referência, 5 artigos foram incluídos na revisão, porém sem serem incluídos nas referências deste estudo.
Finalmente, essas outras fontes incluíram artigos identificados a partir
de: uma pesquisa exploratória conduzida pelo autor em Science Direct e ERIC
em portais institucionais antes de iniciar a busca sistemática e; as buscas do
autor realizadas para outros projetos e publicações.

2.4 Confiabilidade
A fim de evitar distorções durante a seleção, bem como na fase de análise, o autor consultou os termos de busca, códigos e métodos regularmente
com revisores por pares que são especialistas na condução de pesquisas baseadas em literatura e na gestão de literatura acadêmica. Através da discussão regular e da codificação e correspondência simultânea aleatória.

3. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO
Os indicadores são pensados e elaborados para revelar aspectos de determinada realidade e que podem qualificar algo. Eles são utilizados de várias
maneiras e em vários aspectos, como por exemplo, para mensurar aspectos dinâmicos, verificando se setores da economia do país vai bem, usam-se
como elementos, indicadores que projeta o comportamento da inflação e
das taxas de juros. A variação dos indicadores possibilita constatar mudanças, que podem ser sinal de melhorias ou não. No caso da educação, os indicadores procuram disponibilizar leituras e interpretações que apresentam
realidades possíveis da qualidade da educação, importantes elementos da
realidade: os das dimensões.
As discussões e análises que envolvam educação implicam em inserir o
entendimento de indicadores para que se possa conhecer a realidade das es35

Educação, Democracia e Utopia

colas. A construção de indicadores está relacionada com elaboração de avaliações externas à escola. Assim, a participação dos alunos nesses processos
da avaliação externa é de fundamental importância para a confecção dos
indicadores. Tendo apresentadas essas considerações iniciais, é sugestivo
dar ênfase inicial às avaliações externas que são um elemento fundamental
para a efetivação da avaliação da qualidade da educação. Elas contribuem de
forma sistêmica na confecção dos indicadores da avaliação da qualidade da
educação. Nesses termos, a mobilização da comunidade escolar para participar dessas avaliações externas é o primeiro ponto importante no uso dos
indicadores.
Para Carreira e Souza (2013, p.18) “a mobilização da comunidade escolar (estudantes, familiares, profissionais de educação, integrantes de organizações comunitárias etc.) para participar da avaliação é um ponto chave de
todo o processo.”. As autoras argumentam que, “quanto mais pessoas dos
diversos segmentos se envolverem em ações para a melhoria da qualidade
educacional, maiores serão os ganhos para crianças, adolescentes, jovens e
adultos que estudam; maiores serão os ganhos para a escola, a sociedade e a
educação do país.” (CARREIRA e SOUZA 2013, p.18). Corroborando a elas, entende-se que, se o uso dos indicadores é usado de forma correta e coerente,
pode fortalecer os vínculos entre escola e a comunidade do entorno.
Muitas são as utilidades dos dados educacionais por meio dos indicadores. Para Gil (2021, p. 185) “Os meios de comunicação constantemente divulgam índices e rankings que buscam evidenciar quais seriam as boas escolas
e regozijam-se ou espantam-se, também, em noticiar o que sabem (mais frequentemente, o que não sabem) os estudantes da educação básica.”. A autora defende que se tem dedicado com ênfase à aferição e ao debate sobres à
qualidade da educação.
Por essas e outras que se considera importante o número de estudantes
participantes nas avaliações da escola e o engajamento em ações para sua
melhoria, maiores serão os resultados positivos para a sociedade e para a
educação. Nesse sentido, é importante que toda a comunidade escolar
seja convidada a participar, não somente aqueles mais atuantes no dia a
dia. A escola deve usar de suas disponibilidades para mobilizar pais, alunos,
professores, funcionários para o debate a qualidade da educação. Utilizar de
estratégias que possam ser utilizadas para tal mobilização. Nesse arcabouço
de discussões é importante considerar que nenhuma meta da educação
deverá ser considerada cumprida a menos que tenha sido cumprida por
todos.
Assim, compromete-se a fazer mudanças necessárias nas políticas da
educação e a concentrar esforços nos mais desfavorecidos especialmente
aqueles com deficiência, a fim de assegurar que ninguém seja deixado para
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trás. De acordo com definições postas em documentos institucionais e, portanto legais, que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais,
em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena
e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas
(BRASIL, 2009a).
As discussões em torno da temática de alunos com deficiência são fundamentais para analisar e entender as mudanças consideráveis em termos
de número de matrículas na educação básica brasileira, em função de políticas da educação inclusiva. A educação especial articula-se com essa política
inclusiva que, nas últimas décadas provocaram discussões e encaminhamentos relevantes que refletiram em várias frentes, inclusive numéricas. Com
isso, seria importante trazer o histórico legislativo para em seguida refletir
sobre a menção aos números.

3.1 Aspectos legislativos da educação inclusiva na
educação básica
A partir de meados do século XX, com a intensificação dos movimentos
sociais de luta contra todas as formas de discriminação que impedem o exercício da cidadania das pessoas com deficiência, emerge, em nível mundial,
a defesa de uma sociedade inclusiva. No decorrer desse período histórico,
fortalece-se a crítica às práticas de categorização e segregação de estudantes
encaminhados para ambientes especiais, que conduzem, também, ao questionamento dos modelos homogeneizadores de ensino e de aprendizagem,
geradores de exclusão nos espaços escolares (BRASIL, 2015).
Buscando uma via por trilhas congruentes ao crescente movimento
mundial pela inclusão, em 1994, o Brasil publicou o documento política nacional de educação especial, alicerçado no paradigma integracionista, fundamentado no princípio da normalização, com o foco no modelo clínico de
deficiência, atribuindo às características físicas, intelectuais ou sensoriais dos
estudantes, um caráter incapacitante que se constitui em impedimento para
sua inclusão educacional e social (BRASIL, 2015).
No inicio do século XXI, esta realidade suscita mobilização mais ampla
em torno do questionamento à estrutura segregativa reproduzida nos sistemas de ensino, que mantém um alto índice de pessoas com deficiência em
idade escolar fora da escola e a matrícula de estudantes público alvo da educação especial, majoritariamente, em escolas e classes especiais.
A convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência outorgada
pela Organização das Nações Unidas (ONU, 2007) foi ratificada pelo Brasil
como emenda constitucional, por meio do Decreto nº 186/2008 (BRASIL,
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2008b) e pelo Decreto nº 6949/2009 (BRASIL, 2009b). Este documento sistematiza estudos e debates mundiais realizados ao longo da última década
do século XX e nos primeiros anos deste século, criando uma conjuntura favorável à definição de políticas públicas fundamentadas no paradigma da inclusão social.
O Atendimento Educacional Especializado (AEE) foi instituído pelo inciso 3º, do art.208, da Constituição Federal/1988 (BRASIL, 1988) e definido
no §1º, art. 2º, do Decreto nº 7.611/2011 (BRASIL, 2011b) como conjunto
de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos, organizados institucionalmente e prestados de forma complementar ou suplementar à escolarização. Conforme a Resolução do Conselho Nacional da Educação (CNE) nº
4/2009 (BRASIL, 2009b), que dispõe sobre as diretrizes operacionais para o
AEE na educação básica, a função desse atendimento é identificar e eliminar
as barreiras no processo de aprendizagem, visando à plena participação.
Para a garantia do direito à educação básica e, especificamente, à
educação profissional, preconizado no inciso IV, alínea a, do§ 3º da Lei nº
12.764/2012 (BRASIL, 2012), os sistemas de ensino devem efetuar a matrícula
dos estudantes com transtorno do espectro autista nas classes comuns de
ensino regular, assegurando o acesso à escolarização, bem como ofertar os
serviços da educação especial, dentre os quais se destacam o atendimento
educacional especializado complementar e a disponibilização do profissional
de apoio (UNESCO, 2012).
A Lei nº 12.764/2012 (BRASIL, 2012) instituiu a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, atendendo
aos princípios da política nacional de educação especial na perspectiva da
educação inclusiva e ao propósito da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) (ONU, 2007).
Para a realização do direito das pessoas com deficiência à educação, o
art. 24 da CDPD (ONU, 2007) estabelece que estas não devam ser excluídas
do sistema regular de ensino com alegação de deficiência, mas terem acesso
a uma educação inclusiva, em igualdade de condições com as demais pessoas, na comunidade em que vivem e terem garantidas as adaptações razoáveis de acordo com suas necessidades individuais, no contexto do ensino regular, efetivando-se, assim, medidas de apoio em ambientes que maximizem
seu desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão
plena (BRASIL, 2016).
Conforme as diretrizes estabelecidas pela referida Lei nº 12.764/2012
(BRASIL, 2012), no art. 2º, o processo educacional é compreendido a partir
da concepção de intersetorialidade das políticas de atendimento à pessoa
com transtorno do espectro autista, de participação da comunidade e de
incentivo à formação dos profissionais (BRASIL, 2012).
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No art. 59 e no art. 60 a LDB/96 (BRASIL. 1996) dispõem que os sistemas de ensino assegurarão aos estudantes com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação currículos,
métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades; professores com especialização adequada em nível
médio ou superior, para atendimento educacional especializado, bem como
professores do ensino regular capacitados para a inclusão desses educandos nas classes comuns; e acesso igualitário aos benefícios dos programas
sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular;
e que os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios
de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas
e com atuação exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e
financeiro pelo poder público (BRASIL. 1996).
Especificamente à pessoa com transtorno do espectro autista, a Lei nº
12.764/2012 (BRASIL, 2012), que criou a Política Nacional de Proteção dos
Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, traz como diretriz
a participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas
para as pessoas com transtorno do espectro autista e o controle social da sua
implantação, acompanhamento e avaliação (BRASIL, 2015).
Dessa forma, o desenvolvimento inclusivo das escolas é compreendido
como uma perspectiva ampla de reestruturação da educação, que pressupõe a articulação entre a educação especial e o ensino comum, sendo esta a
função primordial do AEE, considerando a elaboração, a disponibilização e a
avaliação de estratégias pedagógicas, de serviços e recursos de acessibilidade
para a promoção efetiva do direito de todos à educação (BRASIL, 2015).

3.2 Aspectos qualitativo-quantitativos da educação
básica
Um dos variados desafios da educação básica é promover uma escola
que proporciona o direito a aprender, levando em consideração à realidade,
os saberes, as experiências, os jeitos e os diferentes ritmos e modos de
aprendizagem de crianças, de adolescentes, de jovens e de adultos. Uma
escola mais sintonizada com os interesses, com a realidade, com os saberes,
com as experiências, com os modos e com os ritmos de aprendizagem de
seus alunos, em função de ocorrem em tempos e espaços diferentes.
Uma abordagem acerca dos aspectos quantitativos e qualitativos a ser
observado, em se tratando de educação, é de que qualidade e quantidade
são complementares (GIL, 2021). De fato, “[...] a preocupação no que se refere à qualidade da educação não anula a atenção contínua que se deve dar
à garantia do acesso à escolarização, consubstanciado na existência de vagas
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em escolas em quantidade suficiente para atender toda a demanda.” (GIL,
2021, p. 189).
Assim, é importante uma escola que amplie seu currículo e o atualiza
quando se fizer necessário reconheça e valorize efetivamente, junto a suas
alunas e seus alunos, as diversidades étnico-racial, regionais, de gênero, de
identidade de gênero, das pessoas com deficiências, de pessoas de outros
países, de pessoas do campo e das florestas, entre outras diferenças que
questionam os padrões dominantes da sociedade (UNICEF, 2018).
A disseminação dos processos e dos conteúdos dos resultados da educação em todos os níveis (Educação Infantil, Educação Básica e Educação Superior) geram desconfortos e polêmicas em torno daqueles que estão sendo
avaliados. Os dados da educação, quando apresentados, tentam situar o mapeamento das políticas públicas educacionais a serem geradas /ou administradas pelos gestores escolares.
Para especialistas da área da educação, os resultados da avaliação feita
com base nos dados não passam por nenhum tipo de análise e nem são divulgados compulsoriamente por órgãos oficiais. A decisão de utilizar os dados e
de compartilhar os resultados da avaliação é da escola, e sua adesão a iniciativas coletivas é voluntária (UNICEF, 2013).
O objetivo com estes dados é o de contribuir para que as comunidades
escolares se evolvam no compartilhamento e na luta pela melhoria da qualidade da educação por ela oferecida. Nesse sentido, pode ser útil o compartilhamento da avaliação com os gestores escolares local, colaborando para que
o sistema educacional enfrente os problemas, que não são de responsabilidade apenas da escola. Nestes termos, é relevante a aplicação dos resultados
desses indicadores de forma fidedigna, ou seja, é importante lembrar que os
indicadores que sinalizam para alertas em processos que mereçam atenção
sejam considerados prioritários na tomadas de decisão (UNICEF, 2013).
Assim, é fundamental que a avaliação seja fiel para que o compartilhamento das ações em grupo possa contribuir com soluções para dificuldades
apontadas, que a ação coletiva ocorra para mudanças significativas daquela
situação. Com isso, toda a comunidade escolar possa usufruir dos benefícios
advindos dessas ações, principalmente as crianças (BRASIL, 2009b).
Por fim, a partir do fechamento das escolas em função da pandemia da
COVID-19, ocorreu uma mudança brusca na modalidade de educação ofertada pelas escolas, sendo de forma remota e/ou hibrida. Provavelmente, esse
fato, acarretará um grande desafio na mensuração da qualidade da educação
ofertada por essas modalidades nos próximos anos, por meio dos indicadores de qualidade da educação.
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A partir dos dados disponibilizados no censo da educação básica de
2020 por meio do INEP, seria possível traçar uma análise estrutural de qualidade da educação básica em termos quantitativos. De acordo com os dados
apresentados, em 2016 foram registadas 48.817.479 de matrículas na educação básica e, em 2020 47.295.294 de matrículas, o que corresponde a um
decréscimo de 3% no número total de matrícula da educação básica (INEP,
2020, pp. 15-16).
Isso equivale a dizer que, de 2016 a 2020, o país “perdeu” mais de 1,5
milhão de alunos nesta etapa de ensino, que vai desde a creche ao Ensino
Médio (INEP, 2020, p. 16). Ressalta-se que, entre 2019 e 2020, foi registrada
uma redução de 1,2% de matrícula. Por outro lado, o número de matrículas
da educação especial, na educação básica, chegou a 1,3 milhão em 2020, um
aumento de 34,7% em relação a 2016 (INEP, 2020, p. 34).
Por meio dos dados disponibilizados foi possível concluir ainda que,
quando se compara a oferta de educação inclusiva por dependência administrativa, observa-se que as redes estadual e municipal apresentam os maiores
percentuais de alunos incluídos, 97,2% e 96,2% respectivamente. Enquanto que na rede privada, a realidade ainda é diferente, apena 40,9% estão
em classes comuns (INEP, 2020, p.36). O gráfico 1 mostra um panorama do
número de matrículas no quinquênio mencionado.
Gráfico 1 - Número de matrículas na Educação Básica no Brasil (2016 –
2020).
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Fonte: INEP (2020) adaptado pelo autor.

No que se refere à reprovação, o Ensino Médio foi a etapa com as taxas
mais altas. A tabela 2 apresenta o cenário das regiões do Brasil em 2019.
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Tabela 2. Percentual de Reprovação no Ensino Médio no Brasil por região
em 2019.
Reprovação no Ensino Médio no Brasil em 2019
Região
Porcentagem (%)
Norte
18,5
Sul
16,0
Centro-Oeste
14,8
Nordeste
13,7
Sudeste
11,9

Fonte: INEP (2020) adaptado pelo autor.

No que diz respeito à infraestrutura das escolas de educação básica, de
1 em cada 4 das escolas públicas não têm acesso à internet. Na região Norte,
56,7% das escolas públicas não tem acesso à internet, já na região Sul, a taxa
é de apenas 3,7% (INEP, 2020).
Em função do número de alunos afetados pelo fechamento de escolas devido à COVID-19, o UNICEF apela aos governos para priorizar a reabertura das escolas, evitar fechamentos gerais em todo o país e tomar todas as
ações possíveis para deixar as salas de aula seguras (UNICEF, 2021).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O que levou à questão: quais são os desafios postos para avaliar a evolução de matrículas para garantir uma qualidade quantitativa na educação
básica, cujo debate proposto em torno desta questão levou em conta as restrições já mencionadas, pôde-se ser averiguada por meio das leituras contidas no acervo das obras consultadas e dos dados disponibilizados. Dentro
dessa problemática, foi possível atingir o objetivo que consistiu em apresentar possíveis relações entre os números de matrículas da educação básica e o
sucesso (ou retrocesso) no cenário escolar do país. Outro ponto que deve ser
retomado nessas considerações finais em função de sua importância dentro
do processo de análise das políticas educacionais é a apropriação dos conhecimentos nas atuais realidades, em especial no que se refere aos posicionamentos da comunidade escolar e acadêmica em relação á pandemia da COVID-19. Além de suas controvérsias, é importante aprofundar nessa questão
para que se tenha em mente as necessidades de combate aos procedimentos
de exclusão dos mais vulneráveis, sejam deficientes, pobres, negros, mulheres, e outros, e principalmente o combate a toda forma de autoritarismo contra os oprimidos.
Por fim, considera-se que este estudo apresentou sua linha de contorno
nos limites das obras consultadas e dos dados disponibilizados. Nesse sentido, dificuldades na comparação com outras fontes nos períodos pertinentes,
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como por exemplo, as variáveis ora analisadas que não têm as mesmas conotações, sendo definidas de modo arbitrário conforme a conveniência do
estudo, como evasão, reprovação, por exemplo.
Assim, estudos futuros poderiam aprofundar ou mesmo dar novas dimensões de análises pertinentes sobre a comparabilidade das porcentagens
de aprovação em qualquer nível de ensino da educação básica; custo efetivo
da utilização da internet em escolas públicas, assim, estender o entendimento da analise das demandas da implantação do ensino hibrido nas escolas
públicas de educação básica do país. Além disso, apontar outros meios que
venham a contribuir com essas análises nos preâmbulos da qualidade da
educação ofertadas por essa categoria administrativa de escola face às políticas públicas educacionais.
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A EXPANSÃO DOS CURSOS SUPERIORES DE
TECNOLOGIA NO BRASIL
José Angelo Justo Alvarez1
Irene Jeanete Lemos Gilberto2

RESUMO
Este artigo é um recorte da dissertação de mestrado intitulada “Cursos superiores de tecnologia: A percepção dos egressos sobre o processo formativo e
o desenvolvimento profissional”. O artigo apresenta uma breve contextualização do surgimento dos cursos de tecnologia no cenário nacional, com foco na
expansão, oferta de vagas, matriculas, modalidade, categoria administrativa,
distribuição geográfica, com base nos dados do Censo da Educação Superior
2019 publicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira – INEP. A metodologia desta pesquisa assume uma abordagem
quali-quantitativa, fundamentada em Minayo (1997), sendo que a análise dos
dados levantados propiciou um mapeamento dos dados dos CST´s no período
de 2012 a 2019. O Objetivo foi analisar as estratégias de expansão dos Cursos
Superiores de Tecnologia, no que tange ao número de vagas ofertadas, matriculas, modalidade de ensino e participação do capital público e privado. Na
análise dos dados ficou patente que, a chegada do ensino a distância nos CST´s propiciou um rápido crescimento na oferta desses cursos, atingindo o seu
ápice no ano de 2018, quando as matriculas no EAD superam pela primeira
vez na história do ensino tecnológico as matriculadas na modalidade presencial. O fenômeno do crescimento vertiginoso do EAD nos cursos superiores de
tecnologia, se deve em grande parte ao domínio econômico das instituições
privadas neste tipo de oferta, domínio esse traduzido nos números apurados,
que aponta que 98% dos alunos formados nos CST´s nas instituições particulares foram na modalidade EAD. A pesquisa aponta que não existe um consenso
entre os pesquisadores sobre se a estratégia do aumento da oferta de vagas na
modalidade a distância, sob a alegação de democratizar o acesso as matriculas,
potencializou o acesso ao ensino superior ou tornou visível a tendência à mercantilização da educação. Entre os resultados da pesquisa é possível destacar
a necessidade de maior discussão sobre a estratégia da oferta de vagas nos
CST´s em EAD como forma de democratizar o acesso, no sentido de apurar se
a modalidade atende os critérios de formação de profissionais condizente com
as necessidades exigidas pela sociedade.
1
Mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Católica
de Santos (2021), E-mail: angelo.justo.alvarez@gmail.com
2
Doutora em Letras (USP). Docente e pesquisadora no Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Católica de Santos
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1. INTRODUÇÃO
A década de 1960 inicia-se com a necessidade da reformulação do sistema universitário que, segundo Brandão (2006), ocorreu por duas razões:
a primeira delas, o desejo de acesso às universidades, muito em virtude da
escassez de ofertas de vagas e devido ao momento pelo qual o país passava,
necessitando de mão de obra qualificada para atender à onda desenvolvimentista que atingia principalmente o parque industrial brasileiro.
Nesse mesmo período, o ambicioso Plano de Metas3– 50 anos em 5
anos, lançado pelo então presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek (1956 a
1961), previa o desenvolvimento de cinco setores básicos para a economia,
cada um com suas metas especificas e para os quais deveriam ser destinadas verbas públicas. Entre os maiores contemplados, estavam a indústria,
o transporte e a setor de energia que, juntos, amealharam 93% do total de
recursos disponíveis.
Cunha (2005) relata que, no período de desenvolvimento da indústria
nacional no governo de Juscelino Kubitschek (1956 – 1961), surge como principal estrela a indústria automobilística. O referido Plano de Metas teve uma
previsão para a aplicação de um grande aporte de investimentos, visando
adequar não somente as áreas de infraestrutura ao desenvolvimento da nação, mas também, pela primeira vez, destina ao setor educacional 3,4% do
total ao projeto, com o principal objetivo de capacitar a mão de obra de acordo com as necessidades dessa onda de crescimento.
E é nesse cenário de mudanças, início da década de 60, que surgem os
Cursos Superiores de Tecnologia (CST) para atender, na visão de Jucá, Oliveira
e Souza (2010) à necessidade de mão de obra e de profissionais qualificados
para a indústria, principalmente a automobilística, que estava em plena expansão. Além dessa demanda por mão de obra especializada, estava posta
uma discussão sobre “excedentes” no vestibular, candidatos que haviam obtido média nos vestibulares, mas não conseguiam se matricular nas escolas
de nível superior, em vista do número reduzido de vagas.
Assim foram criados os chamados cursos superiores de curta duração,
pelo parecer CFE nº 160/70, cujo objetivo estava voltado à realidade tecnológica do mundo do trabalho, de modo a responder mais rapidamente às suas
exigências. Na justificativa de criação dos cursos de curta duração destacava-se que a duração do curso em si, não era relevante, mas sim que atingisse o
perfil profissional pretendido pelo curso.
E no transcorrer dos anos, é possível identificar as mudanças propostas
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e implementadas, pelos Governos Federal e Estaduais, através de Leis, Decretos, Pareceres e Resoluções, seja no sentido de aumentar a oferta de vagas
ou de atender às novas necessidades do mercado.
Um marco importante na expansão dos Cursos Superiores de Tecnologia
é a chegada do ensino a distância, mais precisamente no dia 20 de dezembro de 1996, através da Lei nª 9.394 (Diretrizes e Bases da Educação – LDB),
conforme estabelecido no Art. 80: “o Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis
e modalidades de ensino, e de educação continuada” (BRASIL, 1996, p. 43).
E é neste contexto, que formulamos a seguinte questão problema: O
aumento da oferta de vagas no Cursos Superiores em Tecnologia no Brasil, é
uma estratégia de democratização no acesso aos cursos superiores? Tendo
por objetivo analisar as estratégias de expansão dos Cursos Superiores de
Tecnologia, no que tange ao número de vagas ofertadas, matriculas, modalidade de ensino e participação do capital público e privado.
A metodologia desta pesquisa está fundamentada na abordagem quali-quantitativa, e nesse sentido Minayo (1997) explica que em uma pesquisa
científica poderão ocorrer os tratamentos quantitativos e qualitativos dos dados coletados, enriquecendo e complementando a análise. Na mesma linha
de pensamento, Ensslin e Vianna (2008) afirmam que a abordagem quali-quantitativa não é oposta ou contraditória em relação à pesquisa quantitativa ou à pesquisa qualitativa.
O presente trabalho traz a análise dos dados extraídos do Censo da Educação Superior 2019, publicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

2. DESENVOLVIMENTO
2.1 Expansão em números
Com base nos dados extraídos do Censo da Educação Superior 20194
publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP), foi possível apurar que no referido ano, 1,224 milhão
de estudantes estavam matriculados em cursos superiores tecnológicos.
Esses dados indicam um crescimento significativo de matrículas neste tipo
de formação, tendo em vista de que esse número em 2008 era de 539 mil
matriculados, o que representa um crescimento de 127% em uma década,
indicando que, durante essa período, a formação tecnológica passou a ser
uma opção atrativa aos alunos interessados em ingressar no nível superior.
De acordo com esse mesmo Censo, os cursos superiores de tecnologia
foram os que apresentaram o maior número de ingressantes entre os anos de
4

https://inepdata.inep.gov.br/analytics/saw.dll?PortalGo
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2018 e 2019 (11,46%), enquanto no mesmo período os graus de bacharelado
e de licenciatura obtiveram índices de -0,46% e 3,60%, respectivamente. Essa
tendência já vem se apresentando no período estudado (2012 a 2019), como
demonstrado no gráfico 1 quando o grau tecnólogo, em relação ao número
de vagas, registrou 29,52%, o bacharelado 20,39% e a licenciatura 23,58%.
Gráfico 1 – Evolução dos CST´s x Graduação x Licenciatura – 2018 a 2019
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Fonte: Elaborado pelo Autor – dados Inep (2019)

O número de matriculados no nível superior cresceu apenas 1,88% no
período entre 2018 e 2019, enquanto o ensino tecnológico apresentou um
crescimento de 9,40%, colaborando com a hipótese de que, mantida a tendência, o ensino tecnológico em alguns anos terá uma representatividade
cada vez maior neste indicador.
Porém, apesar de apresentar uma expansão significativa no número de
vagas na educação superior, o ensino tecnológico, quando comparado com
o bacharelado e a licenciatura, ainda é o de menor representatividade na
quantidade total de matrículas como apontado no Gráfico 2.
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Gráfico 2 – Comparativo de matrículas por Grau na Educação Superior em 2019
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Fonte: Elaborado pelo Autor – dados Inep (2019)

O gráfico 3 apresenta o histórico das matrículas efetuadas nos cursos
tecnológicos no período de 2012 a 2019, onde é possível visualizar uma tendência anual de crescimento até o ano de 2014, sendo interrompido por duas
quedas consecutivas nos anos de 2015 e 2016, respectivamente -1,91% e
-6,33%, retomando o crescimento nos anos posteriores até chegar um 2019
com um indicador de 11,46%.
Gráfico 3 – Evolução do número de matrículas nos CST´s – 2012 a 2019
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Fonte: Elaborado pelo Autor – dados Inep (2019)

De acordo com Tokarnia (2018), uma das principais razões para a queda
de matrículas foi o corte orçamentário a partir de 2015, no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), criado em 2011 que
visava ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica.
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2.2 Modalidade: Presencial e Ead
O estudo de matrículas por modalidades (presencial e a distância) é
apresentado no gráfico 4, demonstrando que os cursos superiores de tecnologia tinham a preferência dos alunos pela modalidade presencial, porém a
partir do ano de 2016 uma tendência de mudança é percebida, até que em
2018 a modalidade a distância supera a presencial.
Gráfico 4 – Matrículas CST´s – PRESENCIAL X EAD – 2012 a 2019
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Fonte: Elaborado pelo Autor – dados Inep (2019)

Gonçalves; Costa (2019) afirmam que a Ead no Brasil, a partir do final do
século XX, ao mesmo tempo que é uma ferramenta que permite a expansão
da educação, propicia às instituições privadas explorar um público e mercado
em perceptível ascensão. Nesse sentido, é notória a participação das instituições particulares, cuja oferta de vagas é bem superior à ofertada pelas
instituições públicas, o que se explica pelo volume de investimentos e planejamentos orçamentários ser até quatro vezes maior que os observados nas
instituições mantidas pelo Poder Público. Nesse sentido, Bastos; Lima (2020)
são ainda mais contundentes ao destacar:
[...] que, quando o Estado passou a centrar suas ações
na educação a distância, ele se tornou um “assegurador”
do interesse do capital privado, uma vez que passou a
financiar parcialmente o ensino superior, por meio de incentivos fiscais, dos instrumentos e aparatos legais (LDB)
(Lei. 9.934/96) e com suporte de infraestrutura via leis e
programas federais de valorização e captação de inovação tecnológica (BASTOS; LIMA, 2020, p.6).

Outro fator que justifica o aumento de matrículas em cursos de tecnologia a distância é a oferta cada vez maior dessa modalidade; em 2009 eram
apenas 200 cursos ofertados e, no ano de 2019, esse número passou a 1.976
cursos, o que aponta para um crescimento significativo de 888%, como demonstrado na tabela 01.
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Tabela 1-Evolução da oferta de cursos no Brasil por modalidade 2009 –
2019

Ano
2009
2019
Evolução

Presencial
4.491
6.424
43,04

Distância
200
1.976
888,00

Fonte: Elaborado pelo Autor – dados Inep (2019)

A tabela 2 abaixo apresenta vários indicadores que foram importantes
para o desenvolvimento desta pesquisa e a compreensão do crescimento da
oferta de vagas nos Cursos Superiores de Tecnologia na modalidade Ead. O
primeiro destaque é quanto à distribuição das matrículas nos Cursos Superiores de Tecnologia por modalidade, que em 2019 apresenta 41,92% presencial
e 58,08% a distância, consequência de uma evolução de 80,40% desta última
modalidade, contra uma redução de 38,18 no ensino presencial no período
de 2012 a 2019.

2.3 Categoria Administrativa: Pública e Privada
Tabela 2- Comparativo de Matrículas por Modalidade e Categoria
Administrativa
Categoria
Presencial
Distância
Administrativa
Presencial Distância Pública Privada Pública Privada Pública Privada
2012
67,80
32,20
14,92
85,08
19,01
80,99
6,30
93,70
2013
65,74
34,26
14,38
85,62
19,76
80,24
4,06
95,94
2014
62,65
37,35
13,82
86,18
21,02
78,98
1,73
98,27
2015
61,11
38,89
14,80
85,20
22,28
77,72
3,04
96,96
2016
58,96
41,04
16,59
83,41
25,78
74,22
3,40
96,60
2017
53,53
46,47
16,38
83,62
27,36
72,64
3,72
96,28
2018
48,19
51,81
15,35
84,65
28,73
71,27
2,90
97,10
2019
41,92
58,08
14,14
85,86
30,37
69,63
2,42
97,58
Ano

Modalidade

Fonte: Elaborado pelo Autor – dados Inep (2019)

Os números apurados demonstram o abismo existente entre a participação do capital público e o capital privado na ofertas de vagas tanto na
modalidade presencial, 30,37% x 69,63%, que já é uma diferença significativa, quanto no ensino a distância onde as matrículas nas instituições públicas atingem o irrisório índice de 2,42%; no setor privado esse índice é de
assustadores 97,68%, ou seja, a modalidade de ensino a distância nos Cursos
Superiores de Tecnologia no Brasil é quase totalmente dominada pelo capital
privado.
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Souza (2019) argumenta sobre as razões para o crescimento do capital
público na oferta de vagas nos cursos superiores na modalidade Ead:
Educação a Distância, expõe outra face da mercantilização do ensino superior, pois empresários do setor viram
nesse recurso mais uma forma de potencializar seus
lucros, o governo, por sua vez, regulamentou de forma
insatisfatória a implantação do EaD, permitindo larga
exploração desta modalidade de ensino pela iniciativa
privada. Diante disso, sustentamos que a ampliação de
ofertas de cursos EaD inaugura uma nova etapa de expansão mercantil do ensino superior privado, visto que,
com a crise econômica a partir de 2014 e as alterações
nos programas de subsídios (FIES e PROUNI) para os
cursos presenciais, a modalidade EaD tem apresentado
os maiores índices de crescimento (SOUZA, 2019, p.4).

Outro argumento que poderia justificar essa diferença entre a oferta
de vagas entre privadas e públicas seria a de se considerar que muitos que
estudam em instituições particulares são beneficiados por programas governamentais com o propósito específico de propiciar o acesso dos menos abastados ao ensino superior, como explicam Fernandes et al (2020):
Essa expansão ocorreu mais intensivamente no setor
privado, tanto pelo crescimento endógeno desse setor
quanto por meio de programas governamentais como
o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Programa de Financiamento Estudantil (FIES). As ações
governamentais estimularam o aumento de vagas na
educação superior privada visto que, por meio desses
programas as Instituições beneficiam-se, seja por incentivo fiscal ou aporte direto através de fundos de financiamento estudantil, o que promoveu conseguinte acesso
maior aos cursos de graduação (FERNANDES et al, 2020,
p.2).

A situação dos concluintes dos CST´s não é diferente da situação do status das matrículas; em 2019 no Brasil 89,14% dos formandos foram oriundos
das instituições privadas e, quando estratificado por modalidade, a situação
era de 79,85% no presencial e 97,86% no Ead, que podem ser visualizados no
gráfico 8.
Esses números demonstram o quanto a educação tecnológica cada vez
mais está migrando para o ensino Ead, o que poderia apontar para uma incoerência, pois esses cursos foram criados para atender a uma demanda específica de formação de mão de obra, principalmente para o setor operacio53
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nal, o que remeteria à formação mais voltada à prática, no que poderá não
ser atendida pelo ensino a distância.
Essa questão já vem sendo discutida desde a aprovação do Decreto
nº 9.057/2017, que regulamentou a educação a distância, quando diversos
conselhos profissionais se manifestaram contrários à formação nessa modalidade para suas áreas de competência. Em 2019 algumas entidades de
classe das áreas de Arquitetura e Urbanismo, Farmácia, Odontologia, Direito
e Medicina Veterinária aprovaram resoluções que vetavam, em todo País, o
registro profissional de egressos da modalidade Ead. Tais medidas levaram à
judicialização do assunto e muitos egressos e intuições de ensino têm obtido
êxito no reconhecimento do diploma e do curso.
Gráfico 5 – Concluintes por modalidade e categoria administrativa - 2019
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Fonte: Elaborado pelo Autor – dados Inep (2019)

Nos gráficos 5 e 6, estão demonstrados a distribuição de matrículas em
cursos de graduação tecnológica no ano de 2019 no Brasil, segmentado por
grande área de curso e categoria administrativa; neles é possível identificar
em quais áreas se concentram os cursos mais procurados no educação superior tecnológica. Na Rede Pública temos um indicador que aproxima os
cursos nas áreas de negócios e computação, ambos com 27,2%, enquanto
na Rede Particular os cursos da área de negócios alcançam 60,9%, indicador
maior do que a soma de todas as outras áreas. Uma explicação para isso é
que cursos na área de gestão são menos dispendiosos, ou seja, não exigem
grandes investimentos por parte das instituições que fazem a oferta; aliado
a isso, esses cursos apresentam também uma boa taxa de empregabilidade.
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Gráfico 6 – Matrículas Cursos de Graduação Tecnológica – Rede Pública 2019

Fonte: Elaborado pelo Autor – dados Inep (2019)

Gráfico 7 – Matrículas Cursos de Graduação Tecnológica – Rede Particular
- 2019

Fonte: Elaborado pelo Autor – dados Inep (2019)

2.4 Distribuição geográfica
Santos e Silveira (2001) comentam que a distribuição geográfica das
demandas por maior qualificação da mão de obra é condicionada pelas desigualdades na constituição técnica do território nacional. A necessidade de
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elevar a capacidade produtiva da população, visando atender o desenvolvimento tecnológico, é notório a oferta de vagas nas regiões onde se encontram as instalações de produção mais desenvolvidas no Brasil: Sul e Sudeste.
Leal (2012) reforça essa diferença quando se trata de educação superior:
Há um abismo no nível de instrução de adultos do Nordeste e do Sudeste, de acordo com os dados do Censo
2010. [...] na Região com os melhores resultados, os índices são preocupantes. Entre as pessoas com 25 anos ou
mais do Sudeste, 13,7% têm curso superior completo.
No Nordeste, são apenas 7,1% (LEAL, 2012, p.42).

Quando analisamos a distribuição geográfica dos cursos tecnológicos no
Tabela 3, observamos que 48,52% dos alunos destes cursos estão na região
Sudeste; 6,74% na região Norte; 14,81% no Nordeste; 20,44% no Sul e 9,49%
no Centro Oeste, o que demonstra uma diferença entre as regiões do País.
Tabela 3-Matrículas por Região Geográfica e Modalidade – 2019
Região
Norte
Nordeste
Sul
Sudeste
Centro Oeste
Total

Presencial
27.214
90.048
78.687
275.461
41.614
513.024

Distância
48.915
81.548
189.341
303.558
87.465
710.827

Total
76.129
171.596
268.028
579.019
129.079
1.223.851

Fonte: Elaborado pelo Autor – dados Inep (2019)

Os dados levantados permitem também identificar os indicadores por
modalidade. Na região Norte, o maior indicador, 64,25%, corresponde ao ensino a distância; na região Nordeste, a maior procura é pela educação presencial com 52,48%; no Sul a maioria opta pelo EaD com 70,64%; na região Sudeste, até 2017 a maior procura era pelos cursos presenciais que se inverteu
em 2019, quando o ensino a distância alcança 52,43%; já na região Centro
Oeste, a preferência de 67,76% é pela educação a distância.
Para Gatti (2009), a modalidade Ead deve contribuir para diminuir a segmentação do ensino superior no país, aumentando o acesso de estudantes
residentes em regiões com menores oportunidades educacionais em relação
a esse nível de educação. A proposta inicial da Ead era de se chegar até alunos geograficamente fora dos grandes centros, e a lugares que não contassem com Instituições de ensino superior.
Porém o que se observa no quadro 3 que são os números de matriculados e o quadro 4 os números de concluintes, é justamente ao contrário, pois
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a uma grande oferta nas regiões sudeste e sul (69,21%) e quando observamos os concluintes essas regiões representam juntas 67,66%, regiões estas
justamente as mais desenvolvidas do País e com muitas oportunidades de
estudo, contra uma oferta bem menos nas regiões Norte e Nordeste as mais
desfavorecidas no quesito oferta de vagas em instituições superiores.
Tabela 4 - Matrículas por Região Geográfica e Modalidade – 2019
Região
Norte
Nordeste
Centro Oeste
Sudeste
Sul
Total

Quantidade
%
6.535
8,00
10.199
12,48
9.701
11,87
31.994
39,15
23.297
28,51
81.726
100,00

Fonte: Elaborado pelo Autor – dados Inep (2019)

2.5 O Ead como estratégia de democratização
Os dados apresentados permitiram identificar com bastante clareza que
o ensino superior tecnológico migrou significativamente para a modalidade
a distância, devido ao tripe: aumento da oferta, barateamento do valor das
mensalidades e a facilidade de acesso.
Quanto ao aumento expressivo na quantidade de vagas ofertadas, principalmente no EaD, como já visto anteriormente, os números apontam para
o crescimento das instituições privadas na oferta de vagas para os CST´s na
modalidade a distância, justificado pelo aporte financeiro do capital privado,
e a gestão de custos, possibilitando o repasse as mensalidades, tornando-os
cada vez mais acessível ao trabalhador.
Para Araujo e Janize (2021), a oferta de vagas na educação a distância
está cada vez mais incorporada como uma atividade econômica altamente
lucrativa, pois os custos envolvidos nas condições de oferta dos cursos (infraestrutura física, biblioteca, laboratórios, pessoal docente e administrativo), estão cada vez menores.
As pesquisas relacionadas à expansão da EaD no Brasil, apresentam em
seus resultados um crescimento exponencial do mercado educacional que
vem se consolidando em torno dessa modalidade, cuja estratégia de negócios é alcance massivo dos segmentos populares. Como aponta o relatório da
ABED (2018)
Novas estratégias são assumidas pelas instituições para
garantir maior equilíbrio financeiro. Com as mensalidades reduzidas, as políticas das IES privadas se en57
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caminham para redução de custos na produção e no
oferecimento dos cursos. Assim, elas ampliam as ações
assíncronas, aumentam o reaproveitamento de recursos
didáticos e o uso de estratégias autoinstrucionais de ensino, impõe o aumento da relação entre o número de
estudantes e tutores, além de outras medidas que lhes
garantem o atendimento a grandes contingentes de estudantes com baixos investimentos (ABED, 2018, p.26).

A estratégia de aumento na oferta de vagas nos CST´s na modalidade
a distância como forma de democratizar o ensino superior no Brasil, sob o
pretexto de potencializar o acesso, é tema de discussão de pesquisadores das
mais variadas áreas de formação profissional. Porém não existe um consenso sobre se esta estratégia foi correta ou não. Alonso (2010); Costa (2012);
Santos e Cerqueira (2009), apoiam a ideia de que a modalidade a distância
é capaz de potencializar a oferta de vagas na instituições de ensino superior,
ampliando assim a possibilidade de acesso a parcelas cada vez maiores da
população, e ainda concordam que a estratégia governamental através de
incentivos à criação de novos CST´s via Ead, contribuem significativamente
para que a educação superior esteja cada vez mais acessível a todos.
Outros autores, porém, não concordam que está estratégia de expansão do ensino a distância tenha contribuído para a melhora na formação dos
profissionais, argumentando o ensino a distância virou “negocio”, “business”,
servindo apenas aos interesses neoliberais. Entre esses autores, Malanchen,
(2007, p.211):
[...] concluímos que o interesse na democratização do
acesso à educação, além de criar uma ilusão de que todos, por meio dela, podem melhorar suas vidas, carrega
outra intenção: a de formar mão de obra especializada
para a nova fase de acumulação do capital que exige
trabalhadores capacitados tecnicamente, criativos, eficientes e adaptáveis. [...] isso também ocorre por meio
da EaD, que tem nas Tecnologias da Informação e Comunicação sua melhor forma de operacionalização. Em
outros termos, a educação passa a ser vista como um
instrumento para o desenvolvimento econômico, para
o ajustamento dos indivíduos ao chamado mercado de
trabalho, deixando-se em segundo plano a questão da
educação como instrumento de emancipação humana
[...].

Já Pereira (2009), argumenta que a entrada das IES privadas na oferta de
vagas na formação superior via EaD evidencia a mercantilização da educação
e, ainda, configura-se como um canal de escoamento de recursos públicos
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para essas instituições privadas em detrimento as Universidades Públicas.
Para fundamentar a sua crítica, a autora aponta a renúncia fiscal através de
programas como o ProUni:
Em suas palavras: A década de 1990 e o início do século 21 registraram um franco processo de expansão e de
mercantilização do ensino superior, validado e incentivado pelos governos, de Cardoso a Lula, pautados no pressuposto de que a educação é um “bem público”, sendo,
portanto, um direito de instituições públicas e privadas
oferecerem seus serviços educacionais à população.
Cabe ao Estado a partilha dos recursos públicos: naturaliza-se a entrega de verbas públicas para o setor privado
e, ao mesmo tempo, o financiamento privado para as
IES públicas, numa explícita diluição de fronteiras entre
o público e o privado. (PEREIRA, 2009, p.271).

Bielschowsky (2011) colabora com a discussão ao afirmar que o ensino
a distância pode sim contribuir de forma significativa no acesso aos estudos
para a formação superior, principalmente por ser um componente de inclusão social, porém alerta para o fato que, não podemos deixar de lado a questão da qualidade dos cursos ofertados.
A afirmação do autor no sentido de que o ensino a distância é uma forma de inclusão social, encontra respaldo no Anuário Censo EaD 2019 da Associação Brasileira de Educação a Distância – ABED:
Fator importantíssimo a ser discutido, a classe social ganha os seguintes contornos neste Censo: nos cursos públicos a distância, as classes C, D e E são a maioria, sendo
a última a mais expressiva, chegando a 32% do total.
Já nos cursos públicos presenciais, a classe E diminui
para cerca de 23%, dando espaço para 26% dos mais
ricos (classes A e B) acessarem os cursos presenciais e
públicos; quase 50% pertencem às classes C e D. Já nos
cursos a distância particulares, a soma dos alunos das
classes C, D e E é de 93,5% dos alunos. Esse é um sintoma de que as pessoas mais pobres estão finalmente
tendo acesso à educação graças ao avanço da EAD, uma
vez que elas não precisam escolher entre trabalhar para
garantir o seu sustento ou estudar em cursos matutinos
ou vespertinos, oferecidos, muitas vezes, nas universidades públicas, claramente limitando o acesso de trabalhadores e alunos de classes mais baixas. (CENSO EAD
2019, p. 29)

A tecnologia não é o único diferencial entre uma sala de aula presencial
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e uma aula em uma plataforma virtual. Na maioria dos casos, as aulas em
Ead são limitadas à apresentação de vídeos sem a interação com o professor, leitura de textos e atividades assíncronas, e essa prática pedagógica em
um curso que se propõe a formar mão de obra para um mercado cada vez
mais volátil, talvez não seja a mais indicada. A própria ABED reconhece a
necessidade de mudanças nas aulas remotas.
Para entender os aspectos onde ainda se vê uma discrepância entre presencial e EAD, é necessário observar
onde os cursos presenciais se destacam: solicitação de
participação em discussões, solução de problemas e realização de atividades relacionadas à prática profissional.
Seja por hábito ou porque realmente é mais difícil realizar essas ações a distância, observa-se que estes são os
pontos em que os alunos de cursos presenciais têm mais
vantagem do que os de EAD. É preciso divulgar e praticar
mais estratégias EAD que permitam realizar discussões,
solução de problemas e práticas profissionais com conforto (CENSO EAD 2019, p. 50)

Fica claro que o ensino a distância facilita o acesso ao ensino, e bem
como é uma contribuição para a inclusão social, permitindo que alunos de
classes menos favorecidas, tenham condições de chegar ao ensino superior
através de seus próprios meios.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O resultado da pesquisa sobre os números dos Cursos Superiores de
Tecnologia no Brasil, através da análise dos dados permitiu concluir que a sua
oferta e a procura por matrículas crescem ano após anos, ancorada principalmente pelo ensino a distância, que já é a modalidade com mais alunos, e com
o domínio significativo pela inciativa privada tanto da modalidade presencial
como a distância, onde fica patente a falta de investimentos por parte dos governos, e esse desempenho só não é pior porque instituições públicas como
os Institutos Federais no âmbito federal e o Centro Paula Souza no estadual
mantêm uma oferta constante desses cursos totalmente gratuitos.
Uma informação que merece destaque, após a análise dos números do
CST´s com base nos dados do INEP 2019, é o crescimento expressivo de matrículas da modalidade presencial para o Ead, atingindo incríveis 97,58% nas
instituições privadas, que são as maiores responsáveis pela oferta de vagas
dos Cursos Superiores de Tecnologia.
Tal fenômeno responde em parte à pergunta da pesquisa, que a modalidade a distância em um curso que foi criado inicialmente e principalmente
para a formação de mão de obra para o setor operacional, tornando quase
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que obrigatória aulas práticas, que no Ead não é contemplada, pode sugerir
que a estratégia governamental não é apenas formar profissionais capacitados e sim apenas incrementar, através do aumento considerável do número
de vagas, o acesso ao ensino superior.
Importante frisar que não se pode deixar de lado a qualidade ou mesmo
o perfil do aluno que procura a educação a distância, porém as questões aqui
tratadas não podem ficar à margem das discussões sobre o acesso à educação superior tecnológica.
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A FILOSOFIA COMO FERRAMENTA COLABORATIVA PARA
FORMAÇÃO HUMANA DOS JOVENS NO ENSINO MÉDIO
Prof. Dr. Luiz Carlos Nunes de Santana1

RESUMO
Este artigo é um recorte da tese de Doutorado defendida no Programa
de Pós-Graduação stricto sensu em Educação da Universidade Católica de
Santos, na Linha de Pesquisa Políticas e Práticas de Formação de Professores,
e que investigou a questão problematizadora: como a Filosofia pode colaborar na formação dos jovens estudantes do ensino médio? O objetivo geral foi
analisar a disciplina Filosofia no currículo do ensino médio, e sua colaboração
no processo de formação e autoformação humana do jovem em vista do seu
protagonismo cidadão. Como fundamentação teórica utilizou os conceitos
de formação (STEIN, 1994; 2003; 2005; 2007), crise ética dos seres humanos
na atualidade (BAUMAN, 2001; 2008; 2018), e a concepção de construção sociopolítico e cultural do currículo (SACRISTÁN, 1998, 2008, 2013). Trata-se de
uma pesquisa qualitativa, desenvolvida a partir da revisão da literatura corroborada pela pesquisa empírica, que aconteceu em escolas da rede pública
de ensino do estado de São Paulo, em um município da Baixada Santista,
pertencente à Diretoria de Ensino de São Vicente/SP. Os sujeitos da pesquisa
foram estudantes do ensino médio, maiores de idade, de 08 unidades escolares diferentes, para os quais foi aplicado um questionário como ferramenta para coleta de dados. Com base nos registros obtidos foi realizada a
análise de conteúdo, cujos resultados sinalizaram: 1) o Ensino Médio como
lugar da formação humanística dos jovens; 2) a colaboração da Filosofia com
a formação da consciência crítica dos jovens por meio de uma formação que
seja essencialmente antropológica e favoreça o protagonismo sociopolítico.
Tais propostas devem atender, por meio da proximidade do teórico-prático
da vida, a construção da visão de mundo dos jovens, sustentada pela visão
humanística.
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1. INTRODUÇÃO
Historicamente, a promulgação da LDB 9394/96, proposta no art. 36 inciso III, no qual se insere o “domínio dos conhecimentos de Filosofia e Sociologia necessários ao exercício da cidadania”, como objetivos a serem alcançados na formação dos jovens do ensino médio, configura-se como marco legal,
pós ditadura militar e exclusão da disciplina, da retomada de uma consciência da necessidade da presença dos conhecimentos nessa etapa formativa
dos estudantes.
Com a promulgação da lei, embora tenha havido maior compreensão
da necessidade do conhecimento filosófico e sociológico no desenvolvimento da reflexividade e criticidade dos estudantes para a prática cidadã, nesse
tempo histórico não ficou assegurada a presença da Filosofia e da Sociologia
como disciplinas no currículo do ensino médio.
As legislações subsequentes, como o PCNEM/2000, propuseram “desenvolver a tradução do conhecimento das Ciências Humanas em consciências críticas e criativas, capazes de gerar respostas adequadas a problemas
atuais e a situações novas” (PCNEM, 2000, p.22). O Conselho Nacional de
Educação pelo CNE/CBE Nº: 38/2006 apresentou a proposta de inclusão da
Filosofia como disciplina obrigatória no currículo do Ensino Médio e, neste
mesmo, ano tem-se a elaboração da OCNEM / 2006 – Orientações Curriculares para o Ensino Médio como proposta de uma prática docente e aprimoramento humanístico do estudante por meio de uma organização curricular
que privilegia a presença da Filosofia e, em 2008 com a promulgação da Lei
no. 11684/08 a Filosofia é incluída como disciplina obrigatória nos currículos
do ensino médio em todo território nacional.
A inclusão da disciplina Filosofia é reafirmada por meio da CNE-CEB Nº
2/2012 com a defesa da necessidade da disciplina em todas as séries do ensino médio; em 2013 com as Novas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica tem-se a integração da disciplina com a profissionalização e com
a Lei nº 13.005/2014 - Plano Nacional de Educação aprova o Plano Nacional
de Educação a ratificação da disciplina na Base Nacional Comum Curricular.
A condição de presença enquanto unidade disciplinar será colocada em
suspensão pela nova Base Nacional Comum Curricular promulgada em 2017
e apresentado como conhecimento integrado e articulado de forma contextualizada e interdisciplinar pelo parecer CNE/CEB Nº: 3/2018. Com a nova
legislação configura-se um cenário de diluição das conquistas políticas para o
retorno da Filosofia no currículo do ensino médio.
Na tese problematizou-se a Filosofia no ensino médio com a compreensão de que essa é uma etapa importante da formação dos jovens, na construção de novas relações sociais, além dos desafios para os docentes que atuam
no cenário de precarização estrutural e das condições de trabalho no ensino
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médio da escola pública do estado de São Paulo, além da crise ética vivenciada na atualidade, reforçada por um processo crescente de desumanização.
Os tensionamentos favoreceram a questão problema deste artigo: A Filosofia colabora com a formação humana dos jovens estudantes do ensino
médio?
O objetivo deste artigo é trazer reflexões sobre o papel da disciplina
Filosofia, ainda presente no currículo do Ensino Médio e sua colaboração no
processo de formação e autoformação humana do jovem em vista do seu
protagonismo cidadão, considerando os principais desafios da crise ética da
atualidade e os elementos que podem favorecer a superação dessa crise.
A escolha da metodologia foi pela pesquisa qualitativa que favorecesse
a análise dos dados descritivos e pormenorizados em relação às pessoas, locais e conversas, como afirma Bogdan (1994), subdividida em duas etapas:
a) levantamento bibliográfico e documental; b) pesquisa de campo, com a
utilização do questionário como ferramenta para coleta de dados, junto a 96
jovens estudantes, maiores de 18 anos, cursando a 3ª. série do ensino médio
em 08 (oito) escolas da rede pública de ensino.
O caminho metodológico consistiu na revisão da literatura sobre a Filosofia no ensino médio em teses defendidas em Programas de Pós-Graduação
em Educação de Universidades Públicas e Privadas em todo território nacional, com recorte temporal de 2008 a 2017, coletadas na Plataforma Sucupira
e nos Bancos Digitais de Teses. A segunda etapa foi constituída pela pesquisa
de campo realizada na Diretoria de Ensino de São Vicente/SP e no Município de Praia Grande/SP, situadas na região de periferia, com a aplicação
de questionário aos estudantes, elaborado com questões fechadas e abertas
que foram, posteriormente, analisadas e das quais se extraíram categorias
de análise.
A escolha da escola pública para a investigação foi uma decisão política
e epistemológica, por sua importância na educação gratuita, laica, na formação humanística para o protagonismo cidadão.
Para este artigo foram tomados como fundamentos basilares os referenciais e conceitos de formação e autoformação humana (STEIN,1994;
2003; 2005; 2007), crise ética dos seres humanos na atualidade (BAUMAN,
2001; 2008; 2018), e a concepção de construção sociopolítico e cultural do
currículo (SACRISTÁN, 1998, 2008, 2013), além de outros autores como Ghedin (1998, 2002,2005, 2009a, 2009b, 2013) e Souza Santos (2007).

2. DESENVOLVIMENTO
O papel da educação, no ensino médio, é o da mediação. Ela se constitui como fundamental para compreensão e autocompreensão dos desafios
inerentes a etapa da identidade do jovem, para a redescoberta e valorização
66

XVI Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE)

do vínculo ético que favoreça a humanização da sociedade, da convivência
comunitária, a desmitificação de que as discussões sobre os desafios sociopolíticos sejam discutidas com reflexividade e criticidade pelos jovens estudantes, inseridos num contexto de cibercultura. Nessas perspectivas se compreende a colaboração das Ciências Humanas no currículo, dentre essas a
Filosofia, no processo pensar a humanização do sujeito, a interrelação social
de protagonismo cidadão.
Toda atividade educativa vincula-se a uma visão e um
modelo de ser humano, o que presume uma filosofia,
uma visão da vida, uma ideologia, um modelo de pessoa
e algumas pautas de comportamento em relação a determinada escala de valores. Em decorrência dessa visão
de sociedade e de homem/mulher é que será organizado
um conjunto de saberes considerados pertinentes para
compor o currículo da escola (GHEDIN, 2009a, p. 28).

Na elaboração do conceito de modernidade líquida, o sociólogo Bauman (2001) afirma que existe um sentimento de crise sentido por todos que,
de alguma maneira, está relacionado à educação e, esse sentimento deve ser
repensado a luz da complexidade pós-moderna2.
Educação e humanização são processo interrelacionais, dialéticos, dos
quais irrompem as Ciências Humanas, que asseguram a perpetuação da
aprendizagem dessa humanização. Enfraquecer as Ciências Humanas não
seria o mesmo que minorar uma das forças propagadoras do humanismo?
Ainda nessa perspectiva de relevância das Ciências Humanas no processo de ensino e aprendizagem do mote próprio dos conhecimentos para a
humanização e, de modo específico da Filosofia, objeto de estudo da tese defendida, como revisão da literatura, foi realizado o levantamento da produção do conhecimento, presentes em teses defendidas que protagonizassem
como objeto a Filosofia no ensino médio.
Nesse processo gradativo de liquefação, historicamente, a Filosofia
sempre esteve tensionada entre a ausência/presença no currículo em relação ao seu lócus de formação, quer seja do espaço no currículo, quer seja no
conteúdo a ser ensinado, o que dificultou a construção de uma identidade
enquanto disciplina no ensino médio.
A disciplina de filosofia, em razão de sua história
inconstante e de sua condição facultativa nas escolas
de ensino médio, sempre enfrentou problemas em

Compreende-se o pós-moderno, a pós-modernidade, sobre a perspectiva de Zygmunt Bauman: O sucesso na vida (e assim a racionalidade) dos homens e mulheres pós-modernos depende da velocidade com que conseguem se livrar de hábitos antigos, mais do que da rapidez
com que adquirem os novos. O melhor de tudo é não se incomodar com a questão dos padrões; o tipo de hábito adquirido no “aprendizado terciário” é o hábito de viver sem hábitos
(BAUMAN, 2008, p. 161).
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relação à construção de sua identidade, de seu papel e,
consequentemente, com a elaboração dos conteúdos
programáticos, que pudessem lhe oferecer uma
certa homogeneidade. Esta problemática colocou e,
invariavelmente, coloca a disciplina em uma condição
marginal diante das demais. Isso tem provocado uma
situação muito diversificada quanto à valoração da
disciplina, pautada pela subjetividade junto às diretorias,
às escolas, aos professores e alunos (PECHULA, 2005, p.
487).

A UNESCO, em 1946, por meio do “memorando sobre el programa de
filosofia” estabelece alguns objetivos em relação ao ensino de Filosofia, compreendendo que as noções filosóficas e morais são fundamentais para o estabelecimento da convivência pacífica e tolerante entre os povos. O memorando dá tônica ao favorecimento da compreensão e importância do liame ético
que unem os indivíduos com os vínculos da paz e do amor. A organização
avança nesse entendimento e, desde 1990, tem acentuado a importância da
Filosofia na autocompreensão do sujeito histórico. Em 2007 aponta o ensino
médio como o lugar de saberes e experiências, da criticidade e da reflexividade e, sobretudo, da formação da pessoa. Em 2009 a UNESCO alerta para
necessidade de se restituir o lugar das Ciências Humanas que já passava pelo
processo de substituição pelas disciplinas técnicas.
Assim, pensar a Filosofia como colaboradora da formação juvenil por
meio do processo de ensino e aprendizagem da ética e, de outros saberes filosóficos na construção das relações sociais, configuram-se como um grande
desafio da atualidade marcada pela crise ética e humanística, com processos
contínuos de abissalidades. De acordo com Santos (2007, p. 84), “O pensamento pós-abissal parte da ideia de que a diversidade do mundo é inesgotável e continua desprovida de uma epistemologia adequada, de modo que a
diversidade epistemológica do mundo está por ser construída”.
A superação das abissalidades, defendida por Souza Santos (2007) como
pensamento pós-abissal, pode ter na ética a sua grande força, porque é imanente a ética a superação das desigualdades, a busca da felicidade e do bem
comum, o indivíduo para o coletivo está no centro do seu interesse e, a partir
desse interesse, o desenvolvimento humano, o humanismo na busca do bem
comum.
O pensamento reflexivo nos abre para a realidade, ao
mesmo tempo em que amplia nossos horizontes de conhecimento. É no universo reflexivo que se encontra a
possibilidade de rompimento com os valores de uma
sociedade dominante e injusta. Isto quer dizer que o caminho da cidadania está na direção da construção de um
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pensamento reflexivo. Pensar, todo ser humano pensa.
Mas pensar reflexivamente não é, ainda, uma tarefa de
muitos (GHEDIN, 2005, p. 24).

No Brasil, desde 1980, a presença da Filosofia no currículo do ensino
médio tem sido o centro de inúmeras discussões políticas e acadêmicas. Em
1996, com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela é reconhecida
como saber necessário para a formação cidadã. A Lei 9.394/96, aprovada em
20 de dezembro de 1996, no artigo 36, Parágrafo 1º, Item III, determina que
o estudante, ao final do Ensino Médio, tenha o “domínio dos conhecimentos
de Filosofia e Sociologia necessários ao exercício da cidadania”.
O processo de inserção da Filosofia no currículo do ensino médio, historicamente, trilha uma longa jornada, por inúmeras lutas políticas, passando
pela aprovação e indicação do Conselho Nacional da Educação, bem como
das aprovações estaduais, como a ocorrida em São Paulo no ano de 2005,
chegando até a sua aprovação em todo território nacional pela Lei nº 11.684,
de 2 de junho de 2008, na qual o MEC define a Filosofia como disciplina obrigatória em todo território nacional. Na atualidade o debate continua, agora
com as discussões que têm surgido a partir da construção da Base Nacional
Comum Curricular, instituída pela Resolução CNE/CP Nº 2, de 22 de dezembro de 2017, e homologada em 2018, na qual começa o processo de perda da
Filosofia, do seu caráter disciplinar agora ressignificada como saberes filosóficos a serem contemplados pelos itinerários formativos.
A Filosofia demonstra a sua importância no campo antropológico, sociopolítico, na busca pela autocompreensão humana, na corroboração com a
curiosidade epistemológica, aguçando e estimulando o ser pesquisador dos
estudantes, ainda que sendo perceptível uma contradição na Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), um retrocesso na compreensão da contribuição
singular e específica da Filosofia, como disciplina no currículo do ensino médio, com professores formados na área e, com conteúdo também específico
em movimento de interdisciplinaridade. Neste ponto é possível indagar: E o
que dizem as pesquisas sobre a Filosofia no ensino médio?

2.1. A Filosofia no Ensino Médio
A título de revisão da literatura na ampliação do conhecimento sobre
o pesquisado a respeito da importância da Filosofia no ensino médio, para
elaboração da pesquisa para o doutorado, foram selecionadas teses entre
os anos de 2008 a 2017, que abordassem o objeto de estudo proposto, por
meio de um mapeamento realizado no Catálogo de Teses e Dissertações da
Capes (CTDC) e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD).
Adotados os critérios de inclusão e exclusão foram selecionadas 24 teses
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subdivididas em eixos temáticos, dentre essas 16 que contemplassem os
eixos temáticos currículo e aula de Filosofia. A apreensão desse conhecimento
contribuiu para o avanço nas reflexões propostas neste artigo.
Em síntese, nas 08 teses sobre o currículo, os pesquisadores compreendem que tratar sobre a Filosofia no currículo ainda é um tema complexo,
impregnado de proposições com significados sociopolíticos, como afirma Sacristán (1998; 2008; 2013), e do qual se espera flexibilização e sensibilização,
adequação as mais diversas realidades vividas pelos grupos sociais. Apontou
também a característica formadora da disciplina, o valor da disciplina para
os estudantes e a proposta de dinamicidade das aulas de tal forma que seja
favorecida uma práxis filosófica que se configure como experiência filosófica.
Desse aspecto também afirma Ghedin (2009a):
No ensino de Filosofia, tão importante quanto o processo de filosofar é fazer que os alunos encontrem sentido
no conteúdo filosófico a eles proposto, pois dessa construção de sentido depende o sucesso da aprendizagem.
(GHEDIN, 2009a, p. 117).

Já os pesquisadores das 08 teses sobre a aula de Filosofia3, obtiveram
como resultado de suas pesquisas a proposta de uma disciplina, específica,
enquanto espaço de dialogicidade, de caráter democrático, que abordem
pluralidades de filosofia sem preterir à história da filosofia, agregada da leitura dos clássicos, mediada por professores com ação praxiológica, como
espaço de resistência por meio do diálogo filosófico, promotora da reflexividade, criticidade e autonomia do jovem. A aula configura-se como espaço
de formação.

2.2. A formação e a autoformação
As características apresentadas na revisão da literatura, nos dois eixos
temáticos propostos para este artigo, defendem uma especificidade da Filosofia, o seu papel formador. Com essa constatação surge a questão: A Filosofia é formadora de qual formação?
Os pontos apresentados como propostas para o currículo e a aula de
Filosofia configuram-se como elementos constitutivos de identidade, tanto
para o ensino médio quanto para o jovem estudante. E nesse aspecto é preciso levar em consideração a formação que desenvolva a criticidade, a cidadania, a autonomia e a emancipação.
Assumimos neste artigo o conceito de Aula compreendido nas duas dimensões de tempo o
quantitativo e o qualitativo, como a atividade de ensino, espaço de formação humana, que
ocorre entre um professor e um estudante, que estão inseridos no ambiente escolar, sem uma
relação necessária com a sala de aula, local ou espaço geográfico, haja vista que a aula pode
ocorrer nos mais diversos locais, como no pátio da escola, essa compreensão de aula aproxima-nos do sentido etimológico da palavra aula.

3
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Retomar o princípio originário da Filosofia na antiguidade do “conhece-te a ti mesmo” socrático, ou ainda da dúvida metódica cartesiana com o
“penso, logo existo” de Descartes na modernidade, reforçam a compreensão
da singularidade histórica da Filosofia e a sua contribuição para as grandes
mudanças históricas da humanidade e, com certeza na educação. A Filosofia pode desempenhar um papel integral, integralizador, agregador de saberes da ciência, da cultura, da política, da ética, nos aspectos antropológicos
da formação humana, da natureza humana. Segundo a filósofa alemã Edith
Stein (1994):
Se falamos aqui da natureza do homem, pensamos na
essência do homem como tal, entendendo aqui o fato
de ele ser uma pessoa. A essência é, de acordo com nossas investigações anteriores, o ser-homem do homem,
e em que sentido se pode dizer que ele “apoia” seu homem? (STEIN, 1994, p. 379).

Edith Stein (2003) compreende que toda formação deve constituir-se
como autoformação e esse é um processo emancipatório, ao mesmo tempo
que inicialmente configura-se como um processo de modelagem, cujo material (sujeito) se dá a formar, de forma livre e consciente, influenciado por
múltiplos formadores, a formação não é outra coisa senão a configuração
da personalidade humana assumida pela formação que se recebe, enquanto
influência formadora para o processo da sua individualidade formada. Esse é
um percurso para toda a vida, sempre se está em formação.
Como autoformação Stein (2003) compreende que o ativo da formação
é o sujeito e o objeto da sua própria formação, por isso considera a formação
como auto adquirida, logo libertária, num processo de construção da autonomia do sujeito. Essa compreensão não desobriga a necessidade do educador
formador ou formador humano que deve também ser bem formado, estar
em formação, sendo mediador do processo, colaborando para a autonomia
do sujeito. Para uma sociedade humanizada é fundamental a formação humana, logo, a partir dessa premissa, é possível refletir sobre essa formação
humana a partir de uma perspectiva da antropologia filosófica. E qual a percepção dos jovens estudantes sobre a formação, sobre a Filosofia?

2.3. A pesquisa com jovens estudantes de Filosofia
Na pesquisa de campo desenvolvida para a tese doutoral, foram selecionados como sujeitos da pesquisa 96 jovens estudantes de 08 escolas da rede
pública de ensino do estado de São Paulo localizadas em região de periferia4
As periferias são caracterizadas cada vez mais por outros contextos, não aqueles mensuráveis
simplesmente por quilometragem ou marcação de anéis, coroas ou outro qualquer representativo geométrico, contextos esses alicerçados nas condições e contradições econômico-so-

4
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de um município da Baixada Santista. A ferramenta utilizada para coleta de
dados foi o questionário, com 11 questões abertas e fechadas, semiestruturado, para salvaguardar a identidade dos sujeitos da pesquisa esses serão
identificados pela unidade escolar a que pertencem seguido do número correspondente ao questionário respondido. Dos questionários recolhidos foram organizados, conforme Bardin (1977), eixos temáticos e posteriormente
categorias de análise que favorecessem a análise de conteúdo.
No questionário, as perguntas fechadas visavam colaborar, por meio da
descrição analítica, com construção do perfil dos sujeitos da pesquisa, dados como: gênero, residência, renda familiar, pretensão pós o término do
ensino médio, percepção da oportunidade oferecida pelo município no qual
residem, além de questões sobre a corroboração da Filosofia não autocompreensão de si, do outro e do mundo.
A descrição analítica funciona segundo procedimentos
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens. Tratar-se-ia, portanto, de um tratamento
da informação contida nas mensagens. É conveniente,
no entanto, precisar de imediato que em muitos casos a
análise, como já foi referido, não se limita ao conteúdo,
embora tome em consideração o «Continente» (BARDIN, 1977, p. 34).

As 05 questões abertas foram organizadas de tal maneira a problematizar a Filosofia no ensino médio na perspectiva dos jovens estudantes, e como
metodologia de análise das respostas obtidas junto aos sujeitos da pesquisa,
os registros, foi utilizada a análise de conteúdo, na busca por compreender
melhor o que os sujeitos pensam sobre a disciplina.
A técnica de análise de conteúdo adequada ao domínio
e ao objetivo pretendidos, tem que ser reinventada a
cada momento, exceto para usos simples e generalizados, como é o caso do escrutínio próximo da descodificação e de respostas a perguntas abertas de questionários cujo conteúdo é avaliado rapidamente por temas
(BARDIN, 1977, p. 31).

Da análise de conteúdo dos registros presentes nos questionários emergiram
duas categorias: aula de Filosofia; Filosofia e formação. Para este artigo optou-se
por trazer alguns dados obtidos com a elaboração da categoria Filosofia e formação, por se tratar, de modo específico, do problema e objetivo a que se propõe
este trabalho de reflexão, as questões abordaram a importância da Filosofia para a
formação do sujeito e sua contribuição para formação da consciência crítica.
ciais dos seus moradores, pelas infraestruturas existentes, pelas territorialidades estabelecidas e reestabelecidas, enfim, pelas suas espacialidades (RITTER e FIRKOWSKI, 2009, p. 22).
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A condição do Eu analista do outro, da coletividade, é um dos marcos
presentes na categoria Filosofia e formação, numa tentativa ainda que primária, ou pueril, inconclusa, da objetivação da subjetividade, com a valoração
da importância vivencial de cada sujeito, emitindo indícios de tentativa de
análise da importância de uma compreensão sociopolítica, do processo formativo, das relações interpessoais. Que refletem lampejos da construção de
um caminho para o filosofar, para o pensar criticamente como afirma Ghedin
(2009b):
[…] é o processo de filosofar, entendido como a construção de um caminho que ajude a pessoa a pensar criticamente, criando uma estrutura cognitivo-reflexiva que
lhe permita compreender a realidade em sua complexidade, aguçando-lhe o juízo, a habilidade analítica, o horizonte de compreensão e de construção de sentido ante
os desafios da sociedade e do mundo contemporâneo
(GHEDIN, 2009b, p. 37).

A análise sobre as respostas dos estudantes ao questionário mostrou
simplicidade nas respostas, além de dificuldades de escrita e de argumentação, reflexões não concluídas, sem complexidade, configurando-se como
linguagem informal, quase num tom coloquial. Ao mesmo tempo, demonstram uma preocupação pela apropriação do conhecimento com os desafios
do cotidiano.
No aspecto formativo, quando os sujeitos foram indagados sobre a possibilidade de uma Filosofia para jovens, algumas características despontam
como aspectos inerentes a essa Filosofia. Há a necessidade de uma inovação
metodológica, ou seja, uma didática própria que se configure e respeite os
aspectos da cultura juvenil da atualidade. Nesse aspecto já afirmava Ghedin
(2009a) que a resistência à Filosofia se dá pela postura didática assumida
pelos professores que exclui o processo metodológico.
A resistência à Filosofia no espaço da escola deve-se a
essa postura didática que, partindo do conteúdo negligencia seu processo metodológico, exclui o método que
tornou possível a reflexão filosófica. Parece-me que se
quer ensinar o conteúdo filosófico excluindo seu método de produção. Tal procedimento dificulta a compreensão do conteúdo e faz da aula uma exigência nem sempre exequível (GHEDIN, 2009a, p. 47).

Esse esforço carece de uma atitude empática dos professores, formadores humanos, mediadores do processo de ensino e aprendizagem com a
compreensão da necessidade dos jovens. Um verdadeiro incentivador e facilitador do processo de filosofar.
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Outra questão levantada foi a da característica da Filosofia como disciplina aberta para a atividade reflexiva sobre a pluralidade de acontecimentos
vivenciais do sujeito, sociológico, político, cultural, ou seja, para a construção
de uma autonomia do sujeito, com a ampliação da sua consciência sociopolítica dos fenômenos que extrapolam os muros da escola. Assim, a Filosofia
estaria na pragmaticidade e não na abstração dos eventos da vida, favorecendo a construção da eticidade e moralidade dos sujeitos, na qual os sujeitos
pudessem assumir uma posição em relação a própria sociedade na qual vive.
A perspectiva é de um aspecto utilitário dado à Filosofia, como aquela
que serve para a vida, um dos jovens afirmou: “[...] ela abre a mente das
pessoas, gerando uma opinião própria, a filosofia me fez ter minha opinião e
compreender as questões da vida que vivemos, encontrando soluções (U.E.4
S3)”. A afirmação expressa desenvolvimento de consciência.
Essa Filosofia teria a função de formar para o autoconhecimento, para a
descoberta de si, como expressa outro jovem: “pois tento me conhecer mais
a cada dia. Ela faz com que eu me questione cada vez mais (U.E.1 S2)”, ou
ainda, “a filosofia aumenta meu conhecimento, meu modo de expressão e
visão sobre os estudos e minha vida em si (U.E.4 S18)”.
Numa perspectiva mais ampla dos jovens, a contribuição da Filosofia
está na autoconstrução do sujeito, da sua identidade, criticidade, no como
se posicionar diante dos fenômenos sociais, sempre desafiadores, com argumentações válidas e pertinentes, ou ainda com propostas de soluções para
os conflitos vivenciados. Especificidades essenciais, reconhecidas por eles
como inerentes à Filosofia.
[...] A filosofia é essencial! Hoje, penso em coisas que fiz
que hoje eu nunca faria novamente e valorizo coisas que
nunca pensei que iria, meu professor se chama (...), ele e
eu não temos muito afeto, mas sou capoeirista e até no
esporte ele consegue introduzir a filosofia, em situações
em que é difícil de se imaginar a filosofia mostra uma
solução ou um pensamento ou uma reflexão. Muitos
jovens crescem alienados pela falta de informação e de
conhecimento de como lidar com a vida, suas fronteiras,
seus obstáculos, sendo clara com as pessoas (U.E.3 S1).

A Filosofia pode ser considerada uma ciência, conhecimento capaz de
favorecer o aprimoramento da arte de pensar, do pensar melhor, de forma
organizada, dialógica, do senso crítico, da reflexividade, movimento de pensar
sobre o próprio pensamento, favorecedora da evolução dos indivíduos, de
integração dos sujeitos às realidades sociais, da descoberta de soluções para os
seus conflitos, ou seja, a Filosofia é compreendida como ferramenta de formação
humana para a humanização das relações, humanização da sociedade.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desde o seu surgimento, há mais de 2500 anos, a Filosofia surgiu com o
‘espanto’ da nova possibilidade, como resistência aos modelos pré-existentes, como um saber amplo que é capaz de percorrer o inimaginável admirando-se com esse, com a libertação das correntes que prendiam os homens a
caverna, instigadora dos debates de ideias, denunciadora dos problemas da
Pólis (Cidade-estado), movimento de independência na ruptura da dependência dos deuses, formadora da juventude. Essas características continuam
a pertencer a Filosofia, a sua especificidade. Talvez por isso a presença da
Filosofia no currículo cause tanta preocupação; ela forma cidadãos críticos,
provocados pela insatisfação e manutenção das desigualdades, com curiosidade epistemológica, que favorece o discurso democrático, participativo e
politizado.
A conquista da Filosofia por um espaço no currículo foi árdua, mais de
quarenta anos após a ditadura militar, com os desafios próprios de uma disciplina ainda por ser valorizada e construída no espaço escolar.
No entanto, com a nova BNCC, essas conquistas são deixadas de lado a
partir do momento que a singularidade disciplinar é condicionada a componentes transdisciplinares, diluídas em itinerários formativos, com pretensões
muita mais tecnicistas, que atendam a interesses mercadológicos, do que humanistas, numa escola sem condições para a transdisciplinaridade, que ainda
conta com estruturas físicas precárias e tratamento precário dos profissionais
da educação e, que, por outro lado, não foram formados para esse formato
transdisciplinar, condenando assim a Filosofia a ser ensinada como generalidades, em conceitos sem profundidade. É possível pensar então sobre essa
perspectiva: Qual a finalidade do ensino médio?
Partindo dos registros obtidos com a pesquisa, percebeu-se que a diluição não é o caminho, a finalidade dessa etapa formativa é a formação para
autonomia e emancipação do jovem, e nesse aspecto a Filosofia pode contribuir diretamente como ferramenta colaborativa da formação humana.
Para isso é preciso pensar um currículo para o ensino médio que privilegie a formação humanística e, consequentemente a formação cidadã.
Quando se pretende uma sociedade humanizada, é preciso que se privilegie
a formação humana.
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RESUMO
O trabalho é um recorte da pesquisa realizada no Doutorado intitulada
“Avaliação Externa no Estado de Mato Grosso e a formação continuada dos
professores de Língua Portuguesa: desafios para uma educação de qualidade”. Tem como objeto de estudo a formação continuada de professores de
Língua Portuguesa do Ensino Fundamental que atuam nos anos finais, 7º/8º
e 9º anos, em escolas públicas da rede estadual em Mato Grosso. O trabalho
traz dados da pesquisa realizada com os professores e tem por objetivo o debate sobre as ações do governo do Estado, no ano de 2016, para a formação
continuada. A coleta de dados foi realizada por meio de questionário online,
com 3 (três) perguntas fechadas e 6 (seis) abertas e foi respondido por 28
(vinte e oito) professores de Língua Portuguesa que atuam nos anos finais
do Ensino Fundamental, 7º, 8º e 9ª ano, distribuídos em 9 (nove) escolas
públicas. Entre os resultados, identificamos as principais questões apontadas
pelos sujeitos, a saber: 1) estratégias programadas para a formação continuada em um processo cíclico, sem abertura para reflexão dos professors; 2)
diversidade de propostas, entre as quais, atividades extras, simulados e práticas de atividades avaliativas voltadas para leitura e escrita. Outros resultados possibilitaram perceber o intuito em priorizar as atividades da avaliação
em larga escala e acompanhar o processo de aprendizagem do estudante
por meio desses dados. Identificou-se a necessidade de (re) estruturação da
avaliação externa, para que faça sentido tanto na proposta de formação continuada como no processo de ensino do estudante, considerando necessário
uma avaliação de cunho dissertativo/argumentativo para inferir o conceito
de aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVE
Educação. Língua Portuguesa. Formação Continuada. ADEPE/Mato
Grosso. Ensino Fundamental.

Doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em educação da Universidade Católica de Santos (2021) - nilceia.saldanha@hotmail.com

1

78

XVI Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE)

1. INTRODUÇÃO
Este trabalho investigativo é um recorte da pesquisa que propôs um
estudo sobre a avaliação externa no estado de Mato Grosso em 2016, ano
em que foram implantadas mudanças na educação básica. A pesquisa visou
compreender a política educacional implantada naquele ano no estado de
Mato Grosso e que ocorreu 18 anos após o Ciclo de Formação e as ações
decorrentes dos resultados da avaliação. Consoante o parágrafo 1º., Art. 62,
da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996:
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o
exercício do magistério na educação infantil e nos cinco
primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em
nível médio, na modalidade normal.
§ 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os
Municípios, em regime de colaboração, deverão
promover a formação inicial, a continuada e a
capacitação dos profissionais de magistério (Incluído
pela Lei nº 12.056, de 2009).

Destaque-se que a legislação prevê a formação continuada em serviço
com destaque para formação em equipe, que possa criar projetos e. assim,
estimular os professores para atividades culturais.
A formação continuada em serviço é uma necessidade,
e para tanto é preciso que se garantam jornadas com
tempo para estudo, leitura e discussão entre professores, dando condições para que possam ter acesso às informações mais atualizadas na área de educação e de
forma a que os projetos educativos possam ser elaborados e reelaborados pela equipe escolar. Os professores
devem ser profissionais capazes de conhecer os alunos,
adequar o ensino à aprendizagem, elaborando atividades que possibilitem a ação reflexiva do aluno. É preciso
criar uma cultura em todo o país, que favoreça e estimule o acesso dos professores a atividades culturais, como
exposições, cinemas, espetáculos, congressos, como
meio de interação social (BRASIL, 1998, p. 38).

A formação continuada para professores ocorreu em 14/04/2016, após
a publicação da Portaria nº 161/2016/GS/SEDUC/MT assegurada pela legislação 62, da Lei nº 9.394/1996. Em relação ao funcionamento da formação,
houve empenho dos coordenadores pedagógicos na construção do desen79
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volvimento e organização dos conteúdos que seriam discutidos em momentos de formação em serviço.
Conforme artigo 5º da Portaria/2016 referente ao Projeto de Estudos e
Intervenção Pedagógica (PEIP), considerou-se uma Lei específica para a Formação Contínua e o Desenvolvimento Profissional com dois enfoques: formação contínua e desenvolvimento profissional. De acordo com o documento
§1º Entende-se por Formação Contínua aquela que
tem sido realizada pelas instituições formadoras
(escolas de formação, centros de formação, centros de
professor, Instituições de Ensino Superior), por agentes
de formação (formadores externos à escola como
professores universitários e agentes especializados e
internos como professores formadores da educação
básica), ofertada na modalidade de cursos, oficinas,
seminários, supervisão, ciclo de estudos, palestras,
workshop, etc. e nos aspectos organizacionais como
processos de certificação de ações, financiamento,
entre outros.
§2º Entende-se por Desenvolvimento Profissional aquele
focado nos processos de levantamento de necessidades
de aprendizagem, nas superação das dificuldades de
aprendizagem, na potencialização da aprendizagem, na
participação dos professores na definição da ação de intervenção pedagógica, nos conteúdos concretos a serem
apreendidos (novos conhecimentos, novas capacidades,
competências e habilidades), nos contextos da aprendizagem (formação centrada na escola), na relevância da
formação centrada nas práticas pedagógicas, no impacto na aprendizagem dos estudantes e na aprendizagem
profissional. O Desenvolvimento Profissional é um processo contínuo e dinâmico voltado para a melhoria das
práticas profissionais, com vistas a promover mudanças
educativas em benefícios da aprendizagem dos estudantes, aprendizagem profissional e da comunidade escolar.
Não é um processo de enriquecimento pessoal somente,
mas pessoal, profissional e institucional. Ele, pressupõe
a procura de conhecimento profissional prático sobre a
questão central da relação entre aprendizagem profissional docente e aprendizagem discente, centrando-se
no contexto profissional. É um processo de médio e longo prazo, que integra os diferentes tipos de ações, oportunidades e experiências, planejadas sistematicamente,
de forma a promover o crescimento e desenvolvimento
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profissional dos docentes, dos estudantes, dos demais
profissionais da educação e da Escola ou organização
educacional (MATO GROSSO, 2016, p. 1)

A Lei Complementar 50 dispôs também sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso. Para os efeitos dessa lei complementar, em relação aos profissionais da Educação Básica e a formação continuada, no artigo 2º, entende-se
[...] por Profissionais da Educação Básica o conjunto de
professores que exercem atividades de docência ou suporte pedagógico direto a tais atividades, incluídas as de
coordenação, assessoramento pedagógico e de direção
escolar, [...], que desempenham atividades nas unidades
escolares e na administração central do Sistema Público
de Educação Básica.
Parágrafo único> Os órgãos do Sistema Público Educacional devem proporcionar aos profissionais da Educação Básica valorização mediante formação continuada,
piso salarial profissional, garantia de condições de trabalho, produção científica e cumprimento da aplicação dos
recursos constitucionais destinados à educação”. (MATO
GROSSO, 1998, p. 1)

A Portaria nº 161 publicada no ano de 2016 pela Secretaria do Estado de
Mato Grosso (Seduc/MT) foi o documento norteador das ações pedagógicas
escolares e dos projetos de Estudos e Intervenção Pedagógica - Projeto de
Formação Contínuada dos Profissionais da Educação (PEIP). Para a formação
continuada, foram estipulados 3 (três) momentos diretivos e com etapas pré
determinadas para o cumprimento das ações propostas, a saber:
1º. momento do processo: de 13.04.2016 a 20.04.2016
- Etapa de aquisição e compilação das referências, estudos das temáticas propostas, elaboração e envio do
cronograma de estudos ao Cefapro; [...] de 26.04.2016
a 03.06.2016 Etapa de estudo [..]
2º momento do processo: de 18.05.2016 a 19.05.2016:
Formação dos Professores formadores de Português, Matemática e Pedagogia sobre o os resultados da avaliação
com o CAEd/UFJF-NAIADE/SUFP/SEDUC; de 31.05.2016
a 03.06.2016: Formação dos Professores Formadores
dos Cefapros sobre Avaliação Educacional, Projeto de Intervenção Pedagógica, Pesquisa-Ação; de 06.06.2016 a
10.06.2016 - Formação dos Coordenadores Pedagógicos
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pelo Cefapro; de 13.06.2016 a 24.06.2016:- Elaboração
dos Subprojeto de Intervenção por disciplinas e Estudo
específicos para atender as necessidades de aprendizagens diagnosticadas; de 25.06.2016 a 26.06.2016 - Encaminhamento do PEIP ao Cefapro.
3. º momento do processo: Para finalizar as atividades,
as escolas poderão realizar Seminário de Experiências de
Intervenção Pedagógicas” (SEDUC-MT, 2016, p. 4).

Ressalta-se que a proposta de formação continuada dos professores
previa um cronograma de atividades que seriam desenvolvidas por meio da
pesquisa-ação e que envolviam: 1- planejamento; 2- análise dos instrumentos; 3- análise de figuras; 4-aplicação em sala de aula; 5- discussão dos resultados. O planejamento, denominado ‘alinhamento estratégico’, teve início
com o estudo do material enviado às escolas, com objetivo de verificar se o
conteúdo aplicado em sala por meio do caderno de campo estava alinhado
ao plano de ensino, ao diário de campo2, ao diário eletrônico3 e às avaliações
internas4.
Esse material foi utilizado pelos coordenadores pedagógicos e formadores do Centro de Formação de Professores (CEFAPRO), profissionais selecionados para a formação continuada dos professores nas escolas, para planejar
as atividades de formação continuada. A formação previa um cronograma de
ações básicas para esses momentos, sendo, inicialmente, a consulta dos professores aos conteúdos das revistas publicadas pela ADEPE/MT e, a seguir, o
estudo do diagnóstico resultante das avaliações externas e internas.
Nos meses de novembro e dezembro, durante as quatro horas formativas do Projeto de Estudos e Intervenção Pedagógica (PEIP), as Unidades Escolares que participaram da Avaliação Diagnóstica do Ensino Público
do Estado de Mato Grosso (ADEPE-MT) devem estudar
as Revistas da ADEPE-MT e as Unidades Escolares que
não participaram da ADEPE-MT devem estudar também
os Resultados das Avaliações Externas e Internas (CEFAPRO, 2016, p. 19)

Quanto à formação continuada, chama-se a atenção para o desenvolvimento organizacional da instituição para a profissionalização dos professores
e compreende-se neste contexto a formação como exercício profissional e
intelectual dentro de um contexto diário e cíclico. Em relação a essa questão,
autores entre os quais Nóvoa (1992), Marcelo Garcia (1999) e Pimenta (1999)
Registros diários em sala de aula: Comportamento, conteúdo, atividades.
Registros em diários online: presença, conteúdo e avaliação.
4
Todos os números relacionados ao total que o estudante conseguiu nas avaliações.
2
3

82

XVI Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE)

consideram que a formação continuada é indissociável da prática pedagógica
e pode ser definida como processo de formação e autoformação contínuos.
Quanto ao “desenvolvimento organizacional da instituição escolar e os
conteúdos disciplinares”, Marcelo Garcia (1999) discute que a formação que
adota o contexto próximo ao professor/estudante tem possibilidade de transformação e potencialização do conhecimento. Nesse sentido, questiona-se o
ambiente formative, e, nesse sentido, Imbernón (2016) defende que a formação centrada na escola deve constituir-se num paradigma colaborativo que
considera o professor enquanto sujeito e não apenas objeto de formação.
Ao considerar o professor como sujeito e autor do conhecimento, verifica-se que a integração teoria-prática na formação de professores constitui
um processo que, de acordo com o autor, exige que o professor seja dotado
de conhecimento, habilidade e attitude, de modo a se desenvolver reflexivamente.
Marcelo Garcia (1999) ressalta que o momento de formação dos professores precisa ser entendido num contexto que abrange as equipes de professores ou a escola, de modo a fomentar a reflexão em conjunto. Dessa forma,
compreende-se, nesse contexto de desenvolvimento profissional docente, a
importância de um ambiente comum a todos em que predomine interação
entre os sujeitos e a prática reflexiva sobre as atividades propostas no contexto em que o professor está inserido.
Marcelo Garcia (1999) ressalta ainda que os professores - em formação
ou em exercício - podem ter experiências de aprendizagem por meio dos
quais adquirem ou melhoram os seus conhecimentos, competências e práticas. Para este autor, a formação de professor permite intervir profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da escola, podendo
melhorar a qualidade da educação.
Na perspectiva apontada por Imbernón (2016). Marcelo Garcia (1999),
Nóvoa (1992) e Pimenta (1999) em relação à formação continuada infere-se
que o ato de conscientização do professor em relação à necessidade de mudança para maior envolvimento no processo de formação deve oportunizar
momentos de reflexão-ação-reflexão em ambiente propicio ao diálogo para
a troca de experiências vivenciadas no contexto educacional.
Uma retomada dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (PCNLP/1998) sobre a formação de professores mostra a necessidade
de que essa formação e a prática de avaliação aconteçam em espaços que
possibilitem reflexões sobre a prática docente, o que é reiterado na proposta
dos PCNLP em relação à formação crítica e reflexiva dos professores. Vasconcellos (2005, p. 32) entende que “a dificuldade que à avaliação escolar
apresenta e as consequências drásticas que podem trazer para a educação
[...] acabou tornando-se o objetivo deste processo, na prática dos alunos e da
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escola; é o famoso ‘estudar para passar”.

2. DESENVOLVIMENTO
2.1. Formação continuada dos professores de língua
portuguesa
A formação continuada dos professores de Língua Portuguesa teve início
com encontros com os professors, nos quais se discutiram as dificuldades de
aprendizagem diagnosticadas nos dados das avaliações externas e as estratégias propostas pela Secretaria de Educação para as ações a serem realizadas
em sala de aula, cujo objetivo era a melhoria da capacidade de leitura, escrita
e interpretação de textos pelos alunos. Essa formação continuada foi realizada no espaço-tempo destinado à hora atividade do professor, “destinada à
formação e desenvolvimento profissional, como componente do diagnóstico
que impõe a tomada de decisões, principalmente quando tais resultados não
se mostram satisfatórios” (SEDUC, 2016, p. 2). Envolveu: 1) estudos sobre
os resultados da avaliação; 2) levantamento das fragilidades em relação à
aprendizagem dos estudantes;3) elaboração de planejamento de atividades
a serem desenvolvidas pelos professores, conforme quadro 01.
Quadro 01 - Roteiro de estudo para a formação do PEIP – 2016
Etapas

Ações

Metodologia

I Etapa A escola, sob a coordenação do Projeto de Intervenção
do
coordenador pedagógico, irá elaborar
Pesquisa-ação
PEIP
para os docentes um cronograma de
estudos coletivos.
Avaliação Educacional
II Etapa

Execução do PEIP. Momento em que o
professor irá fazer os estudos
necessários e sua articulação com o
planejamento
e
aplicação
do
conhecimento em sala de aula.

Levantamento das necessidades de
aprendizagens de cada estudante em
Língua Portuguesa e Matemática.
(Análise dos resultados da ADEPE-MT)

Fonte: Elaborado pela autora a partir da Portaria nº 161/2016 (SEDUC/MT, 2016, p. 3)

No roteiro proposto para a formação continuada dos professores, estavam previstas ações de intervenção com base nos resultados obtidos com o
diagnóstico da avaliação externa ADEPE/MT. O Projeto de Estudos e Intervenção Pedagógica (PEIP), definido na Portaria nº 161/2016, compreendeu três
momentos para as ações a serem desenvolvidas pelos professores ao longo
dos semestres:
Ação 1 – Estudos Gerais (1º semestres, temas: Avaliação
Educacional, Projeto de Intervenção Pedagógica e Pes84
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quisa-Ação);
Ação 2 - Planejamento da Intervenção Pedagógica (1º
semestre);
Ação 3 - Intervenção (na regência), Estudos Específicos
e Socialização (2º semestre). Os professores de Língua
Portuguesa e Matemática terão na ADEPE-MT e em outras avaliações externas e internas subsídios para a elaboração dos projetos de intervenção que deverão fazer
para promover as aprendizagens dos estudantes. Os professores das demais disciplinas irão se utilizar das avaliações externas (IDEB, PROVA BRASIL, PROVINHA BRASIL,
ANA, ENEM, dentre outras) e das avaliações internas
para identificar o desempenho de seus estudantes e a
partir disso, levantar as necessidades de aprendizagem
deles para então definir as intervenções que serão feitas
por eles (SEDUC, 2016, p. 7-8).

Ao aderir à reorganização das políticas educacionais, implantando a
Avaliação Diagnóstica do Ensino Público Estadual (ADEPE/MT) e do Programa
de Gestão para Resultados em Educação, a SEDUC propôs uma política educacional que foi determinante para a elaboração e efetivação do Projeto de
Estudos e Intervenção Pedagógica (PEIP), o qual se constitui em instrumento
de planejamento das ações de formação e desenvolvimento profissional dos
professores nas escolas da rede pública estadual de ensino de Mato Grosso.
Para a realização da formação continuada dos professores, o CEFAPRO de Mato Grosso solicitou das unidades
escolares o Plano de Ensino das Escolas, o Caderno de
Campo, a Cópia de registro de conteúdos no Diário Eletrônico e as Avaliações, sendo esse material referente às
disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática.

O Projeto de Estudos e Intervenção Pedagógica teve como meta a formação continuada dos professores e foi desenvolvido em duas etapas: a primeira para o levantamento de questões pertinentes aos resultados da avaliação e a segunda, voltada à revisão do planejamento das ações pedagógicas
na escola, obedecendo, assim, ao disposto no parágrafo único do art. 2º, art.
37 e 38 da Lei Complementar nº 50.
§2º Os estudos, as pesquisas e os projetos de
intervenção pedagógica deverão ter foco na análise de
necessidades de aprendizagem dos estudantes, para
superar as dificuldades diagnosticadas ou potencializar
a aprendizagem discente, permitindo, por outro lado,
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a aprendizagem profissional docente (MATO GROSSO,
2016, p.1).

De acordo com o documento base referente ao Projeto de Estudos e Intervenção Pedagógica (PEIP), Portaria/2016, os resultados das avaliações externas e internas deveriam ser utilizados pelas escolas como indicadores das
necessidades de aprendizagem dos estudantes e, assim, poderiam identificar
os problemas a serem resolvidos para melhoria das práticas profissionais e
da proficiência em Língua Portuguesa. Na concepção freirena, ler é uma
operação inteligente, difícil, exigente, mas gratificante, sendo que “ninguém
lê ou estuda autenticamente se não assume, […] a forma crítica de ser ou de
estar sendo sujeito da curiosidade, sujeito da leitura, sujeito do processo de
conhecer em que se acha” (FREIRE, 1997, p. 20).
No pensamento de Soares (2012, p. 20) “[...] não basta apenas saber
ler e escrever, é preciso também saber fazer uso do ler e do escrever, saber
responder às exigências de leitura e de escrita que a sociedade faz continuamente”. Nesse sentido, se há dificuldades em leitura e escrita, o aluno terá
dificuldade para entender todas as atividades escolares.
Dessa forma, chama-se a atenção para uma formação continuada que
oportunize e trabalhe formas específicas para cada tipo de dificuldade de
aprendizagem do estudante, uma vez que, a aprendizagem se dá em ritmo
diferente para cada pessoa.

2.2. O que dizem os dados da pesquisa sobre formação
continuada dos professores de língua portuguesa
A pesquisa envolveu 28 (vinte e oito) professores de Língua Portuguesa
que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental, 7º, 8º e 9ª ano, distribuídos em 9 (nove) escolas públicas. Nos dados referentes ao perfil dos sujeitos,
a quem foram atribuídos nomes fictícios para preserver o aninimato, 6 (seis)
eram do sexo masculino e 22 (vinte e duas) do sexo feminino. Outro elemento verificado foi que 92, 6% dos professores trabalham apenas em uma
escola pública, o que equivale a 25 sujeitos; 7, 4%, ou seja, 02 (dois) sujeitos
atuam em mais de uma escola pública e um sujeito não respondeu a questão.
Os professores respondentes trabalharam, no ano de 2016, 30 horas
semanais, sendo 20 horas em sala de aula; 6 (seis) em horas-atividade e 4
(quarto) em formação continuada. Salienta-se que a carga horária de 30 horas está prevista em lei para os funcionários estatutários e foi no ano de 2016
que essa carga horária começou a valer também para os professores com
contrato temporário, conforme Art. 6º da Portaria nº 299/12/GS/SEDUC/MT
que dispõe sobre registro de assiduidade dos Profissionais da Educação Básica.
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Identificou-se, nas respostas dos sujeitos da pesquisa que a política
educacional de governo, no ano de 2016, seguiu uma lógica do Estado e
a formação continuada serviu de base para a organização do contexto de
ensino, sendo que as sínteses advindas das reflexões do grupo durante o
processo formative eram aplicadas, em sala de aula. A seguir, o grupo voltava
a reunir-se para avaliar o que havia dado certo e o que precisaria ser revisto.
Nas reuniões de formação dos professors de Língua Portuguesa, as
questões foram voltadas à leitura e à escrita. Destaque-se que, de acordo
com os dados do IBGE (2018), Mato Grosso registrou a maior taxa de analfabetos da região Centro-Oeste, com 7,5% da população, considerando a faixa
etária de pessoas com 15 anos ou mais. Esses dados evidenciaram o baixo
rendimento dos alunos em leitura e escrita e trouxeram impacto social mediante a repercussão trazida pelo alto índice de analfabetismo no estado. A
partir desse cenário, foi realizada a avaliação externa, com objetivo de melhoria desses índices.
A formação continuada dos professores de Língua Protuguesa envolveu atividades pedagógicas sobre escolha de textos, práticas de leitura e de
escrita, além da pesquisa como suporte para o ensino e elaboração de projetos a partir do diagnóstico advindo da avaliação (ADEPE/MT). As práticas
pedagógicas foram o tema central da formação continuada dos professores e
passaram a fazer parte do dia a dia do contexto escolar.
Identificou-se, na análise dos dados, que para os sujeitos da pesquisa as
estratégias de leitura e de escrita não deveriam ser competência apenas dos
professores de Língua Portuguesa, mas deveriam ser aplicadas em conteúdos
de todas as disciplinas. As falas das professoras reiteram a importância da leitura e da compreensão textual e sinalizam que as práticas de leitura precisam
ser revistas:
Falar em leitura remete ao leitor maduro, com habilidades. A escola precisa pensar na formação desses leitores, capazes de inferir sentido, observarem a intencionalidade do autor. É preciso ler e saber compreender o que
você leu, não basta apenas ver e decodificar necessita ir
além do que está escrito, pressupõe que é indispensável
entender as relações entre as palavras ditas a as possíveis associações de ideias que ela permite ao longo do
texto para assim inferir sentido a ele. (Professora Mara)
Leitura crítica [é importante], a fim de diminuir a quantidade de analfabetos funcionais, ou seja, que eles não
sejam pessoas que leem, escrevem e não compreendem
e interpretam (Professora Alexia)

A fala da Professora Alexia reitera a importância da formação do leitor
87

Educação, Democracia e Utopia

crítico para a diminuição do número de analfabetos funcionais muito presente ainda no cotidiano escolar, em vista de que muitos alunos não conseguem compreender e nem interpretar o que leem e, por conseguinte, não
têm capacidade de compreensão da própria escrita, pois apenas decodificam
as letras, porém não conseguem formular uma leitura linear ou crítica sobre
a escrita.
Destaque-se que os documentos do governo do Estado de Mato Grosso
trazem o investimento em projetos para erradicação do analfabetismo:
A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer
(Seduc-MT) investiu mais de R$ 2,5 milhões ao ano em
um projeto-piloto de combate ao analfabetismo em municípios com baixos índices de alfabetização. Serão beneficiadas, inicialmente, cerca de 18,3 mil pessoas [...]
(SEDUC, 2017, p.1)

Ao definer o analbabeto functional, Montenegro (2005, p.12) afirma
tratar-se de
pessoa que, mesmo sabendo ler e escrever um enunciado simples, como um bilhete, por exemplo, ainda não
tem as habilidades de leitura, escrita e cálculo necessárias para participar da vida social em suas dimensões no
âmbito comunitário, no universo do trabalho e da política, por exemplo. (MONTENEGRO, 2005, p. 12)

O autor supracitado traz a reflexão sobre o ser humano ‘desumanizado’,
distante do conhecimento real e por isso abstraído, pois não preenche as
condições do currículo mínimo necessário para o mercado de trabalho. Para
Freire (1997), o ato humanizado se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a libertação e não pode fundar-se numa compreensão dos
homens como seres ‘vazios’, cabendo à escola preencher os conteúdos. Dessa forma, percebe-se a necessidade de um processo formativo que estabeleça a conectividade dos estudantes com o mundo, de modo a compreendê-lo.
Com base nas respostas das professoras, verificamos que as ações da
escola voltadas ao processo de formação para melhoria da leitura e escrita
pelos estudantes foram centradas no resultado do diagnóstico da avaliação
externa, conforme expressaram:
Após o diagnóstico, nós professores, orientados pelos
gestores da escola, fizemos planejamentos, buscamos
estratégias de ensino por meio de oficinas, aulas de reforço, projetos de leitura e escrita. (Professor Ailton)
Foram feitos projetos de leitura e escrita (na biblioteca,
sala de vídeo e de informática), apresentação de teatros,
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danças, gincanas, noite cultural e outras abrangendo outras disciplinas. (Professora Fernanda)
Diante de alguns resultados, foi revisada a metodologia,
foram criados projetos de leituras, escrita e produção de
textos. (Professora Maria)

Ressalta-se que, ao trazer as reflexões dos professores sobre as práticas
de leitura e escrita vivenciadas pudemos inferir algumas questões: 1) atividades e processo de formação do estudante devem ocorrer dentro de um espaço humanizado; 2) estratégias de leitura e escrita devem incluir debates e
exposições em momentos de diálogo. Assim, verifica-se que os professores/
sujeitos da pesquisa abordaram a relação entre avaliação externa e avaliação
interna e defenderam a utilização dos resultados dos diagnósticos da ADEPE/
MT em sala de aula, o que, segundo eles, possibilitou articular teoria e prática em momentos de formação continuada.
Considera-se, dessa forma, que o processo de formação continuada mudou a prática dos professores que foram induzidos a refletir sobre outras
possibilidades de formação. Nesse sentido, a avaliação externa e interna, foram vistas como componentes indicadores avaliativos para ensino e aprendizagem que mudaram os critérios em prol da reestruturação da formação
continuada. Dessa forma, compreende-se a formação continuada como um
momento que possibilita a conscientização transformadora do sujeito.
Outra questão identificada na pesquisa foi o critério utilizado para a formação dos professores, que teve como base o diagnóstico Avaliação Externa
– ADEPE/MT. Ao trazer suas reflexões sobre essa formação, os sujeitos apontaram: 1- a formação continuada como regulação do ensino do professor de
Língua Portuguesa para melhoria do aprendizado com vistas ao aumento de
nota do IDEB; 2- o conteúdo a ser ensinado em sala de aula foi trazido pela
ADEPE/MT para ser discutido em momento de formação e para ser aplicado
em sala de aula, visando uma possível melhora na avaliação externa futura.
Esse último item foi um dos aspectos mais enfatizado pelos sujeitos da
pesquisa e amplamente questionado. Considerando esse fato, percebeu-se,
que os professores questionaram e sugeriram que a avaliação seja contextualizada com o conteúdo ensinado em sala. Além disso, consideraram que
as questões da avaliação não foram desenvolvidas a partir do conhecimento
do aluno, o que dificultou a associação entre o que é ensinado e o que é
aprendido. Este foi um ponto crucial, enfatizado por alguns dos sujeitos da
pesquisa, que é o do estudante entender o significado do que é cobrado na
avaliação em larga escala e a importância do contexto para sua formação
humana e profissional.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O diagnóstico da avaliação externa realizada em 2016 no estado de
Mato Grosso serviu de base para a organização da formação continuada dos
professores de Língua Portuguesa. Salienta-se que há aspectos positivos nesse tipo de formação, pois conforme afirma Freire (1989, p. 97-98) “Não é
possível praticar sem avaliar a prática. Avaliar a prática é analisar o que se
faz, comparando os resultados obtidos com as finalidades que procuramos
alcançar com a prática”. Nesse sentido, os professores puderam refletir sobre
os resultados da avaliação externa, momento preparatório para o processo
formativo que, no caso de Língua Portuguesa, estava voltado ao desenvolvimento de habilidades para leitura e escrita.
Em relação ao contexto analisado, por meio dos dados pesquisados,
identificamos os seguintes resultados: 1- mudança no contexto educacional:
por meio da avaliação em larga escala – ADEPE/MT - que penetrou, moldou
e mudou o contexto escolar, em específico, o contexto de formação continuada; 2- processo de formação continuada compreendido dentro de um
processo cíclico que envolveu: estudos do diagnóstico e levantamento de
problemas; debates; aplicação em sala de aula e discussão em momento de
formação.
Quanto a percepção dos professores de Língua Portuguesa em relação à
formação continuada docente no Ensino Fundamental, anos finais, 7º/8º e 9º
anos, em escolas públicas da rede estadual em Mato Grosso destaca-se, ao
longo da análise dos dados obtidos, as considerações feitas pelos docentes
sobre como viram a formação continuada, no ano de 2016, e quais elementos foram os norteadores da ação de ensino no âmbito educativo. Para os
sujeitos da pesquisa, a ênfase foi dada à melhoria da leitura e da escrita pelos
estudantes, o que norteou as ações da SEDUC na formação continuada dos
professors de Língua Portuguesa no estado de Mato Grosso.
Em relação ao papel do professor quanto ao processo de ensino e com
base no resultado trazido por meio dos dados da avaliação externa, identificamos que limites e possibilidades nas respostas dos sujeitos em relação ao
conceito de “Formação Continuada” no ano de 2016, a saber: a avaliação externa pode contribuir para a formação continuada do professor da Educação
Básica desde que mantenha o foco no sujeito crítico e reflexivo e também no
estudante, que é corresponsável pelo seu aprendizado.
Na pesquisa evidenciou-se que toda formação é um processo de natureza de “Formação Humana” mesmo que essa prática do ato formador priorize
apenas o formato trazido pelos resultados diagnósticos, porque há momentos de reflexão, mesmo que seja caracterizada pela preocupação em aumentar o índice do IDEB.
Dentro desse processo de reflexão, identificou-se, nas respostas dos
90

XVI Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE)

professores, a importância da avaliação para a formação dos sujeitos. Nesse
ato de avaliar dentro de um processo formativo pelo olhar do professor de
Língua Portuguesa, a formação continuada se apresenta como momento de
aprendizagem e de importância para a prática reflexiva no ambiente escolar.
Na avaliação feita pela Seduc/MT (2016), nos momentos de reflexão-ação-reflexão, os professores puderam conhecer formas de contribuir com o
desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita dos estudantes.
Os sujeitos declararam a importância e necessidade da formação continuada, mas como construção de sentido na aprendizagem do estudante.
Nesse sentido, as práticas de leitura e de escrita, conforme os sujeitos supracitados, estão interligadas ao processo de desenvolvimento intelectual do ser
humano, o que possibilita a todos os indivíduos a igualdade de oportunidade,
no sentido de poder conhecer as diferentes culturas, sendo que a relação
entre sujeito-mundo mediada pela leitura e pela escrita não discrimina, mas
delineia oportunidades igualitárias de conhecimento.
Quanto ao critério utilizado para formar professor, no ano de 2016,
constatou-se que: 1- A formação continuada foi vista como regulação para o
aumento do índice do IDEB nas instituições escolares; 2- As atividades aplicadas no contexto escolar tiveram como base atividades retiradas de avaliações
aplicadas anteriormente nas escolas públicas, tanto em nível de Estado como
do Brasil.
Afirma-se, nesse contexto, que os aspectos discutidos por meio do diagnóstico trazido pelo governo do Estado de Mato Grosso no ano de 2016 constituíram um desafio para a formação continuada e para a aprendizagem de
novas práticas na disciplina de Língua Portuguesa. Neste sentido, as reflexões
das professoras que participaram da pesquisa sinalizam que houve mudança no contexto escolar e novos caminhos pedagógicos foram trilhados para
alcançar metas pré-estabelecidas pelo governo do estado de Mato Grosso.
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AFROCENTRICIDADE: UM MODO AFRICANO DE
APREENDER E ENSINAR O MUNDO
Ademir Barros dos Santos1
Liberdade é pouco: o que desejo ainda não tem
nome
(Clarice Lispector. Trecho do livro “Perto do
Coração Selvagem”)

RESUMO
Ao abordar o paradigma afrocentricidade, este artigo pretende apontar outros modos de exercer o processo ensino-aprendizagem, tanto em seu
formato quanto em seus conteúdos que, atualmente, estão centrados, única
e exclusivamente, na produção oriunda do eixo euro-estadunidense, sendo
este universalmente admitido, pelo ocidente, como fonte privilegiada de todos os conhecimentos. Porém, conforme vai aqui exposto, esta compreensão,
eminentemente parcial e exclusivista, não corresponde aos reais fatos que
incidem sobre a totalidade da produção humana: antes, resulta da hegemonia, indevida e violentamente imposta por aquela fonte que, ainda atualmente e sem qualquer pudor, impõe agressivas mordaças culturais, econômicas e
sociais a todas as outras vozes que dela discordam, por qualquer viés que se
apresente esta discordância. Como resultado, é diante destes impedimentos
que olhares outros sobre o engenho da humanidade, especialmente quando abordam a história e demais ciências correlatas, se analisadas a partir de
outros paradigmas, veem-se neblinados, amordaçados e negados, o que favorece a perpetuação da interpretação única, sendo esta produzida, apenas,
a partir da perspectiva centralizadora; porém, esta impõe homogeneizações,
ao exigir alinhamentos à fonte hegemônica. É com este foco e objetivo que
o presente artigo, desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica e viés qualitativo, se localiza a partir da produção de Cheikh Anta Diop (2020), Molefi
Kete Asante (2003, 2009, 2016), Ama Mazama (2009) e outros, na busca de
propor a ampliação dos olhares acadêmicos sobre a história e a produção do
engenho humano presentes em África a partir dos primórdios da humanidade, bem como sugerir abordagens que se pretendem úteis à materialização
do que determina o Art. 26 A da LDBEN, em sua redação atualizada pela lei
11645, de 10 de março de 2008, que alterou a redação anterior, proposta
pela lei 10639, de 05 de janeiro de 2003.
1

Doutorando em Educação. Universidade Federal de São Carlos.ademirmulato@gmail.com
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PALAVRAS-CHAVE
Afrocentricidade. Afrocentrismo. Eurocentrismo. Hegemonia cultural.

1. INTRODUÇÃO
Afrocentricidade não é o combate ou enfrentamento ao eurocentrismo:
isso é tarefa do afrocentrismo, que é outra coisa.
Ou seja: ao enfrentar o eurocentrismo, o afrocentrismo mantém seu
foco voltado à produção euro-estadunidense, que se apresenta como única e
incontestável geradora de verdades aceitáveis sobre e para o mundo; portanto, ao se colocar contraposto àquela interpretação, o afrocentrismo implicitamente enfrenta, apenas, o maniqueísmo ali embutido, assentado que é na
oposição bom/ruim, bem/mal, pecado/virtude, claro/escuro, sem significativa ênfase no amplo espectro que permeia os extremos; mas, é exatamente a
ênfase neste espectro a principal caraterística da afrocentricidade.
Assim sendo, a diferença entre esta postura intelectual e o afrocentrismo é, exatamente, a admissão, ou não, de formas diversas de embasamento
científico, de interpretação de mundo e de ser humano, ou seja: enquanto o
afrocentrismo se preocupa em combater o eurocentrismo, a afrocentricidade também o admite no debate, inclusive procurando absorver, dele, o que,
entre seus conceitos, embora indevidamente auto arvorados universais, possam, eventualmente, conter de útil.
Para melhor entendimento, parece necessário abordar os motivos que
provocaram a gênese da afrocentricidade, na busca de compreender seu enraizamento intelectual.
É este o desafio a ser enfrentado.

2. O PORQUÊ DA AFROCENTRICIDADE
A expansão europeia iniciada em meados do séc. XV, impulsionada que
foi pela vitória dos Reis Católicos sobre a ocupação muçulmana que, durante sete séculos, dominou o sul da Península Ibérica, deu, aos vencedores, a
crença da superioridade de sua religião sobre todas as demais, incluindo-se
aí suas irmãs reveladas, tais como o islamismo – que perdeu a guerra - e o
judaísmo, de quem os católicos já traziam larga desconfiança, por tratá-los
como deicidas, culpando-os pela crucificação de Cristo; ou seja: pelo assassinato de Deus.
Potencializa tal crença o fato de, no mesmo momento histórico, encontrar-se, o catolicismo, sob forte pressão contestatória: é da mesma época
a adoção das chamadas “cinco solas”2, pilares da Reforma Protestante que
Sola Fide, Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Gratia e Soli Deo Gloria. Sobre o tema, verificar
Emanuela Greco (2019), 5 solas da reforma protestante: entenda quais são os solas e a sua

2
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nega, frontalmente, a exclusividade papal na interpretação dos textos sagrados; a esta publicação, acontecida em 1517, somam-se os enfrentamentos
que, após Lutero, são apresentados por Calvino e Zwingli, reforçando o enfrentamento ao poder papal.
Note-se que é preciso admitir que, se as contestações acontecem no
início do mesmo século XVI em que a expansão territorial europeia ganha
força, a contestação ao poder papal não nasceu de geração espontânea mas,
sim, amadureceu e se potencializou desde tempos anteriores.
Retornando ao mesmo ano de 1492 em que a chamada Reconquista da
Península Ibérica pelos Reis Católicos aconteceu, é nele que estes Reis expulsam os judeus da Espanha e Colombo chega às Américas, transportando o
catolicismo entre suas principais bagagens.
Diante deste contexto, não parece dificultoso admitir que o anseio religioso se unisse ao desejo político de expansão e domínio territorial, do que
resulta, por exemplo, o processo de Contra Reforma, iniciado em 1545 pela
Igreja Católica, como culminância do que vinha decidido pelas bulas papais
Inter Cӕtera, Romanus Pontifex e Dum Diversas3 que, entre 1452 e 1493,
concederam, a Portugal e Espanha respectivamente, o direito de conquistar,
catequizar e escravizar os povos encontrados na empreitada expansionista.
Ganha destaque as datas dessas bulas: Portugal inicia o processo de escravização de africanos em 14444 e, oito anos depois, o Papa lhe concede os
direitos aqui elencados; Colombo atinge as Américas em 1492: no ano seguinte, o Sumo Pontífice estende à Espanha os direitos até então concedidos
a Portugal. Não pode fugir ao contexto a assinatura do Tratado de Tordesilhas, em 1494.
É assim alinhados que os poderes religioso e laico, formando um só corpo expansionista, se lançam à conquista do mundo: para os católicos, porque
lhes garantiria a hegemonia do poder divino; para os aventureiros ibéricos, a
hegemonia política, consolidada pelo hierarquizante domínio territorial.
Mas, era preciso justificar por outro modo esta tentativa de ocupação
universal, que não, apenas, a ganância, quer pelas almas, quer pelo ouro; para
tanto, diante da maldição de Noé sobre Cam5, a cor da pele, clara, passou a
servir como prova irrefutável da Iluminação Divina sobre os conquistadores;
e a ausência dela, como contraprova, passou a atestar que as populações
encontradas permaneciam escuras porque estavam afastadas de Deus, mas
poderiam e precisavam ser salvas; o que naturalizou o uso da violência para
importância. Disponível em: https://crerepensar.com.br/5-solas/.
3
Sobre o tema, ver Rafael Pontin (2012): As bulas e tratados dos séculos XV, XVI e XVIII na
história do direito brasileiro: seus reflexos na América portuguesa. Disponível em http://www.
salesianocampinas.com.br/unisal/downloads/art07cad04.pdf
4
Largo e detalhado relato sobre a expansão portuguesa em direção à África, se encontra em
Zurara (1841): Chronica do descobrimento e conquista da Guiné. Disponível em: https://www.
literaturabrasileira.ufsc.br/documentos/?action=download&id=36261.
5
Ver Gênese, 9:18-28.
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a conquista dos povos mais escuros encontrados, transformando a agressividade da conquista em obra pia.
Evidente é que o assento nesta justificativa, tornou possível admitir que
os indígenas americanos tinham alma, embora com menor iluminação que
seus conquistadores, conforme ficou implicitamente decidido na controvérsia de Valadolid6, de 1551.
Quanto aos africanos, a cor escura da pele passou a servir como prova
do total afastamento entre eles e a divindade, o que, apoiado na maldição de
Cam, transformou o desumanizador processo escravista em dever sagrado:
era preciso retirá-los da África, onde conviviam com o Demônio, para lhes
salvar a alma. Nem que, para tanto, se mostrasse necessário arrancar-lhes o
couro, preto e nu.
Foi também munidos das mesmas armas ideológicas que outros europeus, não ibéricos, se puseram, efetivamente, sobre todos os povos do mundo, consistentemente valendo-se da violência: é assim que avançaram não
só sobre a África e as Américas, destruindo povos e culturas incas, astecas,
maias, toltecas, apaches, sioux, tupis, guaicurus, etc., mas, também, sobre a
Ásia, enquanto a Inglaterra, embora enfrentando franceses e espanhóis na
empreitada, se espraiava sobre o continente norte-americano, além de conquistar e destruir toda a rica cultura dos povos da Índia.
A fixação e conquista ampla do mundo dito ocidental consolida-se no
pós Segunda Guerra, onde a polarização entre capitalismo e comunismo divide o mundo em dois blocos antagônicos, sendo o ocidental o arauto das
filosofias geradas em berço grego, cujas sementes hierarquizam a partir do
homem branco, nativo, de posses; portanto, dono de escravos e considerado superior à mulher, que ficam encapsuladas no casulo da maternagem, de
onde ainda não está fácil fugir.
Este posicionamento, mesmo nos dias atuais, não admite enfrentamentos: diante de qualquer contestação, os donos do mundo, assentados no trono
euro-estadunidense, ameaçam com mentiras diplomáticas, como aconteceu
com o Iraque, embargos comerciais, como em Cuba e, mesmo, com as infindáveis guerras promovidas por quem se põe na posição de xerife do mundo: leia-se Coréia, Vietnam, Afeganistão, para citar, apenas, alguns parcos exemplos.
Quanto às populações africanas, a violência da expansão europeia ganha contornos ainda mais assustadores: se no primeiro momento, conforme
abordado, a cor da pele serviu para justificar o sequestro de africanos atirados às mais degradantes condições por considerados meio-humanos animalizados e destinados à posição mais vil da humanidade, o passo seguinte
acontece no início do séc. XVIII, com o advento do Iluminismo: tal movimento
Sobre o tema, ver Renata Andrade Gomes (2010): A controvérsia de Valladolid: debate acerca da guerra justa, escravização dos índios e a questão do nascimento dos direitos humanos.
https://jus.com.br/artigos/17394/a-controversia-de-valladolid-debate-acerca-da-guerra-justa-escravizacao-dos-indios-e-a-questao-do-nascimento-dos-direitos-humanos.
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filosófico, enraizado na primazia da ciência sobre a divindade, hierarquiza a
inteligência, analisada a partir do olhar europeu sobre os demais povos do
mundo, colocando-os acima de todos os outros.
Neste momento, iluministas proeminentes, tais como Kant e Voltaire,
manifestam-se sobre os africanos com o maior desprezo possível, o que culmina com o agressivo e depreciativo diagnóstico de Hegel (1999, p. 83-86),
que decreta: “[...] a principal característica dos negros é que sua consciência
ainda não atingiu a intuição de qualquer objetividade fixa, como Deus, como
leis [...]”; prossegue ele, à mesma página: “Neles, nada evoca a ideia do caráter humano [...]. Entre os negros, os sentimentos morais são totalmente
fracos - ou, para ser mais exato, inexistentes”.
O advento das teorias darwinianas não melhora o quadro: antes, disponibiliza bases “científicas” para a hierarquização eurocentrada quando
Galton, pesquisando se a inteligência tradita entre gerações, decreta que a
capacidade negra de raciocinar é inferior à de seus pares brancos, o que,
de certo modo, justifica a subjugação dos africanos, que passam a ser vistos
como dependentes da tutela branca para atingir a maioridade humana.
A culminância do processo de periferização do povo negro acontece no
último quarto do séc. XIX: é o nefasto processo de Partilha7, quando nações
europeias, reunidas em Berlim entre o final de 1884 e fevereiro de 1885, à
vista da extinção do sistema escravista, resolvem repartir a África entre si.
Este inominável processo de colonização não só mutila o continente,
de onde o Egito, segundo informa Silva (2007, p. 10-11), é sumariamente, se
não física, mas maliciosa e cientificamente retirado, como também impõe
aos africanos o modelo Estado-nação, determinando fronteiras e, portanto,
soberanias, ao bel-prazer dos colonizadores e mediante, apenas, de acordos
entre partes.
Como efeito, além de transformar africanos em estrangeiros de segunda classe no próprio território de nascença, a Europa, enquanto de lá saqueava tudo o que podia, deixou, à sua saída e após algo em torno de setenta anos
de espúria ocupação, misérias, degradações e o registro da impiedosa agressão geográfica, acintosamente marcada pelas fronteiras que, na atualidade,
soam como incuráveis cicatrizes.
Resumindo: a partir do advento da expansão devastadora, ácida e envenenadamente acontecida, a humanidade africana vem sendo paulatinamente negada, quer por justificativas religiosas, quer “científicas” e econômicas,
de modo a considerá-la, sempre e consistentemente, dependente da tutela
europeia.
Esta, porém, zoomorfiza os africanos e toda a sua descendência, tratando-os como animais estacionados a meio caminho entre os símios e a
Por todos, cabe acessar o artigo e Maurício Brum (s.d), A partilha da África pelas potências
europeias. Disponível em: https://super.abril.com.br/especiais/a-partilha-da-africa/.
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humanidade, onde irredutivelmente permanecem, aos olhares ocidentalizados brancos, como eternos semissímios proto-humanos; o que se espraia
geográfica e socialmente pelo mundo, ultrapassando o tempo e o espaço:
caso contrário, porque alguém, ainda na atualidade, chamaria os negros de
macacos, com acintoso desejo agressivo e ofensivo?
É contra este apagamento e este indevido e violento “cala a boca, negro” que se levanta o físico, historiador, egiptólogo e multicientista senegalês
Cheik Anta Diop, quando resolve escarafunchar os entulhos em que a Europa
transformou a África, depois de deixá-la exposta, arrasada, nua e em frangalhos, para contestar o que os europeus brancos, autodenominados senhores
do mundo, indevidamente afirmavam.

3. REATIVANDO E CORRIGINDO A HISTÓRIA
Foi incomodado com o discurso europeu sobre a África; ciente de que
o mesmo não correspondia à realidade e, portanto, havia sido manipulado
deliberadamente para justificar as ações europeias sobre o continente; convencido, ainda, que este discurso entortado havia contaminado toda a ciência mundial por revestir-se da falsa aura de incontestável verdade apenas
porque proferido pelos pretensos senhores do mundo, Cheik Anta Diop se
dispôs a enfrentar e escarafunchar e recompor todo o acervo, rasurado e
contaminado, disponível sobre seu continente de origem.
Neste afã insano e solitário, desencavou a gestação de outra fonte do
desenvolvimento humano, a que denominou “berço sul”, originado no Vale
do Nilo e anterior ao nomeado “berço norte”, que se enraíza sobre a ciência
desenvolvida na velha Grécia. Mais precisamente, na cidade-estado de Atenas.
As provas apresentadas, pelo rigor científico com que foram obtidas e
testadas, logo foram tanto contestadas quanto admitidas, respectivamente,
por detratores e adeptos das africanidades: entre os últimos, Molefi Kete
Asante, compilador da afrocentricidade.
É a estes dois pesquisadores das negritudes nascidas no Vale do Nilo,
mas formadoras daquilo que Munanga (1988) denomina valores civilizatórios
africanos, que os subtópicos seguintes irão se debruçar.

3.1 Primeiro momento: Cheik Anta Diop
Diop (2020), após exaustivas mas rigorosas pesquisas, especialmente
assentadas no Egito faraônico, levanta várias teses8, entre as quais algumas
servem como fontes basilares para o desenvolvimento da afrocentricidade.
Entre elas: a humanidade começou na África; o desenvolvimento
8 Devidamente detalhadas por Théophile Obenga em Cheikh Anta Diop, Volney, et le Sphinx.
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humano partiu de dois berços: ao sul, do Egito; ao norte, da Grécia; a origem
das comunidades africanas remonta ao vale do Nilo; há fundamentos culturais
que perpassam toda a África subsaariana.
Quanto a este último ponto, a hipótese é que o Egito, assentado no
Vale do Nilo, surgiu da atração que a fertilidade ali deixada pelas enchentes
exerceu sobre nações de seu entorno, tais como cushitas, axumitas, coptas,
abissínios e povos expulsos de regiões que, vitimadas pelo ressecamento,
formaram ou ampliaram o Saara.
Do amálgama entre estes povos, surgiram ciências diversas no Egito,
entre as quais a matemática, conforme defende D´Ambrósio (2001), desenvolvida como forma de medir a concessão de terras para cultivo e, assim,
permitir o cálculo de impostos sobre esta concessão.
É deste conhecimento que derivam a trigonometria, a arquitetura e a
engenharia, que possibilitaram, entre outras grandes obras, a construção das
pirâmides, a escultura de Esfinge e, posteriormente, da filosofia9, ali chamada rekhet e ensinada nas Per Ankh10, conforme Diop e seu discípulo Théophile Obenga (2000) constataram da leitura, atenta e direta, de papiros; aliás,
papiros recheados com a escrita representativa desenvolvida no Egito: os
hieróglifos, que disputam longevidade, apenas, com a escrita amárica, dos
povos etíopes, que também são africanos.
No momento seguinte, é de se crer que o mesmo Nilo que aglutinou
povos para a formação de Kemet11, transportou esta cultura através de todo
o continente: em seu trajeto, influenciou a Alta Guiné pelo comércio transitado pela bacia dos rios Senegal e Gâmbia, o que se repete na Baixa Guiné,
pela bacia do Níger e, na África Central, pela proximidade com o Rio Congo.
Nesta última bacia, a expansão promove a formação do Reino do Kongo, que gesta Angola e, através dos rios Cuanza e Cunene, chega ao sudeste
africano, onde a civilização para ali transposta se espraia, atraída pelos lagos
Vitória e Tanganica.
É dessa maneira que Diop aponta a disseminação da cultura nascida no
Egito, por todo o continente africano, compondo o tronco civilizacional do
qual partem, como galhos, as diversas culturas locais; são os componentes
encontrados neste tronco os que Munanga (1988) aponta, conforme mencionado acima, valores civilizacionais africanos.
É com este cabedal em mãos que Asante (2009) desenvolve a ideia da
afrocentricidade, levando em conta, principalmente, que a cultura africana,
9
São notáveis as máximas deixadas por Pta Hotep; sobre o tema, acessar Galvão, Sabedoria
egípcia: as máximas de Ptahotep. Disponível em: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=931366727292276
10
Casas do saber, em tradução livre.
11
Em tradução bastante aproximada, terra negra, em referência ao húmus deixado pelas
vazantes do Nilo; pela cor da pele igual à deste humus, os egípcios também se colocavam,
simbolicamente, como férteis, dando o nome Kemet ao próprio país.
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que tem origem no berço sul do desenvolvimento humano, assenta-se em
pilares civilizacionais tais como a família estendida, a comunidade, a longevidade como único sustentáculo da hierarquia, além da prevalência do grupo
sobre o indivíduo, o que força a convivência e interdependência comunitária,
de onde o diálogo como instrumento ideal, se não único, para a solução de
conflitos. Valores todos ausentes nos fundamentos euro-norte americanos,
hegemônicos ainda nos dias atuais.
Destaque-se que, entre estes valores, está a paridade e complementariedade entre os sexos ou, mesmo, a sacralidade feminina, o que, aliado ao
incontornável senso comunitário, torna impossível o enclausuramento feminino apenas na maternagem, do que dá conta Oyèrónkẹ́ Oyěwùmí, (2021),
em seu festejado A invenção das mulheres.
Diante do exposto, entende-se porque, para a afrocentricidade, todas
as soluções sempre passam pelo respeito às opiniões alheias, sem qualquer
distinção; o que não significa aceitá-las sem restrição mas, sim, extrair, delas,
o que pode ser útil à comunidade como instrumento de evolução e aprendizado, a cada momento e em cada situação.

3.2. Segundo momento: Molefi Kete Asante
Foi em 1972 que o professor universitário norte-americano Arthur Lee
Smith Jr, então com 30 anos de idade, ao visitar uma biblioteca universitária
em Gana, perguntou, ao bibliotecário, se um de seus livros estava disponível,
ali.
Recebeu, como resposta, que, de fato, o livro lá estava para acesso livre
ao público; mas, que o bibliotecário imaginava que ele tinha sido escrito por
um inglês, não por um negro norte-americano.
Talvez tenha sido este o fato que despertou, naquele professor, a constatação de que todo o conhecimento disponibilizado pela Academia derivava
da autoridade, hegemonicamente autoatribuída pelo eixo euro-estadunidense, como única fonte aceitável do conhecimento científico, o que se encontrava implícita e universalmente admitido como tal, mesmo fora deste eixo.
Ainda sob o impacto desta constatação, ele foi, no ano seguinte, nomeado professor do Departamento de Comunicações da Universidade Estadual
de Nova York.
Desde então, e dedicando-se a pesquisar a produção africana, que se
encontrava atirada aos cantos mais escuros do conhecimento acadêmico e
posta além das bordas do que a posição hegemônica reconhecia como fruto
da engenhosidade humana, que ele resolveu, oficialmente, mudar seu nome
para Molefi Kete Asante, provavelmente como resposta ao que lhe havia
acontecido na África.
Informe-se que, na composição deste novo nome, Molefi Kete significa,
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em tradução largamente livre, “aquele que mantém e dissemina a tradição”;
quanto ao termo “Asante”, remete à etnia africana da qual o professor sabia
descender: os ashanti, povo de cultura akan, de onde provêm os símbolos
adinkra; entre os quais, o famoso pássaro Sankofa.
Foi em 1980 que, levado a meticulosa pesquisa, talvez ainda em decorrência daquele incômodo, que ele escreveu aquela que, provavelmente,
tenha sido sua mais importante obra: “Afrocentricity: the theory of social
change”12, onde lança as bases para a até então inusitada forma de enxergar
a produção humana: a afrocentricidade.
Embora ainda utilizando o termo afrocentrismo para tanto, Asante produziu novas obras sobre o mesmo tema, incluindo-se, aí, “The Afrocentric
idea”, de 1987; “Kemet, Afrocentricity and knowledge”, de 1990 e “An Afrocentric Manifesto”13, de 2007, consolidando, com esta produção, inusitado
corpo para a análise científica, ao qual aderiram intelectuais que o solidificaram na Academia como poderoso e inovador paradigma14.
Em 1984, Asante tornou-se Professor de Estudos Afro-Americanos na
Temple University, cargo que ocupa até hoje, estando, também, entre os primeiros professores negros na Purdue University, ainda antes de retornar à
University of California para dirigir o Center for Afro-American Studies e cofundar, com Robert Singleton, o Journal of black studies15, publicação científica voltada, como o nome aponta, aos estudos da negritude.

4. O QUE PRETENDE A AFROCENTRICIDADE
Segundo Asante, a “Afrocentricidade emergiu como um repensar da
caixa conceitual que tinha aprisionado os africanos no paradigma ocidental,
sendo, portanto, “uma afirmação do lugar de sujeito dos africanos dentro de
sua própria história e experiências.” (ASANTE: 2016, p. 10).
Assim sendo, a afrocentricidade, ao contrário da civilização originada
pelo berço norte do desenvolvimento humano, em nenhum momento busca
a hegemonia, mas, sim e segundo Asante (2016, p. 16), expressa “uma crença ardente na possibilidade de diversas populações vivendo na mesma terra
sem abandonar suas tradições fundamentais”.
Por ter, como origem intelectual, o berço sul do desenvolvimento
humano, ou seja, o Egito faraônico, é imprescindível abordar-se, na
composição da Afrocentricidade, o conjunto moral consolidado no e pelo
conceito de Maat, a deusa que expressa “a ideia de verdade, harmonia,
Afrocentricidade: teoria sobre mudanças sociais, em tradução mais ou menos livre.
A ideia afrocêntrica, Kemet, afrocentricidade e conhecimento e Um manifesto afrocêntrico,
parecem ser traduções aceitáveis.
14
Entre os quais cabe destacar A afrocentricidade como um novo paradigma, de Ama Mazama
(2009).
15
Jornal de estudos negros.
12
13
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ordem, equilíbrio, justiça, retidão e reciprocidade” como valores originais
africanos, “uma vez que [este] foi o conceito mais antigo que emergiu das
civilizações do Vale do Nilo”, segundo anota Asante (2016, p. 17).
Diante deste conceito, parece não exigir esforço algum compreender
que, como fundamento filosófico, Maat empurra para a cooperação intergrupal, de onde a prevalência da comunidade sobre o indivíduo, o que é frontalmente contraposto aos fundamentos euro-estadunidense que, acintosamente, priorizam a celebração do indivíduo que se desgarra e se projeta acima de
sua comunidade: eis aí os conceitos winner e self made man16 como provas
incontestáveis deste fundamento cultural.
Porém, note-se que, ainda segundo Asante (2016, p. 17), “a Afrocentricidade não representa um contraponto à eurocentricidade”, porque “é uma
perspectiva particular para a análise que não procura ocupar todo o espaço
e o tempo como o eurocentrismo tem feito com frequência”; portanto, para
este paradigma, “o pluralismo nas visões filosóficas sem hierarquia deve ser
objetivo de toda interrogação madura”, visto que “Todas as culturas humanas
devem ser centradas de fato, sujeitos das narrativas de suas realidades”.
Em outro texto, Asante (2009, p. 93) ressalta que “pode-se praticar os
usos e costumes africanos sem por isso ser afrocêntrico”, porque a “Afrocentricidade é a conscientização sobre a agência dos povos africanos”, sendo
“essa a chave para a reorientação e recentralização, de modo que a pessoa
possa atuar como agente, e não como vítima dependente”. (destaques no
original)
Reforçando o mesmo argumento, ele (2009, p. 95) resume: “O que se
pode analisar [...] é se os africanos são agentes fortes ou fracos, mas não
deve haver dúvida de que essa agência existe”, porque “Quando ela não existe, temos a condição de marginalidade – e sua pior forma é ser marginal na
própria história”.
Isso posto, cabe abordar Mazama (2009, p. 111) que, em seu artigo A
afrocentricidade como um novo paradigma, explica: “No cerne da ideia afrocêntrica está a afirmativa de que nós africanos17 devemos operar como agentes autoconscientes, não mais satisfeitos em ser definidos e manipulados de
fora”, o que significa que devemos “cada vez mais controlar nosso destino por
meio de uma autodefinição positiva e assertiva”, porque “os critérios dessa
autodefinição devem ser extraídos da cultura africana”.
Então explica, ainda à mesma página, que a “afrocentricidade surgiu
16
Winner: vencedor, talvez se mostre como o principal elogio na cultura anglo-saxônica, de
onde a supervalorização do self-made man, ou homem que se fez por si só, vencedor pelos
próprios méritos individuais; o que, claramente, despreza qualquer ajuda obtida comunitariamente,
17
Nem Mazama nem Asante nasceram no continente africano; este adjetivo é utilizado, pelos
africanistas, como reconhecimento de sua ancestralidade; o que remete à concepção ideológica da África expandida, ou seja: o continente, para além de seus limites geográficos, se alarga
pelas almas de seus descendentes.
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em resposta à supremacia branca, a qual tem assumido diversas formas que
certamente não são exclusivas entre si”, mas que se expressam “como um
processo físico de pura violência” marcado por “uma lista aparentemente
interminável de atos de terror perpetrados por supremacistas brancos em
todo o planeta”.
Prossegue ela, à página seguinte: “a supremacia branca também pode
ser um processo [...] pelo qual milhões perdem a soberania, [...], sendo seus
‘recursos’ [...] apropriados pelos europeus em função dos interesses destes”.
Isto posto, é sem dúvida que ainda vivemos neste incontestável e, por
vezes, imperceptível regime de dominação intelectual porque, enquanto naturalizado, o quadro de supremacia euro-estadunidense sequer permite que
se questione quais as contribuições dos povos não brancos para a humanidade.
É exatamente neste ponto que se encontra a afrocentricidade: no campo que permite que as contribuições e os produtos do engenho humano,
especialmente quando fora do eixo hegemônico, possam ser considerados
no inventário das alavancas do progresso do conhecimento.
Porém, o conhecimento sobre esta produção espúria do ponto de vista
hegemônico, sequer é levada aos bancos escolares, embora nestes se formatem culturas que, acintosamente ignorando leis e determinações, sequer levam em conta as africanidades; não raras vezes, nem mesmo nas populações
de onde se originam.

5. AFROCENTRICIDADE:
CENTRICIDADE

ENTRE

O

AFRO

E

A

Diante do exposto acima, parece vedado, ao desavisado, imaginar que a
afrocentricidade tem, como objetivo principal, o combate frontal à eurocentricidade, substituindo todo o produto humano dali nascido pela produção
africana, de modo a desclassificar aquela, porque vencê-la no debate seria
seu principal objetivo.
Incorre em grave engano quem ainda pensa assim: apesar do nome, a
afrocentricidade não busca qualquer hegemonia; antes e a partir dos fundamentos culturais africanos captados por Cheikh Anta Diop (2020), compilados e consolidados por Molefi Kete Asante (2003, 2009, 2016), busca abrir
diálogo entre todos os produtores de humanidades; aí incluídos os conhecimentos dos nativos das Américas e de todos os outros povos. Inclusive,
aqueles originados pela produção euro-estadunidense.
Ressalte que, quanto a isto, Asante (2016, p. 15) é veemente quando
ensina: “Isto não é dizer que toda a Europa é má e toda a África é boa.
Mesmo pensar ou colocar a questão dessa maneira, é perder o ponto da
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Afrocentricidade”; portanto, até mesmo o pensamento ainda hegemônico,
autor e causador de tantos males aos africanos, sua descendência e
africanidades, é bem vindo ao diálogo proposto pela afrocentricidade.
Também fica implícita, neste compreender de matriz africana, a ideia
de totalidade: nada existe por si só, ou fora de contexto; o que refuta frontalmente a compreensão da superioridade do ser humano sobre a natureza,
com a qual este ser, por sua capacidade de raciocinar e planejar, do ponto de
vista das africanidades, deve conviver, preservar e manter-se em perene e
estrito mutualismo.
É desta compreensão que, para o africano subsaariano tradicional, deriva a obrigação de cuidar de seu entorno, que abrange as gerações todas
de sua linhagem, desde os antepassados até os não nascidos, além de todo
o restante do universo, que se estende para a água, a terra, o ar, entendidos
como formas diversas da mesma natureza; compreensão essa, consolidada
na filosofia ubuntu.
Sempre será a partir desta tipicamente africana compreensão filosófica
de incompletude individual, dependência comunitária, convivência interdependente entre o ser humano, a natureza e o universo, que se deverá nortear
toda e qualquer análise sobre qualquer fenômeno a ser analisado pelos aderentes à afrocentricidade.
Em mais inteligíveis palavras: as análises só serão alinhadas ao paradigma afrocentricidade se produzidas por quem se reconhece colocado na
posição africana de compreender o mundo e, partindo desta perspectiva específica, se posicione para apresentar outras interpretações do mesmo ou de
qualquer outro fato; mas, sem nunca requisitar, para si, qualquer pretensão
de totalidade, ou de hegemonia.
Portanto, a afrocentricidade aponta para outros formatos de ensinar,
ou seja: amplia o processo de transmitir os saberes e fazeres disciplinadores
da cultura; a partir deste paradigma, alargam-se as fontes e o cabedal de conhecimentos que devem ser disponibilizados, além do que os apresenta de
forma muito mais holística e humanista que os estritos limites impostos pela
hegemonia, hiperespecializadora, euro-norte americana.
É o que se enfrenta a partir deste ponto.

5.1 A “centricidade” em afrocentricidade
Isto posto, imperativo compreender que o termo “centricidade” em
afrocentricidade, não coloca os africanos como habitantes de qualquer bolha
exclusiva de conhecimento.
Não: este termo, ali, significa, apenas, que o conhecimento existe, é gerado e deve ser considerado a partir de diversas perspectivas de análise, não
apenas de uma, como quer a pretensa hegemonia euro-estadunidense.
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Em mais claras palavras: se, na atualidade, a fonte, ou seja, o centro de
qualquer análise está reservado à exclusividade euro-estadunidense, é porque a evolução e expansão dos povos que partiram do eixo norte do desenvolvimento humano, valendo-se de acintosa e persistente violência física ou
simbólica, agressivamente calaram tudo o que foi gerado fora deste centro;
não porque nada foi produzido fora dele.
Diante desta constatação, a centricidade significa o deslocamento deste
centro, para admitir discursos e conhecimentos produzidos a partir de perspectivas outras, que geram inovadoras narrativas, quaisquer que sejam.
Portanto, não se trata do deslocamento do discurso de uma fonte específica e exclusivista para outra que mantenha o mesmo exclusivismo mas,
sim, para qualquer outra que produza e tenha o que acrescentar à evolução
do conhecimento humano.
Assim sendo, a todos – inclusive aos atuais detentores da hegemonia
– admite-se o direito de ocupar o centro e dele fazer uso para suas falas,
quando lhes couber a sua vez. Mas, também, se impõe, também a todos, o
dever de permanecerem atentos ao que se origina dos outros centros, universalizando a captação de saberes.
Enfim: a tudo e a todos, sem qualquer distinção e sem qualquer preconceito, quer de raça, etnia, crença religiosa, orientação sexual ou qualquer
outra origem, deve ser concedido o direito de expor a própria interpretação
dos fenômenos analisados; mas, em contrapartida, a todos os outros cabe o
dever de ouvir, interpretar, criticar e aceitar ou recursar, no que couber, tais
posições.
Resumindo: a todo “lugar de fala” corresponde a incontornável contrapartida do “lugar de escuta”; porém, não da escuta vazia e condescendente
apenas, mas, sim, da escuta respeitosa e necessariamente crítica e levada em
atenta consideração.
Esta a centralidade, fluida e dinâmica, que a afrocentricidade assume,
aponta e recomenda.
Como esclarecedor exemplo, considere-se a realidade inconteste da expansão europeia em direção às Américas; tal acontecimento histórico, ponto
de viragem dos caminhos da humanidade, encharca todos os livros didáticos
e, por consequência, os bancos escolares, sob a pomposa denominação de
Grandes Descobrimentos; ou, alternativamente, Grandes Navegações.
Note-se que é, apenas, a partir desta perspectiva, essencialmente eurocêntrica, que surgem heróis da humanidade, desbravadores destemidos
que atendem pelos imortalizados nomes de Colombo, Cabral, Pizarro, Cortez,
entre outros.
No entanto, seriam eles ainda heróis se a história registrasse a perspectiva com que os ameríndios encontrados por estes desbravadores foram
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vistos? Com certeza, não: certamente, seus nomes estampariam a galeria
dos Grandes Depredadores, Invencíveis e Insensíveis Destruidores das sociedades encontradas, porque assassinos frios de heróis locais: entre eles,
Montezuma; assim, também, o indígena norte-americano Touro Sentado; e a
história lamentaria o extermínio de incas, astecas, maias, apaches, aruaques,
pelos sedentos assassinos europeus, habitantes da Galeria de Grandes Heróis, erigida, apenas, pela hegemonia branca.
Seria ainda outra e mais terrível a história contada a partir dos ainda
vitimados africanos, vilipendiados na própria terra e espezinhados quando
fora dela.
É exatamente contra esta hegemonia, produtora da história única e seus
perigos, apontados e denunciados por Chimamanda Ngozi Adichie (2019),
que a centricidade apontada na afrocentricidade, se posiciona.

5.2 O “afro”, em afrocentricidade
Diante do exposto, parece autoexplicativo o termo “afro” quando compõe o
nome deste paradigma: a própria história de sua gênese serve como justificativa.
Isto é: a afrocentricidade, ao requerer seu direito à visibilidade, parte da
inegável constatação que, entre os povos agredidos e violentamente silenciados ao longo de toda a história humana, os africanos, por negros, estão entre
os principais; portanto, seu requerimento encontra intrínseca justificativa.
Certamente, não resta qualquer dúvida a qualquer pessoa que, isentamente, se debruce sobre a história da humanidade a partir do séc. XV, quando a expansão europeia se inicia, que a ganância gerada na Península Ibérica
pelo confronto com o mundo árabe, empurrou os portugueses à procura do
ouro capaz de financiar seus exércitos18.
Se com este olhar, logo lhe será transparente constatar que este fato
disparou a invasão do continente africano que, posteriormente, viu-se vitimado pela infame Partilha efetivada em 1885.
Esta, ao quase retalhar a África integralmente no agressivo processo,
que se estendeu até o terceiro quarto do séc. XX, ali institucionalizou consistente pilhagem de riquezas materiais, além de, ao destruir sociedades e culturas, disseminar discursos depreciativos, produtores de complexos sociais
apostos aos africanos sem qualquer base sustentável; mas, que ainda ecoam,
disseminados por todo o mundo atual.
Portanto é, apenas, reivindicando o protagonismo que lhe foi expurgado e que chegou ao cúmulo de, academicamente, embranquecer o Egito
e retirá-lo do continente vitimado, que o termo “afro”, de afrocentricidade,
vem explicitado.
18
Refirme-se: sobre o tema, consultar Zurara (1841): Chronica do descobrimento e conquista
da Guiné.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A afrocentricidade não pretende atingir ou confrontar os meios de
ensino atualmente postos em nossas escolas oficiais mas, sim, apresentar
outros formatos e currículos que, de fato, promovam ou, pelo menos, apontem possibilidades concretas de efetivação do que determina o art, 26 A da
LDBEN, na redação dada pela Lei 11.645/2008, que altera e amplia a redação
anterior, gestada pela Lei 10639/2003.
Quanto a conteúdos, a Lei mencionada determina a inclusão da história
e cultura africana e afrodescendente em todos os níveis de ensino praticados
no território nacional; o que, evidentemente, não vem sendo minimamente
efetivado.
Como formato, os valores civilizatórios africanos podem, talvez, apresentar rica contribuição; como exemplo: a disposição comumente adotada
em nossas salas de aula, colocam um professor à frente de seu alunado, disposto em filas paralelas.
No entanto, a leitura africana, ao priorizar a comunidade não hierarquizada, pode recomendar que a disposição do alunado priorize o círculo ou,
pelo menos, o semicírculo, onde todos podem enxergar-se frente a frente,
em nível único, não apenas focando a nuca e as costas de quem lhe está à
frente.
Quanto ao professor, também poderá colocar-se como componente da
roda, o que traz mais uma vantagem: alunos eventualmente atrasados podem tomar seu lugar na roda sem causar qualquer tumulto porque, um a
mais ou um a menos, não alteram o formato roda que, necessariamente, não
tem lugar marcado, como acontece com as filas.
Outra vantagem da roda é o uso, talvez exaustivo, mas sempre prazeroso, da oralidade: isso traz outras formas de abordagem sobre qualquer
tema, porque abre espaço para comentários no momento em que a temática
é abordada; o que pode desengessar o discurso e enfatizar inesperadas lacunas presentes no processo ensino-aprendizagem.
Ainda sobre o currículo, há que se notar que a afrocentricidade condena
a hiperespecialização: o transmitir saberes com visão holística, é basilar na
afrocentricidade; assim sendo, os PPP, por exemplo, assim como os HTPC´s,
devem focar no entrosamento entre as matérias, não no descompasso entre
abordagens diversas do mesmo tema, porque componentes de matérias diversas, mesmo quando complementares.
Como exemplo: o ensino da física pode irmanar-se com o da matemática; a geografia física pode abordar seus efeitos sobre a geografia humana, o
que aponta para o estudo, síncrono e concomitante, da sociologia, ao menos;
ou, indo além, da história social.
Por priorizar a comunidade, o erro e a curiosidade devem ser tratados
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como indicadores do que precisa ser reabordado, quiçá por outros meios,
com outra didática; mesmo que, para tanto, os métodos, por vezes, priorizem
pequeno grupo de alunos; exercícios em grupo também podem e devem ser
valorizados: afinal, a afrocentricidade elege, como forma de solução de entraves, o diálogo, o que é impossível quando se foca, apenas, no indivíduo.
Quem sabe, Paulo Freire não iria gostar disso, não?
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ALIENAÇÃO IMPOSTA PELA CULTURA DA DOMINAÇÃO:
DESOCULTAR PARA RESISTIR
Enéas Machado1
As epistemologias do sul são uma tentativa de confrontar o conhecimento hegemónico, científico, com conhecimentos não científicos, produzidos nas práticas e nas
lutas sociais, conhecimentos que têm em si um potencial contra-hegemónico, produzidos em grande parte no
sul global e a partir de premissas culturais distintas das
que subjazem à modernidade ocidental. (SANTOS, apud
JERÓNIMO; NEVES, 2012, p. 690)

RESUMO
O conhecimento pós-moderno traz no bojo questões matizadas na perspectiva das linhas (SANTOS, 1997, 2007, 2009). À vista disso, processos impiedosos de inculcação ideológica engendram manipulação e controle para
a dominação (BOURDIEU, 1989). Processos que impedem de perceber as
possibilidades na construção dos conhecimentos, para além da linha estabelecida (GOMES, 2012) como hegemônica. Desse modo, o conhecimento
pós-abissal, vislumbra um currículo que engendra pontes, capturando a ecologia de saberes. O currículo (APPLE, 2001, 2006; CALDAS, 2016; GANDIN,
2011; LIMA, 2011; MOREIRA, 2007; PEDRA, 1997) necessário é aquele que
considera a cultura, as intersubjetividades e as relações sociais no processo
epistemológico: suas relações e implicações. A ação de solapamento das demais epistemologias e suas culturas implicaram no intitulado epistemicídio.
Isto posto, as linhas radicais (GOMES, 2012; SANTOS, 2009) cindem a sociedade em dois universos distintos: o hegemônico e o contra-hegemônico. O
presente estudo revisita os conceitos da ideologia imposta pela classe dominante às demais classes bem como suscita tensionamentos possíveis (SOUSA
FILHO, 2011) entre regulação e processos emancipatórios (FREIRE, 1987). O
sistema de ensino se mostra socialmente injusto e inadequado (CHARLOT,
2016) aos despossuídos, produzindo o sentimento de desamparo e exclusão.
Este mesmo sistema de ensino reforça um saber elitista aos bem nascidos
– uma verdadeira perversão aos menos abastados. Dessarte, a educação é
uma blindagem necessária contra os processos de alienação em direção à autonomia dos sujeitos, na superação da cultura de dominação por intermédio
Doutor em Educação: Políticas e Processos de Formação e de Profissionalização Docente,
pela Universidade Católica de Santos (UNISANTOS), Santos (SP). Mestre em Educação: Ensino
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de um currículo que produz pontes, conexões ou imbricamentos.

PALAVRAS-CHAVE
Inculcação ideológica. Alienação. Emancipação. Autonomia. Resistência.

1. INTRODUÇÃO
O presente excurso intenciona discorrer sobre a ideologia presente nos
saberes dados como hegemônicos e utilizados como instrumento de dominação cultural, social e política das classes populares.
A dominação, utilizada pela classe hegemônica por meio de uma gama
de instituições sociais, tem a função de difundir seus ideais, garantindo a
manutenção da supremacia e privilégios. Processo legitimado pela alienação
dos indivíduos na atividade produtiva, por conta da coisificação dos sujeitos.
Tal alijamento implica nas contradições presentes no sistema capitalista e
que engendra as desigualdades, exclusão e a exploração da força de trabalho.
O detentor do capital influencia nas relações sociais, sobretudo no controle que este exerce sobre o Estado, legitimando seus interesses e instaurando um ser e estar no mundo a partir da hegemonia dos saberes, desconsiderando nesta esteira, os saberes que transitam abaixo da linha estabelecida
como predominante.
À vista disso, a ideologia da classe dominante influencia a formação
de opinião da grande massa, que passa a reproduzir todo o discurso de
intolerância e desqualificação dos saberes, aquém da linha. É premente o
entretecimento da emancipação coletiva a fim de estruturar o campo de
resistência às imposições estabelecidas pelos grupos hegemônicos, em um
movimento contra-hegemônico.
Epistemologias do Sul (SANTOS, 2009) perpassam a respeito da cultura,
dos saberes não dominantes e das epistemologias submergidas pela cultura
de dominação. Torna-se urgente o diálogo e a captura de outras formas de
saberes. Assim, o conhecimento pós-abissal busca estabelecer entrançamentos, além de compreender a ecologia de saberes (SANTOS, 2007) da modernidade.
O modelo hegemônico da ciência moderna tem sua marca de identidade no modelo de racionalidade que se consolida a partir da revolução cientifica do século XVI e seu ápice no século XIX.
Boaventura de Sousa Santos (2009) nota que a mudança paradigmática
está se consolidando pela aproximação das ciências naturais e ciências humanas. Argumenta que não há conhecimento sem práticas e atores sociais,
assim como os diferentes tipos de relações originam as diferentes epistemologias. Em sua relação mais extensa, as relações sociais também são culturais
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e políticas, em que o conhecimento é sempre contextual em relação às diferenças culturais e políticas. Gomes (2012) perpassa as epistemologias hegemônicas, as marginalizadas e as reconfigurações do status quo.
Por que razão, nos dois últimos séculos, dominou uma
epistemologia que eliminou da reflexão epistemológica
o contexto cultural e político da produção e reprodução
do conhecimento? Quais foram as consequências de tal
descontextualização? São hoje possíveis outras epistemologias? A resposta a tais questionamentos significa o
resgate de modelos epistemológicos outrora desconsiderados pela soberania epistêmica da ciência. Isso pode
levar a que sejam revaloradas identidades e culturas
que foram, durante séculos, intencionalmente ignoradas
pelo colonialismo. Este foi responsável por imprimir uma
histórica tradição de dominação política e cultural, que
submeteu à sua visão etnocêntrica o conhecimento do
mundo, o sentido da vida e das práticas sociais. (GOMES,
2012, p. 40)

As Epistemologias do Sul (GOMES, 2012; SANTOS, 2009) afloram da visão de variação e diversificação das culturas e saberes que no decorrer da
história da modernidade sofreram o arrefecimento pelo pensamento dominante pautado no paradigma epistemológico da ciência moderna, desconsiderando os outros saberes.
O epistemicídio (SANTOS, 2009), nesta esteira, implicou no desmoronamento das demais epistemologias e suas culturas. Por conseqüência:
Designamos a diversidade epistemológica do mundo por
epistemologias do Sul. O Sul aqui concebido metaforicamente como um campo de desafios epistêmicos, que
procuram reparar os danos e impactos historicamente
causados pelo capitalismo na sua relação colonial com
o mundo. Esta concepção do Sul sobrepõe-se em parte
com o Sul geográfico, o conjunto de países e regiões do
mundo que foram submetidos ao colonialismo europeu
e que, com exceção da Austrália e da Nova Zelândia, não
atingiram níveis de desenvolvimento econômico semelhantes ao do Norte global (Europa e América do Norte).
(SANTOS; MENESES, 2009, p 12-13)

Epistemologias do Sul (GOMES, 2012; SANTOS, 2009), como teoria epistêmica, tensiona os saberes no decurso dos últimos anos e propõe intervenções pela supressão dos saberes dominantes e interlocuções entre estes conhecimentos.
O pensamento moderno ocidental é um pensamento abissal, com inó113
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cuos, e excludente em sua hegemonia. Acaba por aligeirar, execrar e opor-se
a outras possibilidades epistemológicas. Possui distinções visíveis e invisíveis.
Nesta perspectiva, no outro lado da linha, o invisível, não há conhecimento real: há crenças, opiniões, magia, idolatria, entendimentos intuitivos
ou subjetivos, que podem engendrar objetos para uma inquietação cientifica.
A linha visível que separa a ciência dos outros conhecimentos: de um
lado ciência, filosofia e teologia e do outro, conhecimentos incompreensíveis por não atenderem as prescrições científicas da verdade. O pensamento abissal atua como sufocador das epistemologias gerais (SANTOS, 2009).
Deste modo é imprescindível a inserção do pensamento pós-abissal, como
movimento contra-hegemônico.
O pensamento pós-abissal parte da ideia de que a diversidade do mundo é inesgotável e que esta diversidade
continua desprovida de uma epistemologia adequada.
Por outras palavras, a diversidade epistemológica do
mundo continua por construir. (SANTOS, 2009, p. 44)

O pensamento pós-abissal emerge: de que a diversidade do mundo é
inesgotável; de que a exclusão social assume diferentes formas, e enquanto a
rejeição perdurar não é possível qualquer alternativa pós-capitalista progressista; da ruptura com os modelos ocidentais; da copresença radical identificando as práticas e agentes dos dois lados da linha; e do abandono a concepção linear da História, ressaltando que contemporaneidade é simultaneidade
e compreendendo que agentes e ações são contemporâneos e iguais.
Diante da estratificação do pensamento dominante é premente a necessidade de um pensamento pós-abissal que contemple a pluralidade de
conhecimentos heterogêneos, a diversidade epistemológica do mundo e a
copresença radical corroborando a ecologia de saberes (SANTOS, 2007) que
afirma que conhecimento é interconhecimento e assim, reconhecimento da
pluralidade de saberes.

2. DOS REFERENCIAIS TEÓRICOS
Fui-me dando conta de que todos eles eram bons porque tinham elevado até ao máximo a consciência [...]. As
epistemologias do norte não sabem comunicar ao mundo as suas ideias a não ser de uma maneira universalizante. (SANTOS, apud JERÓNIMO; NEVES, 2012, p. 691)

Valemo-nos dos postulados de Boaventura de Sousa Santos (1997,
2007, 2009) acerca das epistemologias dominantes e dos saberes não dominantes – ancorados na alcunhada Epistemologias do Sul (GOMES, 2012;
SANTOS, 2009).
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Nesta perspectiva, inserimos neste percurso, os constructos de Apple
(2001, 2006), por depreendermos que o currículo favorece o trânsito entre a
diversidade de saberes.
Assim, neste arcabouço, as contribuições de Paulo Freire (1987) na pedagogia crítica – pela dialogicidade – incrementa as transformações sociais,
perpassando os campos do trabalho, do saber e do poder (BOURDIEU, 1989).

3. TRANSGREDIR PARA RESISTIR
Isto é particularmente válido nas sociedades capitalistas
onde a desigualdade social, a injustiça e a discriminação
colidem com os valores da igualdade, liberdade e fraternidade que informam a modernidade ocidental, e não
podem, por isso, deixar de suscitar resistências. (SANTOS, apud JERÓNIMO; NEVES, 2012, p. 686)

A ideologia é a representação da realidade que a classe dominante produz e impõe as demais classes, com o escopo de garantir sua posição hegemônica. Objetivo que realiza, ao dissimular, pela representação ideológica
que oferece da realidade, envidando a exploração e a dominação, principalmente sobre a classe trabalhadora.
A compreensão da ideologia pretende estabelecer que os indivíduos
apenas reproduzem as representações ideológicas da realidade, sem mais,
e sem acréscimos.
Partimos de que toda ideologia tem como mote o controle, a homogeneização e a imposição de monoteísmos morais, sociais ou políticos. A
ideologia, no viés positivista, serve como arcabouço principal da teoria da
ação comunicativa desenvolvida por Habermas (1994) que trata da ideologia
como um acordo claro e transparente entre as pessoas, mediado pela interlocução e pela definição de supressões de desejos acordados entre as partes.
Boaventura de Sousa Santos (1997, p. 106) desvela os processos de perpetuação, enquanto ideologia do pensamento dominante: visão unilateral
da linha, portanto parcial, ou os processos de canibalização do futuro e do
passado pelo presente.
É preciso, pois, lutar por uma outra concepção de
passado, em que este se converta em razão antecipada
da nossa raiva e do nosso inconformismo. Em vez do
passado neutralizado, o passado como perda irreparável
resultante de iniciativas humanas que puderam escolher
entre alternativas. Um passado reanimado em nossa
direção pelo sofrimento e pela opressão que foram
causados na presença de alternativas que os podiam

115

Educação, Democracia e Utopia

ter evitado. [...] Na medida em que o passado deixar de
ser automaticamente redimido pelo futuro, o sofrimento humano, a exploração e a opressão que o habitam
passarão a ser um comentário cruel sobre o tempo presente, indesculpável porque continua a ocorrer e porque
poderia ter sido evitado. (SANTOS, 1997, p.117)

A ideologia é intrincada de ideias e de práticas: circula, se exerce, é capilar, está nas extremidades, atravessa os indivíduos, fabrica-os, produz “múltiplas formas de dominação que podem ser exercidas na sociedade.” Acrescenta-se a relação intrínseca entre ideologia e poder a produção de “relações
de força” em “relações de sentido” – o “poder simbólico” que a ideologia
realiza.
[...] o trabalho de dissimulação e de transfiguração
(numa palavra, de eufemização) que garante uma verdadeira transubstanciação das relações de força, fazendo ignorar-reconhecer a violência que elas encerram.
(BOURDIEU, 1989, p.15)

As tensões tecem pontos de resistência às formas de dominação e de
sujeição que a ideologia visa universalizar e naturalizar. Deste modo, a transgressão vai desde os atos considerados crimes e contrapontos às interdições
culturais, às revoltas, insurreições, excursos pelas arguições da filosofia, da
ciência e da arte. Estas assumem as formas dos movimentos políticos que
reivindicam transformações sociais que implicam em vicissitudes simbólicas
importantes (SOUSA FILHO, 2011).
Os processos de resistência inquietam a linha tênue entre os discursos
ideológicos impregnados de verdades indestrutíveis e desconstroem a área
proibida, pela necessária transgressão, em que os sujeitos resistem, reinterpretam a realidade, reinventando-a.

4. APREENDENDO A ECOLOGIA DE SABERES
Dessa proposta faz parte o conceito de “ecologia de saberes” através do qual mostro que, se os conhecimentos
práticos, muitos deles construídos nas lutas sociais, e o
conhecimento criado pelas ciências sociais entrarem em
diálogo, é possível que ambos os tipos de conhecimentos se enriqueçam e, assim, robusteçam os projetos de
transformação social. (SANTOS, apud JERÓNIMO; NEVES, 2012, p. 690)

O currículo “define o que, como e para que os conteúdos são trabalhados nos diferentes níveis de ensino” (LIMA, 2011, p. 22).
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Currículo é também um documento que reflete todo um complexo de
relações sociais de um determinado momento histórico (APPLE, 2006). Assim, currículo transcende a ideia de uma simples seleção de conteúdos disciplinares (SAVIANI, 2000). Moreira (2007, p. 8) propala que currículo é uma
construção e seleção de conhecimentos e práticas produzidas em contextos
concretos e em dinâmicas sociais, políticas e culturais, intelectuais e pedagógicas. Pedra (1997) explicita que o termo currículo pode significar as diversas
concepções como resultados, experiências, ou seja, conceitos que trazem as
marcas do tempo e dos espaços sociais em que são construídos, enfim um
conjunto de todas as experiências, vivências e atividades de aprendizagem.
O teórico norte-americano Bobbitt (1918), a partir de The Curriculum,
conceituou o currículo escolar em um conjunto de coisas que os alunos devem fazer e experimentar para desenvolver as habilidades de que usufruirão
na vida adulta (PEDRA, 1997). No Brasil, a preocupação com o currículo escolar teve seu início nas décadas de 20 e 30. Este imbricado ao escolanovismo
e à crítica da educação tradicional e jesuítica. Neste viés, os principais responsáveis pelas discussões acerca de currículo (LIMA, 2011) foram Fernando
Azevedo e Anísio Teixeira.
No final de 1960, foi introduzido na educação e no currículo escolar brasileiro o tecnicismo: uma concepção analítica como base e a exatidão como
objetivo (LIMA, 2011). A escola tecnicista expressou pelo currículo (CALDAS,
2016; LIMA, 2011) escolar seus princípios de racionalidade, eficiência e produtividade. Com o escopo de desvelar as relações de poder e a hegemonia
expressa nas concepções curriculares até então, surgem nos anos 70, os movimentos que buscaram a ressignificação do currículo. Movimentos ligados à
teoria crítica em que seus postulantes ao...
“[...] revelar a função ideológica do currículo, mostram‐
se insatisfeitos com a abordagem técnica do currículo,
sendo considerados os pioneiros da tendência curricular
crítica.” (LIMA, 2011, p. 64)

Por Apple (2001, 2006) e Giroux (1997, 1992) as reflexões sobre o currículo passam a ser entendidas a partir das concepções de sujeito, educação
e sociedade.
O currículo dialoga com os interesses sociais de um determinado contexto histórico, sendo baseado na dimensão científica, artística e filosófica do
conhecimento. Apple (2006) assume e defende a escola pública democrática
e de qualidade. Deste modo Apple e Beane (2001) afirmam:
[...] escolas vivas, cheias de entusiasmo, mesmo em circunstâncias eventualmente tristes e difíceis. São escolas
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onde professores e alunos estão igualmente empenhados num trabalho sério que frutifica em experiências de
aprendizagem ricas e vitais para todos. (APPLE; BEANE,
2001, p.12)

Michael Apple (2006) e Paulo Freire (1987) partilham a ideia de que a
educação não é uma atividade neutra e que o educador está envolvido em
um ato político.
Apple contrapôs a ideia de currículo compartimentado nas formas de
ensinar conteúdos e comportamentos. Assim, atento à Apple, Gandin (2011)
declara:
O discurso educacional, mais especificamente no campo
do currículo, estava basicamente centrado em responder a pergunta “como?”, ou seja, qual a melhor forma de
“transmitir conhecimentos” ou de criar comportamentos de ajustamento aos grupos sociais. Michael Apple,
então, propõe que a educação e o currículo deveriam
propor outras perguntas: “o que?” e “para quem?” Estas
novas perguntas, que não tratam o conhecimento e as
práticas escolares como dadas, mas como uma realidade
a ser criticamente examinada, representam uma ruptura com uma concepção dominante de currículo, vigente
naquele momento histórico. (GANDIN, 2011, p. 30)

Pela hegemonia, as convicções e as formas de ver, viver e entender o
mundo são postas de maneira unilateral, pelo viés do pensamento dominante: do detentor do capital.
Assim, a hegemonia se refere não à acumulação de significados que estão a um nível abstrato em algum lugar
“da parte superior dos nossos cérebros”. Ao contrário,
refere‐se a um conjunto organizado de significados e
práticas, ao sistema central, eficaz e dominante de significados, valores e ações que são vividos. Precisa ser
entendida em um nível diferente do que o da “mera opinião” ou da “manipulação”. (APPLE, 2006, p. 39)

Apple (2006) declara que a ideologia pode nos dar o aporte necessário
na luta pelas mudanças sociais ou condicionar as pessoas a permanecerem
em suas condições de dominação.
O senso comum pode demonstrar as relações ideológicas hegemônicas
dominantes em que são declaradas as visões de mundo como “natural”, e
estas são incorporadas e reeditadas, por se aportarem nos conhecimentos do
senso comum da população, construídos intimamente com a cultura em suas
dimensões (GANDIN, 2011).
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As relações de poder são expressas e legitimadas pelas práticas cotidianas dos sujeitos da escola, dos conteúdos ensinados e da forma como são
trabalhados. O currículo tende a perpetuar aquilo que interessa e serve ao
pensamento dominante, tanto de forma aberta, no currículo escrito, como
de forma escamoteada, nos valores, concepções e atitudes que caracterizam
o currículo oculto (APPLE, 2006).
A realidade social, conforme postula Boaventura de Sousa Santos
(2009), tem dois vieses: o deste lado da linha e o do outro lado da linha, e que
acabam por tornar o lado de lá, pelo currículo, inexistente, excluído e alijado.
Apple (2006) contribui na análise das políticas curriculares pelo estudo das relações entre educação e sistema econômico, e o cotejamento do
currículo oculto, pela desocultação. Nesta direção propõe um movimento
contra-hegemônico para pensar e concretizar políticas curriculares voltadas
à construção de uma realidade democrática e participativa nas escolas CHARLOT, 2016), tensionando a sociabilidade impregnada de valores burgueses,
neoliberais, neoconservadores e das certezas advindas.
Charlot (2016) denuncia que a escola se articula socialmente, pelo currículo, injusta e inadequada aos que nada possuem, produzindo desse modo,
sentimentos de desvalia. No entanto, aos nascidos em berço esplêndido, reforça um saber elitista, próprio dos grupos hegemônicos. Assim, neste cenário excludente, Charlot (2016) reflete acerca da singularidade das práticas
pedagógicas e das práticas docentes olhando profundamente para os sujeitos e suas histórias.
Pela reflexão e pesquisa Charlot (2016) se aproxima do conceito de relação social com o saber, em que o processo de ensino e aprendizagem é
impregnado de prazer e sentido. A leitura amiúde da realidade fornece subsídios transformadores e emancipatórios para lidar com o fracasso escolar,
permitindo inserir o aprendente em situação de diálogo cognitivo.

5. DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O controlo da subjetividade dá-se pela observância competente e de boa-fé das metodologias que as ciências
sociais têm vindo a construir. Isto sem nunca prescindir
de contribuir para a criação de novas metodologias que
não só aproveitem ao máximo os recursos tecnológicos
de que hoje dispomos mas também se adequem às novas exigências que a sociedade nos põe e que na minha
opinião vão no sentido de criar mais aproximação consciente do que distância inconsciente dos seus limites. É
por esta razão que tenho vindo a insistir em metodologias mais participativas. (SANTOS, apud JERÓNIMO; NE119
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VES, 2012, p. 688)

A referida incursão tem caráter descritivo na intenção de tornar inteligível – o fenômeno, por isso da opção pela análise qualitativa (GODOY, 1995;
ZANETTE, 2017).
Desse modo, pela investigação documental e bibliográfica podemos inquirir as teorias precípuas, bem como os constructos periféricos que dão a
liga necessária ao cotejamento.

6. DA ANÁLISE
As continuidades decorrem do facto de eu, como disse,
querer ser objetivo sem pretender ser neutro. [...] não
somos de modo nenhum neutros. Estamos do lado daqueles que querem construir uma justiça mais democrática, mais eficiente, mais acessível, em suma, mais justa.
(SANTOS, apud JERÓNIMO; NEVES, 2012, p. 689)

Santos (1997; 2007; 2009) nos remete aos saberes que se conversam e
se complementam. Desmantela a ideia da supremacia dos conhecimentos.
Apple (2006) nos dirige a um currículo emancipatório que confere vez e voz
aos sujeitos do processo.
Desta forma, o currículo possibilita o trânsito entre os saberes, pela
desocultação do pensamento hegemônico.
A possibilidade de interlocução e complementaridade dos conhecimentos nos leva a depreender que a educação enquanto campo do trabalho, do
saber e do poder (BOURDIEU, 1989) pode blindar os sujeitos, dos processos
de inculcação e alienação, criando, os chamados sítios de resistência e promovendo as transformações sociais (FREIRE, 1987).

7. PONTES, CONEXÕES OU IMBRICAMENTOS:
ENTRECRUZAMENTOS – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entre a razão e a vontade há mais pontes do que as que
podemos imaginar. (SANTOS, apud JERÓNIMO; NEVES,
2012, p. 686)

Eduardo Galeano (2015, p. 71), no Livro dos Abraços, faz referência aos
“ninguéns”, sujeitos marginalizados (alijados) pela cultura, pelo currículo e
pela história universal. Vejamos:
As pulgas sonham em comprar um cão, e os ninguéns
com deixar a pobreza, que em algum dia mágico de sorte chova a boa sorte a cântaros; mas a boa sorte não
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chova ontem, nem hoje, nem amanhã, nem nunca, nem
uma chuvinha cai do céu da boa sorte, por mais que os
ninguéns a chamem e mesmo que a mão esquerda coce,
ou se levantem com o pé direito, ou comecem o ano mudando de vassoura.
Os ninguéns: os filhos de ninguém, os donos de nada.
Os ninguéns: os nenhuns, correndo soltos,
Morrendo a vida,
Que não são embora sejam.
Que não falam idiomas, falam dialetos.
Que não praticam religiões, praticam superstições.
Que não fazem arte, fazem artesanato.
Que não são seres humanos, são recursos humanos.
Que não têm cultura, têm folclore.
Que não têm cara, têm braços.
Que não têm nome, têm número.
Que não aparecem na história universal,
Aparecem nas páginas policiais da imprensa local.
Os ninguéns, que custam menos do que a bala que os
mata.

As linhas que cindem, tornam a realidade social polarizada, concorrendo para que as epistemologias soçobrem pela cultura da dominação.
Propomos, nesta incursão, o diálogo e a captura de outras formas de
saberes (re) configurando-os como precípuos para uma organização curricular (contra-hegemônica), contra os processos de alienação pela inculcação
ideológica, manipulação e dominação, com vistas à transformação social e
consequente emancipação dos sujeitos pelas necessárias resistências.
Uma pedagogia crítica que abra fronteiras e vertentes para o sujeito conhecer e exercer a liberdade buscando a igualdade social, a garantia de direitos, o respeito à dignidade humana; o fim das injustiças sociais e da opressão.
O conhecimento como blindagem necessária no combate aos processos
de alienação com vistas à emancipação. Uma educação enquanto imbricamentos, conexões e pontes ao invés de tratados e linhas que cindem.
Um movimento de desocultação do mundo que parte das contradições
e das epistemologias que segregam, (re) configurando este lócus como espaço de desejo, viabilizando sua (re) invenção e dando o suporte necessário
na resolução da complexa equação pedagógica que define aprender como
atividade intelectual prazerosa e impregnada de sentido.
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APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA E DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL NO PERCURSO FORMATIVO DO TORNARSE PROFESSOR(A): APONTAMENTOS TEÓRICOS E
REFLEXIVOS
Profª Drª Mary Gracy e Silva Lima1

RESUMO
Este texto apresenta recorte teórico de pesquisa efetivada no curso de
Doutorado em Educação que teve como objeto de estudo o desenvolvimento profissional de professoras iniciantes egressas do Curso de Pedagogia. A
pesquisa qualitativa foi desenvolvida em uma Instituição de Ensino Superior
pública do estado do Maranhão, no nordeste do Brasil. O texto em pauta é
relativo a apontamentos teóricos acerca da aprendizagem da docência no
início da carreira e do desenvolvimento profissional docente no percurso formativo da profissão professor, e tem como problemática: como pode ocorrer
a aprendizagem da docência e do desenvolvimento profissional docente no
processo de tornar-se professor(a) iniciante? Objetiva compreender como o
processo de aprendizagem da docência e do desenvolvimento profissional
docente tornam-se processos formativos e dinâmicos necessários para tornar-se professor(a). As discussões empreendidas foram efetivadas por meio
da pesquisa bibliográfica, situando a temática proposta por meio do diálogo
com aportes teóricos de pesquisadores que discutem a formação de professores, acerca de questões referentes à formação e à prática pedagógica do(a)
professor(a) iniciante na carreira docente, e possibilitaram aprofundamentos
teóricos no sentido de repensar encaminhamentos formativos para a aprendizagem da docência e a mobilização dos saberes teóricos e práticos necessários para aprender a ensinar no processo de desenvolvimento profissional
docente, como uma das formas de enfrentamentos e de superação dos desafios impostos pelo contexto da profissão, ainda mais se forem consideradas
as adversidades em áreas ainda restritivas à promoção da condição do ‘ser
professor’ iniciante no percurso do seu desenvolvimento profissional.

PALAVRAS-CHAVE
Formação de professores; Aprendizagem da docência; Desenvolvimento Profissional docente.
Doutorado em Educação Currículo – PUC/SP, mestrado em Educação –UFPI. Graduação Licenciatura Plena em Pedagogia, professora adjunta da UESPI e da UEMA. Membro do NEEPE
(UESPI-CCM); membro do Grupo de Pesquisa Pedagogia Crítica: Práticas e Formação – PPGED
UniSantos.
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1. INTRODUZINDO UMA DISCUSSÃO TEÓRICA
Neste texto, contempla-se fundamentos de ordem teórica sobre as
aprendizagens da docência e do desenvolvimento profissional no processo
de tornar-se professor(a), considerando aspectos relacionados ao aprender
a ensinar do professor iniciante egresso do curso de Pedagogia, no processo
de tornar-se professor atrelado ao seu desenvolvimento profissional, foco da
pesquisa em que consta o aporte teórico aqui apresentado.
Para tanto, tem-se como premissa que o início da docência é uma importante etapa do processo de constituição do ‘ser professor’, na qual são
vivenciadas situações desafiadoras, que terão impacto no âmbito do desenvolvimento profissional. E, no período inicial da profissão, como destaca
Imbernón (2012, p. 99), “É preciso mudar o que se pensa e se sente para
melhorar o que se faz [...]”, uma vez que, para atingir os objetivos, é preciso
que o professor reflita sobre o saber fazer, que considere os sentimentos e
as percepções que envolvem o saber fazer profissional, para então, mudar
e transformar o que se faz necessário, sobretudo no que diz respeito aos
aspectos pessoais, profissionais e institucionais que, de alguma forma, obstaculizam o avanço qualitativo da vida profissional.
Este artigo apresenta um recorte teórico de pesquisa efetivada no curso de Doutorado em Educação, cujo objeto do estudo é o desenvolvimento
profissional de professoras iniciantes egressas do Curso de Pedagogia. Trata-se de uma pesquisa qualitativa desenvolvida em uma Instituição de Ensino
Superior pública do estado do Maranhão, no nordeste do Brasil, intitulada
“Desenvolvimento profissional do docente iniciante egresso do Curso de Pedagogia: necessidades e perspectivas do tornar-se professor” (LIMA, 2014).
A referida pesquisa centrou-se na questão problematizadora: como ocorre o
desenvolvimento profissional dos egressos do Curso de Pedagogia a partir da
formação inicial e da sua prática docente?.
Para apresentação deste recorte textual teórico, enfocando questões
pautadas sobre acerca da aprendizagem da docência no início da carreira e
do desenvolvimento profissional docente no percurso formativo da profissão
professor, e tem como problemática: como pode ocorrer a aprendizagem da
docência e do desenvolvimento profissional docente no processo de tornar-se professor(a) iniciante? Objetivando compreender como o processo de
aprendizagem da docência e do desenvolvimento profissional docente tornam-se processos formativos e dinâmicos necessários para tornar-se professor(a).
Para concretização deste estudo, efetivou-se um levantamento bibliográfico em Brito (1998), Cavaco (2008), Cunha (2014), Day (2001), Feldmann
(2009), Freire (2011), Huberman (2000), Mariano (2012), Mizukami (2010),
Masetto (2010), Morgado (2005), Moura (2010), Tardif (2002), dentre outros
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que discutem as categorias aprendizagem da docência e desenvolvimento
profissional no âmbito da formação de professores, bem como temáticas
emergentes nesse contexto formativo, evidenciando a necessidade de constante reflexão-ação do saber fazer docente, e de realização de pesquisas
acerca de questões referentes à formação e à prática pedagógica do(a) professor(a) iniciante na carreira docente.

2. APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA E INTERFACE COM
A FORMAÇÃO E PRÁTICA PROFISSIONAL DO(A)
PROFESSOR(A) INICIANTE
Para iniciar esta discussão teórica, corroboramos o ideário do ser professor(a) que defende a Pedagogia crítica transformadora, decorrendo de
prática docente consciente e comprometida com questões humanitárias,
sociais, políticas e com práticas educativas, conforme Freire (2011, p. 100):
“Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por não poder
ser neutra, minha prática exige de mim uma definição. Uma tomada de posição. Decisão. Ruptura. [...] Exige escolha de entre isto e aquilo. [...]”
Vale considerar a responsabilidade e o prazer que a opção pela docência emana, para a constituição da identidade profissional, reforçada por
Freire (2011, p. 100),
[...] Sou professor a favor da boniteza de minha própria
prática, boniteza que dela some se não cuido do saber
que devo ensinar, se não brigo por este saber [...]”, tornou-se o mote impulsionador desta pesquisa, ao evidenciar que a aprendizagem da docência efetiva-se,
primordialmente, na vivência da realidade profissional,
idealizada, por vezes, na perspectiva de um professor
que sonha não só em encantar, mas também ser encantado pela “boniteza” de ensinar.

O sentido voltado ao ato de aprender a ensinar amplia-se a partir da
importância atribuída à dimensão da qualidade relacional estabelecida com
os alunos; e da compreensão da responsabilidade do(a) professor(a) pedagogo(a) para educar e proporcionar condições à formação de pessoas críticas e
reflexivas, para atuarem em um mundo social multifacetado, complexo, repleto de ideologias contra-hegemônicas e de práticas desumanizadoras arraigadas nas práticas sociais e educativas colonizadoras.
A construção da profissão de professor exige a formação para a
especificidade do exercício da atividade docente, ou seja, implica a
aprendizagem profissional, do aprender a ser professor, nos cursos de
formação inicial, bem como do aprender a ensinar ensinando, para, então,
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dimensionar a complexidade do ato de ensinar. Dessa forma, considerase a docência como um processo de aprendizagem profissional construído
primeiramente na fase da formação inicial e que se prolonga para além desse
momento (MARIANO, 2012).
A expectativa e o investimento no desenvolvimento profissional como
professor vão além dos aspectos formativos decorrentes das questões da formação inicial e continuada; demandam também o articular dos motivos e
interesses pessoais e profissionais, de modo que o professor se comprometa
com a sua profissão, com os seus alunos, com a sociedade e consigo mesmo.
A etapa inicial na carreira docente é pertinente objeto de estudo para
a compreensão do desenvolvimento profissional articulado às experiências
pessoais e ao ambiente de trabalho. Referindo-se à pesquisa sobre professores iniciantes, é oportuno afirmar que
[...] a procura de informação por parte dos professores
no início da carreira é ainda um processo mal estudado,
mas vários autores afirmam que eles sentem a necessidade de recorrer a redes informais de apoio através das
quais partilham problemas, recursos, fracassos e êxitos.
(CAVACO, 2008, p.167).

O processo de profissionalização não se constitui em tarefa fácil para o
professor, ainda mais diante da necessidade do enfrentamento de uma nova
realidade, fato que requer a saída da zona de conforto, para, então, conviver com situações que exigem aprendizagens próprias relacionadas ao desempenho de funções e papéis específicos, bem como, para lidar com questões do cotidiano, incluindo o processo de tomada de decisão, entre outras.
Aprende-se a atividade profissional vivenciando a prática docente, “[...] na
interacção com os outros enfrentando e resolvendo problemas, apreciando
criticamente o que se faz e como se faz, reajustando as formas de ver e agir.”
(CAVACO, 2008, p. 167).
Isso posto, o profissional, ao adentrar na carreira, vivencia situações de
contradições e dúvidas sobre a profissão. Dessa forma, há de se considerar a
docência com
[...] a sua complexidade e a se organizar com base numa
nova epistemologia da prática vinculada aos princípios
de uma racionalidade dialética, impõe-se um novo e
criador movimento: a docência há que se organizar no
diálogo investigativo da prática. Este será, por certo, o
movimento que permitirá uma teoria educacional emanada da práxis, e não dela desvinculada, como temos
visto acontecer historicamente. (FRANCO, 2008, p.117).

No caso do docente e da especificidade da sua função educativa de
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formar pessoas por meio do ensino, a situação é mais complexa, tendo em
vista as nuanças do ensinar e do aprender a ser professor. A atuação do
professor iniciante tende a ser marcada por conflitos no enfrentamento de
dificuldades de diversas ordens, incluindo, até mesmo, a falta de condições de
investimento qualitativo em sua carreira, podendo até provocar desistência
da profissão em que investiu na formação inicial.
Para Cavaco (2008, p. 162), os primeiros anos da profissão docente “trata-se de um período que é sempre descrito pelos professores com grande
riqueza de pormenores, expressividade e proximidade emotiva”. Diante de
tais percepções, não há como reconstituir a realidade vivida, no entanto, percebe-se o sentido e o significado dessa etapa, dos problemas enfrentados no
início da atividade profissional e das perspectivas futuras da profissão.
Huberman (2000, p. 39) afirma que o desenvolvimento da carreira é um
processo balizado por estágios, a começar pela fase inicial, significativamente
marcante pelo contato com as situações de sala de aula, ou seja, com a entrada do professor na trajetória docente. Dessa forma, a carreira docente pode
ser entendida como processo vivido pelo professor ao longo do percurso de
suas atividades, por meio da qual busca avanços, novas aprendizagens e conquistas a cada etapa.
O professor desenvolve no ambiente profissional o plano de carreira,
tendo por base a condição de que a sua valorização salarial é decorrente do
tempo de serviço prestado e também do investimento em sua qualificação
profissional, ou seja, o professor no início de carreira, além de passar pela
realidade problemática que norteia esta etapa do trabalho, tem o salário
inicial inferior, se comparado com o de professores que já atuam há muito
tempo na profissão.
Dimensionando as etapas iniciais da carreira docente, considera-se
como críticos os três primeiros anos do exercício da profissão, pois segundo
Huberman (2000, p. 39), nessa fase profissional, acontece a busca pela “sobrevivência”, diante dos desafios e dilemas inerentes à realidade escolar e
pela “descoberta” de aprendizagens da docência para a tomada de decisões
diante das situações-problemas que surgem nesse contexto.
Para esse autor, o estágio da sobrevivência, no início da docência, é considerado o “choque do real”, entendido como
[...] a confrontação inicial com a complexidade da situação profissional: o tactear constante, a preocupação consigo próprio [...], a distância entre os ideais e
as realidades quotidianas da sala de aula, a fragmentação do trabalho, a dificuldade em fazer face, simultaneamente, à realização pedagógica e à transmissão de
conhecimentos [...]. (HUBERMAN, 2000, p. 39).
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Portanto, o choque da realidade escolar pelo professor iniciante pode
ser gerador das incertezas, das inconsequências e das perspectivas de fracassos diante das condições de trabalho desfavoráveis para quem está iniciando a atividade profissional, bem como desconhecimento da complexidade
do ato de ensinar, fatores limitadores ao professor para exercer a gestão da
aprendizagem de aulas inovadoras, com menor rigor pedagógico.
Diante dessa realidade da aprendizagem da docência, reforça-se que o
início na profissão de professor exige a passagem por diferentes processos de
aprender a ensinar, em fases diversificadas, com peculiaridades específicas,
assim, o momento do tornar-se professor pode é compreendido como etapa
importante ao desenvolvimento profissional docente. Assim, nos encontros
e desencontros no exercício da profissão, “[...] os professores iniciantes mobilizam os conhecimentos adquiridos na formação inicial, articulando-os aos
conhecimentos produzidos na e pela prática na busca pelo desenvolvimento
profissional.” (CUNHA, 2010, p. 70).
Em relação ao espaço temporal de formação dos professores, pode-se
afirmar que, no início da profissão, nem sempre os sentimentos, as vivências e percepções são iguais. Essa realidade sofre variações de acordo com
as perspectivas acerca da profissão, o grau de (in)satisfação profissional. Encontram-se envolvidas variáveis de diversas ordens, dos aspectos subjetivos,
formativos, pedagógicos, estruturais da realidade, estruturais do ambiente,
às condições reais de trabalho, bem como ao desenvolvimento profissional.
Passado o choque inicial da realidade profissional, tendencialmente, o
professor vislumbrará certa estabilidade. Para Huberman (2000, p.41) A fase
da estabilização é momento para relaxar, adquirir confiança crescente, dominar a situação de ensino com maior segurança, ou seja, “[...] evoca um sentimento de confiança e de conforto”, A fase de estabilização compreendida
dos oito aos dez anos de docência, apresenta a consolidação pedagógica. É o
momento em que o profissional passa a ser e a sentir-se professor, processo
deflagrado no estágio da descoberta, no início da carreira.
Para Perrenoud (2001), o profissional professor tem como atividade o
ensino, e esse ato de ensinar é fazer aprender, é possibilitar a aprendizagem
com êxito em dada situação. Diante da complexidade da profissão docente,
principalmente em seu início, entende-se que o professor “[...] é um profissional da aprendizagem, da gestão das condições de aprendizagem e da
regulação interativa em sala de aula” (PERRENOUD, 2001, p. 26).
Diante do exposto, compreende-se que se tornar profissional da
docência exige do professor iniciante o desenvolvimento de capacidades
e habilidades para lidar com situações de ensino e aprendizagem e de
realidades adversas confrontadas no cotidiano escolar, incluindo as da sala de
aula. A respeito dos aspectos formativos na formação e na prática docentes,
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enfatiza-se que a etapa inicial da aprendizagem da profissão de professor, em
sua atividade de ensinar, depende de elementos que contemplem a vivência
experimental influenciada pela concepção de educação que o profissional
constrói processualmente.
De acordo com Mizukami (2010), há variedade de teorias e metodologias que determinam o saber fazer docente. No entanto, destaca-se o ensino
reflexivo como possibilidade orientadora do trabalho educativo do professor,
haja vista que essa perspectiva de ensino enfoca a dimensão pessoal e profissional do trabalho do professor nos processos formativos e no desenvolvimento profissional. Desse modo,
[...] a reflexão oferece a esses professores a oportunidade de se tornarem conscientes de suas crenças e das
hipóteses subjacentes a suas práticas, possibilitando,
assim, o exame de validade de tais práticas na obtenção das metas estabelecidas. [...] Quando os professores
descrevem, analisam e fazem inferências sobre eventos
de sala de aula, eles estabelecem seus próprios princípios pedagógicos. (MIZUKAMI, 2010, p. 49).

No processo de aprendizagem da docência, o(a) professor(a) pode desenvolver o pensamento crítico e reflexivo, refletindo e intervindo cotidianamente sobre o que faz, como faz, e por que faz sua atividade docente dessa
ou daquela maneira. Essa atitude de professor investigador de sua prática no
contexto em que ela acontece, possibilita rever algumas práticas e ressignificar o seu saber fazer profissional, isto é, aprendendo a ensinar ensinando.
A esse respeito, Cunha (2010, p. 83) defende que “[...] é na vivência de sua
prática pedagógica que o professor mobiliza os conhecimentos previamente
adquiridos tanto na sua vida pessoal quanto profissional”. Assim, é pertinente ressaltar que a estruturação do ambiente de trabalho e as articulações
estabelecidas entre os conhecimentos teóricos e experienciais adquiridos na
formação inicial e na vivência da profissão são basilares para o saber fazer
docente, pois o professor os mobiliza para mediar as situações inesperadas
de ensino e aprendizagem escolares.
Então, para que o professor aprenda a ensinar, é preciso entrar em contato com a experiência profissional no início do seu curso de formação, com
as práticas pedagógicas e com os estágios curriculares e extracurriculares.
Os professores aprendem a inovar o seu trabalho educativo interagindo de
forma dialógica e interdisciplinar com os seus pares profissionais, sendo solidários e parceiros na resolução e na socialização de situações conflitantes e
também exitosas, tanto no ambiente escolar quanto extraescolar.
No início da profissão, o docente deverá ter contatos com professores
experientes, precisa conhecer as normas que regem a organização escolar,
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precisa refletir sobre as situações de fracassos e de sucessos, e ser bem recebido pela equipe da escola e pelo diretor, e ter garantidos encaminhamentos
e assessorias pedagógicos que o permitam se sentir parte desta categoria
profissional.
Ao professor iniciante, formado no curso de Licenciatura em Pedagogia,
é atribuída como base profissional a docência, com a especificidade de ensinar. De acordo com Mariano (2006, p. 17), no início da carreira, as vivências
são inusitadas, a cada dia. A maneira como se lida com as situações inerentes
à atividade docente fomenta investimentos no processo de desenvolvimento
profissional, em um continuum percurso formativo, pois “[...] aprenderemos
a construir o nosso eu profissional com a ajuda de nossos pares, da equipe de
direção, dos pais de nossos alunos e de nossos alunos também.”
Assim, no contexto da iniciação na profissão docente, torna-se pertinente entender a função do professor. Para Feldmann (2009, p. 71), “[...]
professor, sujeito que professa saberes, valores, atitudes, que compartilha
relações e, junto com o outro, elabora a interpretação e reinterpretação do
mundo.”
Para que o profissional atue em sua prática docente, contemplando as
perspectivas acima descritas, consideramos que o curso de formação docente necessita prepará-lo para exercer com habilidades as ações didático-pedagógicas inerentes ao ingresso e à permanência no trabalho do professor.
Portanto,
[...] não se pode discutir a ação do professor na escola apenas pelo seu caráter instrumental, desconsiderando-se a importância da sua identidade pessoal e
profissional no processo educativo. Discutir a ação dos
professores na contemporaneidade é refletir sobre suas
intenções, crenças, valores e, também, sobre as condições concretas de realização de seu trabalho, que influenciam fortemente as suas práticas cotidianas na escola. (FELDMANN, 2009, p. 78).

Ao professor iniciante, no processo de aprendizagem, são atribuídas
competências para além de dominar os saberes profissionais, para que ele
acredite e perceba o valor do seu papel na formação dos alunos, para que
busque superar os desafios postos diante das incertezas, dos dilemas e do
desânimo diante da realidade conflitante, da desvalorização da profissão e
do enfrentamento dos problemas inerentes ao seu cotidiano profissional.
No curso de formação inicial de professores, Licenciatura em Pedagogia,
é iniciada a etapa da aprendizagem da docência para a educação infantil e os
anos iniciais do ensino fundamental e, nesse contexto formativo, sobretudo
nos dias atuais, exige-se, do professor em formação, a superação da visão
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reprodutivista da educação de apenas transmitir as informações em sala de
aula, para uma visão ampliada, que permita desenvolver condições nas quais
os alunos sejam criativos e reflexivos, desde o início da escolarização. Essa
prática docente dar-se-á a partir da vivência de situações em que
[...] aprenderão a iniciação à pesquisa, e aos trabalhos
científicos, a fazer investigação de caráter básico, a socializar esses conhecimentos, desenvolver competências
e atitudes que lhes permitam analisar e discutir criticamente a ciência e as soluções para a humanidade como
hoje se apresentam e a tomar decisões com responsabilidades de profissionais competentes e cidadãos. (MASETTO, 2010, p. 12).

No processo de aprendizagem da docência, é fundamental proporcionar condições ao professor para que desenvolva competências profissionais
que o permitam contextualizar os saberes abordados na formação inicial com
a realidade do ambiente de trabalho e as necessidades atuais da sociedade.
Portanto, é importante considerar o entendimento de Perrenoud (2001, p.
27) acerca da competência profissional docente, como “[...] o conjunto formado por conhecimentos, savoir-faire e posturas, mas também, as ações e
atitudes necessárias ao exercício da profissão de professor”.
A aprendizagem do ser professor depende de formação específica na
área do conhecimento, na área de ensino e de formação pedagógica. Tal formação requer preparação teórica e prática para o professor enfrentar as suas
necessidades e possibilitar o prazer e o entusiasmo no processo de aprender
a ensinar, principalmente no início da profissão docente.
De acordo com Masetto (2010, p. 12), a aula, ambiente de atuação e
aprendizagem da docência, deve ser entendida como “[...] espaço e tempo
de aprendizagem por parte do aluno e do professor [...]” e, portanto, é também no espaço da sala de aula que se consolida a aprendizagem da docência,
onde o(a) professor(a) inicia e desenvolve o seu trabalho profissional com a
responsabilidade de aprender a ensinar e aprender ensinando, e, mediante
a complexidade de sua tarefa educativa e formativa no ambiente de sala de
aula, também compete promover um ambiente interativo com atividades coletivas, partilhadas e dialogadas.
Desse modo, acreditamos que o professor com formação em Pedagogia,
foco deste estudo, pode desenvolver-se profissionalmente ao longo da sua
trajetória como mediador e orientador de aprendizagem dos seus alunos e
como pesquisador da sua própria prática docente, buscando renovar seus
conhecimentos e inovar a sua prática pedagógica. Ressalta-se, assim, que é a
partir da formação inicial que os saberes docentes construídos por meio da
prática e da experiência profissional serão incorporados e mobilizados em
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novas situações educativas.
De acordo com Feldmann e Noffs (2013, p. 30), a formação inicial é considerada como basilar para a docência, “[...] como uma primeira fase de um
longo e diferenciado processo de vivência, mudanças, conhecimentos de si,
do outro, da realidade, da escola, do conteúdo específico [...]”, entre outros
aspectos demarcadores do processo formativo do professor.
O trabalho do professor é complexo não só porque impõe a formação
para além do domínio do conhecimento da área, mas também por exigir habilidades e competências profissionais para lidar com a diversidade do alunado. Acresce-se a responsabilidade pelo “fracasso” dos alunos na escola e
pelos baixos resultados nas avaliações externas que contemplam o desempenho escolar.
Contudo, o professor, em princípio, é considerado um profissional ensinar e graduado preparado e em permanente formação para lidar com as
situações educativas de aprender, visto que
[...] as pessoas não nascem educadores, se tornam educadores, quando se educam com o outro, quando produzem a sua existência relacionada com a existência do
outro, em um processo permanente de apropriação,
mediação e transformação do conhecimento mediante
um projeto existencial e coletivo de construção humana.
(FELDMANN, 2009, p. 73).

Nos meandros do tornar-se professor, cabe-lhe produzir e mobilizar valores humanos e sociais, juntamente com os saberes docentes, para efetivar
com qualidade o ensino escolar, de modo que os alunos possam aprender e
contextualizar os conhecimentos escolares em situações reais do cotidiano.
Tardif (2002) entende o saber docente como o conjunto de saberes que
alicerçam o ato de ensinar no ambiente escolar, incluindo também os conhecimentos, as competências, as habilidades e as atitudes dos docentes, tornando-se um saber plural, heterogêneo, e proveniente de fontes variadas, e
que os saberes relacionados ao trabalho demandam um período, um tempo
variável para que sejam construídos continuadamente.
Ainda em Tardif (2002), encontra-se a afirmativa de que o saber docente
é proveniente de diversas fontes, tais como: formação inicial, formação continuada, currículos, socialização escolar, conhecimento das disciplinas, experiências culturais, pessoais e profissionais. Portanto, os saberes docentes são:
[...] saberes disciplinares (diversos campos do conhecimento sob a forma de disciplina, tradição cultural e dos
grupos sociais produtores de saberes); saberes curriculares (discursos, programas escolares, objetivos, conteúdos e métodos, saberes sociais categorizados); saberes
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experiências (saberes específicos desenvolvidos no exercício da prática de sua profissão e brotam da experiência
e por eles são validadas); saberes profissionais (vários
saberes da sociedade, da instituição escolar, dos outros
e das universidades). (TARDIF, 2002, p. 36-39)

Para esse autor, a mobilização desses saberes na aprendizagem da docência é caracterizada na atividade profissional, ao longo de sua trajetória,
nas fases de atuação, iniciando pela fase que nomina de “exploração”, das
tentativas e erros, da necessidade de aceitação no círculo profissional e da
experimentação de diferentes papéis.
No que se refere à função do professor iniciante, e, neste caso, egresso
do curso de Pedagogia, espera-se que seja um profissional preparado para
os novos desafios e para mostrar a relevância de seu papel no desenvolvimento integral do educando dos anos iniciais da educação básica, bem como
desenvolvimento da prática educativa em espaços escolares e não escolares.
Assim, o ato de ensinar e aprender do professor torna-se “[...] muito mais significativo, pois pode transformar seu aluno [...] que sempre estará atualizado,
pesquisando, buscando, se renovando e revendo seus conhecimentos [...].”
(MASETTO, 2010, p. 68).
Nos dias atuais, há exigência maior para o professor, no que diz respeito à aprendizagem da docência, ao domínio de habilidades técnicas e à
competência humana para lidar com seus alunos, visto que a atuação pode
alienar ou transformar pessoas. Reforça-se que a função dos professores “[...]
define-se pelas necessidades sociais a que o sistema educacional deve dar
resposta, as quais se encontram justificadas e mediatizadas pela linguagem
técnica pedagógica.” (SACRISTÁN, 2008, p. 66).
Para que o professor conceba a sua responsabilidade social e formativa, é necessário que transite por um processo de formação e de maturidade
profissional que supere os dilemas e as dificuldades pelos quais possa ter
passado no início da carreira docente, bem como os problemas inerentes ao
processo do ensino escolar.
A seguir, serão apresentadas questões relacionadas aos aspectos conceituais sobre desenvolvimento profissional, com base na compreensão desse processo no cenário da iniciação do professor no trabalho docente.

3. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE NA
CONSTRUÇÃO DO SER PROFESSOR(A): ASPECTOS
CONCEITUAIS E REFLEXIVOS
Para compreensão da dimensão conceitual de desenvolvimento profissional, toma-se como base as contribuições de Garcia (2009), ao afirmar
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esse como sendo o crescimento profissional que o professor adquire como
resultado de sua experiência e da análise sistemática de sua própria prática,
partindo de reflexões sobre o seu trabalho educativo, suas dificuldades, seus
desafios no exercício da profissão. Ainda, para o autor, a denominação de
desenvolvimento profissional docente a compreensão do papel do professor
enquanto profissional do ensino.
Entendemos que o desenvolvimento profissional do professor é assumido no processo de “estar sendo professor”, nas suas experiências, nas reflexões que realiza a partir de sua prática, isto é, no “tornar-se e sentir-se
professor.” Para Day (2001), o desenvolvimento profissional.
[...] é o processo através do qual os professores, enquanto agentes de mudança, reveem, renovam e ampliam,
individual ou colectivamente, o seu compromisso com
os propósitos morais do ensino, adquirem e desenvolvem, de forma crítica, juntamente com as crianças, jovens e colegas, o conhecimento, as destrezas e a inteligência emocional, essenciais eficazes, em cada uma das
fases das suas vidas profissionais. (DAY, 2001, p. 20).

Reforça-se, assim, que o professor desenvolve principalmente a sua
prática profissional, no ambiente escolar, sendo este propiciador à reprodução do saber ou à produção sistemática de saberes e culturas, entendidos
como resultantes da intervenção dos homens na realidade, transformando-a
e transformando a si próprios.
Portanto, entende-se que o desenvolvimento é processual por oportunizar novas formas de pensar a prática e de refletir sobre as experiências
de ensino. Para que os docentes possam se desenvolver, precisam participar
efetivamente de práticas docentes que contribuam com seus interesses de
tornarem-se melhores profissionais, e, para isso, precisam estar inseridos
em ambientes que favoreçam a sua aprendizagem (HERNANDES; BARREIRO,
2020).
O ato de ensinar - saber fazer docente – como função específica do
trabalho docente pressupõe, por parte do professor, o estar sempre situado
e refletindo sobre o processo de ensinagem, com alunos reais em situações
diversas que exigem abertura e postura analítica e crítica à construção da
aprendizagem da docência.
Nesse sentido, Veiga (2008, p.15) afirma que, nos cursos de formação
de professores, ocorre “[...] o ato de formar o docente, educar o futuro profissional para o exercício do magistério. Envolve uma ação desenvolvida por
alguém que vai desempenhar a tarefa de educar, de ensinar, de aprender, de
pesquisar e de avaliar”. A partir da compreensão dos processos formativos
adquiridos na formação inicial, articulados à vivência e à reflexão da prática
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pedagógica para o exercício da docência, em todos os níveis de escolarização,
o profissional terá condições de refletir e avaliar sobre as contribuições e as
lacunas dos cursos de formação de professor.
No curso de formação de professores, cabe especificar o que deve ser
“um bom professor” e quais ações pedagógicas o preparam para atuar no
âmbito escolar; considera-se, nessa perspectiva, o perfil e a identidade profissional docente construídos continuadamente em serviço.
A formação e a atuação docentes, no âmbito do desenvolvimento profissional, a partir dos saberes adquiridos na formação inicial pelo professor,
pressupõem criatividade, dedicação, compromisso, investimentos financeiro
e de tempo do próprio professor, além do apoio e da valorização da instituição na qual atua.
O que se enfatiza é que o desenvolvimento do professor se efetiva em
contextos institucionais, sociais e politicamente organizados, ou seja, na formação continuada em serviço, com vistas a atender interesses e necessidades vinculados à sua valorização profissional. Assim, pode-se considerar a
valorização da docência como profissão, ou seja, “[...] um fenômeno que traz
consigo a necessidade de uma profunda revisão nos modelos formativos e
das políticas de aperfeiçoamento e fortalecimento da profissão docente. [...]”
(RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p. 19).
O professor também aprende a ensinar ensinando, fundamentado em
teorias que explicam o processo de ensino e aprendizagem, tendo como referência a prática reflexiva do saber fazer. Dessa forma, entende-se que,
A formação de professores, do educador como profissional reflexivo (conhecimento – na ação -, reflexão- naação, reflexão-sobre-a-ação e sobre a reflexão-na-ação)
liga-se a uma nova epistemologia da prática que conduz
a uma reconsideração da função de professor como profissional, e, por consequência, a uma mudança profunda tanto na conceptualização teórica da sua formação,
quanto no processo de seu desenvolvimento prático[...].
(BRITO,1998, p. 142).

Vinculado ao desenvolvimento profissional está o que nominamos de
profissionalismo docente. Isso porque um dos caminhos para possibilitar
a superação das dificuldades enfrentadas na docência reside na noção de
profissionalismo que o professor desenvolve em sua trajetória. Conceitualmente, profissionalismo docente pode ser entendido como um conjunto de
posturas específicas da ação docente que agrupam comportamentos, destrezas, atitudes e valores que determinam a especificidade do ser professor, e
esse profissionalismo torna-se referência para o desenvolvimento na carreira
(MORGADO, 2005, p.26).
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Segundo Imbernón (2012, p. 97), “[...] o desenvolvimento profissional é
um conjunto de fatores que possibilita que os professores avancem em sua
vida profissional [...]”, e que, portanto, “[...] a formação não é o único e talvez
não decisivo [...]”, mas, é um elemento importante para que o profissional
desenvolva trabalho de docência e de pesquisa com qualidade, com vistas a
melhorar o ensino e a aprendizagem dos alunos.
Então, o desenvolvimento profissional afirma-se no envolvimento de
todas as experiências de aprendizagem e das atividades planejadas conscientemente no desempenho da atividade docente, visando ampliar, desenvolver
e inovar o saber profissional.
No efetivo exercício educativo e formativo na escola, no âmbito de sua
atuação profissional, requer-se do professor a adoção de posturas éticas, assim como social e politicamente engajadas, tanto na realidade local quanto
na mais ampla, no sentido de promover mudanças qualitativas em prol de
cidadania que defenda os ideários de convivência e bem-estar ético, de respeito mútuo, solidário, justo e igualitário. Isso, a partir de prática docente
coletiva e interdisciplinar no cenário escolar, sobretudo “[...] no mundo atual
o trabalho em equipe se torna necessário e imprescindível, não apenas na
pesquisa, mas também na docência”. (IMBERNÓN, 2012, p. 99)
Dessa forma, o desenvolvimento profissional docente pressupõe processo de aprendizagem permanente, de continuada formação e de envolvimento pessoal, profissional e institucional com o ser professor, ao longo de
toda a carreira, e
[...] inclui todos os tipos de aprendizagem. No decurso
de toda a carreira, será aceitável esperar que os professores tenham oportunidades para participar numa
variedade de actividades formais e informais indutoras
de processos de revisão, renovação e aperfeiçoamento
do seu pensamento e da sua acção e, sobretudo, do seu
compromisso profissional. (DAY, 2001, p. 16).

Torna-se, então, necessário compreender o desenvolvimento profissional docente no sentido de valorizar e respeitar a sua complexidade, uma vez
que abarca desde a perspectiva da formação adequada do professor até o
seu bem-estar no exercício da tarefa educativa; questões essas que também
têm como finalidade garantir a formação integral dos educandos.
Para Moura (2010), o processo de desenvolvimento profissional de professores necessita olhares atentos e reflexivos para além da formação em
nível de graduação e de pós-graduação, de forma que se valorize a aprendizagem permanente da docência em serviço, com a determinação de continuamente pesquisar e questionar sobre os investimentos pessoais e profissionais
na efetivação do trabalho formativo no ambiente escolar e da sala de aula,
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pois “[...] A sala de aula é o espaço no qual o professor se constitui como tal,
torna-se professor, adquire os instrumentos de trabalho, no dia a dia do seu
labor docente, através de acertos e erros, [...], para aprender a ensinar, no
âmbito da aprendizagem da docência. [...]” (MOURA, 2010, p. 188).
A forma como cada profissional participa no planejamento e na avaliação das atividades pedagógicas e extrapedagógicas na instituição na qual
atua possibilita o entendimento de como se concebe e se percebe no reconhecimento do ser professor, o que permite entender a construção de seu
desenvolvimento profissional. Isso evidencia o poder da Pedagogia na formação específica de professores, haja vista que Franco (2008, p. 115) considera
“[...] a pedagogia como ciência da educação que tem como objeto de estudo
a práxis educativa, e que o fazer pedagógico é um fazer investigativo”.
O trabalho educativo desenvolvido pelo professor efetiva-se em consonância com aspectos objetivos e subjetivos, também presentes na prática
pedagógica, isto é, em conformidade com a crença, a percepção, os sentimentos, as competências e a apropriação de elementos culturais, artísticos e
tecnológicos, no sentido de torná-lo inovador.
Reitera-se que o saber fazer diferenciado é oriundo das significações
pessoais e sociais dos indivíduos sobre as trajetórias de formação, da concepção e adoção de um modelo de profissionalismo no percurso de “tornar-se”
e de “ser professor”. Hernandes e Barreiro (2020) afirmam que a formação
tem papel fundamental no desenvolvimento profissional do professor, e que
a prática reflexiva trabalha como potencializadora desse desenvolvimento na
profissão docente.
Dessa forma, aos professores compete perceberem-se continuamente
como profissionais aptos a ressignificarem seu processo de identificação com
a profissão e, com isso, fornecerem subsídios para promover reflexões no
âmbito dos cursos de formação. Garcia (2009, p. 12) pondera o sentido de
se ter entendimento de que o “[...] desenvolvimento profissional deve tomar
em consideração o significado do que é ser um profissional e qual o grau de
autonomia destes profissionais no seu trabalho”.
Em decorrência das reflexões temáticas realizadas neste estudo, evidenciou-se ser emergente a produção de pesquisas que enfatizam a importância
do ouvir e do perceber como os professores iniciantes na docência pensam e
lidam com as contribuições e as lacunas da formação inicial, no bojo da prática pedagógica, com vistas à compreensão de como vêm se desenvolvendo
profissionalmente.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A formação inicial docente e os demais processos formativos, no decorrer
da prática pedagógica, são basilares para a compreensão da aprendizagem
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da docência e do desenvolvimento profissional na profissão docente. Para
o entendimento acerca do desenvolvimento profissional docente, pode-se
considerá-lo como processo individual e coletivo que pressupõe continuidade
da formação e de aprendizagem da docência no pleno exercício da profissão,
na constituição da identidade profissional.
É salutar a compreensão de que o processo de se tornar professor não
depende apenas dos saberes profissionais, mas da produção e da mobilização de saberes necessários para ensinar, bem como dos saberes da experiência, mobilizando os saberes docentes no ato de aprender a ensinar nas
situações vivenciadas no ambiente de sala, bem como criando vínculos de
identificação com a profissão, potencializando a melhoria da formação, da
prática no processo de desenvolvimento profissional.
Nesse sentido, é importante considerar o início da docência como sendo um período significativo para o desenvolvimento profissional do “ser professor(a)”, pois surgem, também, motivos e investimentos para a permanência na profissão e a superação dos desafios e dilemas, abrindo e fechando
etapas e portas, percorrendo caminhos formativos diversos e diferentes na
atividade de ensino, diante da complexidade e da diversidade da realidade
contextual.
Partindo desta reflexão teórica compreendemos que o desenvolvimento profissional do professor é assumido no processo de aprendizagem da docência, do ‘estar sendo professor’, nas suas experiências, ainda, nas reflexões
que realiza a partir de sua prática, isto é, no “tornar-se e sentir-se professor.”
A aprendizagem da docência requer investimento pessoal e profissional,
por meios de estudos, pesquisas e reflexões da prática docente no exercício
da docência no âmbito do desenvolvimento profissional, ou seja, percorrer
um longo percurso, desvendando novos caminhos e permitir-se vivenciar novas possibilidades formativas e de prática docente.
Urge, ainda, ter-se utopias pedagógicas para que continuemos dando
passos rumo aos ideários da educação emancipatória, resistindo, esperançando e experienciando, no campo da profissão professor, abrindo portas
educativas, perspectivando desbravar e conhecer novos horizontes profissionais para tornar-se professor(a) crítico e reflexivo dos saberes e fazeres
docentes mediados pela prática pedagógica crítica.
Nesse sentido, Freire (2011, p. 52) parte da unidade relacional dialética
“subjetivo e objetivo” da condição humana, mediatizada pela compreensão
da práxis educativa, pois “[..] práxis, é reflexão e ação dos homens sobre o
mundo para transformá-lo. Sem ela, é impossível a superação da contradição
opressor-oprimido”, que atenda a função social da educação transformadora.
Assim, as reflexões dos aportes teóricos apresentados neste texto, possibilitaram aprofundamentos conceituais relevantes para a discussão acerca
139

Educação, Democracia e Utopia

da aprendizagem da docência e do desenvolvimento profissional como processos formativos basilares e orientadores na construção identitária docente. Evidencia-se a relevância de aprofundamentos de estudos, discussões e
pesquisas acerca da temática exposta, no sentido de promover a escuta dos
protagonistas do processo de formação de professores, e do ouvir e do perceber como os professores iniciantes na docência pensam e lidam com as
contribuições e as lacunas da formação inicial, no bojo da prática pedagógica.
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AS PRÁTICAS DECOLONIAIS NO ENSINO DE FILOSOFIA:
POLÍTICAS AFROPERSPECTIVISTAS DOS POVOS BANTU
NO CHÃO DA ESCOLA
Wudson Guilherme de Oliveira1

RESUMO
Este trabalho pretende apresentar reflexões da Filosofia Africana acerca
da ancestralidade, da história, cultura e linguística dos Povos Bantu, e a necessidade da implementação da Lei Federal 10.639/2003, que altera a LDB
(Lei de Diretrizes e Bases) na educação através do Artigo 26-A, avançando e
conquistando resultados reivindicados pelos Movimentos Negros, onde torna obrigatório a inclusão de temáticas da História da África e Cultura Afro-brasileira, bem como da Lei Federal 11.645 de 2008, que determina também
o ensino das Culturas dos Povos Indígenas, ambas propostas se apresentam
como mecanismo possíveis para propor mudanças estruturais no sistema
educacional brasileiro, em todos os currículos escolares da Educação Básica,
bem como do compromisso para que se consolide a sua efetivação no Ensino
de Filosofia. Para o sucesso desta proposta, trabalhamos os valores morais e
norteadores da Ética e as questões ligadas ao Respeito com uma turma do
1º Ano do Ensino Médio, que estavam propagando práticas amparadas no
Bullying e no Racismo, em uma instituição privada de educação na Baixada Fluminense, cidade metropolitana do Rio de Janeiro, por alunos jovens
Pretos (as), Pardos (as) e Brancos (as) inseridos neste espaço de educação,
onde promovemos ações afirmativas e assim, evidenciamos uma Pedagogia Antirracista, Transgressora, Engajada e Decolonial, a partir das pesquisas
afrocentradas de Filósofos e Filosofas Afro-americanos (as), Africanos (as)
e Afro-brasileiros (as), que produziram pensamentos filosóficos amparados
nos saberes afroperspectivistas. A metodologia utilizada foi a partir de Oficinas, Rodas de Diálogos, apresentações de vídeos, textos e slides afrocentrados, onde serviram de subsídio para propor as discussões na Luta contra
o Bullying e o Racismo. Consideramos ser, de suma importância descolonizar
os pensamentos baseados em moldes eurocêntricos, para que possamos revisar as correntes hegemônicas presentes em nossa sociedade, e em especial
nos currículos utilizados no Chão da Escola, que se articulam na Disciplina de
Filosofia. Nesse sentido, este trabalho levanta uma discussão acerca de uma
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educação étnico-racial, combatendo as reversões dos preconceitos, Bullying,
das discriminações nos espaços educacionais, traçando e construindo estratégias sólidas para a contribuição da valorização e a construção das identidades negras em prol da redução do Racismo.

PALAVRAS-CHAVE
Lei Federal 10.639/03; Educação Étnico-Raciais; Bullying e Racismo.

1. CONSCIÊNCIAS INTRODUTÓRIAS:
Procura oferecer uma resposta, entre outras, na área da
educação, à demanda da população afrodescendente,
no sentido de políticas de ações afirmativas, isto é, de
políticas de reparações e de reconhecimento e valorização de sua história, cultura, identidade.
Trata, ele, de política curricular, fundada em dimensões
históricas, sociais, antropológicas oriundas da realidade
brasileira, e busca combater o racismo e as discriminações que atingem particularmente os negros. Nesta
perspectiva, propõe à divulgação e produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas e valores
que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento etnicorracial – descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos – para interagirem naconstrução de uma nação democrática, em
que todos, igualmente, tenham seus direitos garantidos
e sua identidade valorizada (BRASIL,PARECER N.º: CNE/
CP 003/2004, p. 10).

A epigrafe acima, foi retirada do Parecer CNE/CP 003/2004, que é uma
consequência das escuta dos variados coletivos. O documento em questão
regulamenta a Lei Federal 10.639/2003 e aponta os marcos legais, assim
como os caminhos das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira
e Africana.
No entanto, é de relevância imprescindível, recapitular que em exatamente 18 anos atrás, no mês de janeiro do ano de 2003, ocorreu a sanção da implementação da Lei Federal 10.639/20032 “Ela simbolizava, simultaneamente, um
ponto de chegada das lutas antirracistas no Brasil e um ponto de partida para
a renovação da qualidade social da educação brasileira” (BRASIL, 2009, p. 9),
Em 11 de Março de 2008 a Lei 10.639/2003 foi substituída pela criação da Lei 11.645/2008
que torna obrigatório, também, o ensino ligado à História e Cultura dos Povos Indígenas nos
currículos oficiais da educação nacional.

2
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que transmutou o Artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN), e estabeleceu a indispensabilidade do ensino de História e Cultura
Africana e Afro-brasileira no Ensino Básico. A presente Lei surge com o propósito de remodelar a antecedente de nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
afirmada e expandida nos seguintes artigos 26-A, 79-A e 79-B.
Previamente, para que as duas Leis possam fazer parte de forma eficaz
e ativa na sociedade educacional e em muitos outros espaços, ainda existem
alguns inconvenientes que vem sendo denunciadas pelos educadores e pelo
Movimento Negro3 “O Movimento Negro é um dos principais atores políticos
que nos reeduca nessa caminhada e não nos deixa desistir da luta” (GOMES,
2017, p. 20) que indicam críticas sobre os embaraços que acercam a falta
de cursos de formação pedagógica sobre as perspectivas das Leis Federais
10.639/2003 e 11.645/2008, sem deixar de mencionar os desprovimentos de
materiais, didáticos e paradidáticos que ainda não estão presentes nas salas
de aula, provocando um desconhecimento e não subsidiando os profissionais
de educação.
Figura 1. Slide sobre a importância do uso da Lei Federal 10.639/2003 e
11.645/2008

Fonte e Arte: Wudson Guilherme de Oliveira (professor).

Em vista disso, o protagonismo das Leis Federais, não serão valorizados e
reconhecidos pelos profissionais de educação e intelectuais comprometidos,
A respeito dos processos de mobilizações e organização do movimento negro no Brasil referidos ao século passado e atual, podemos nos portar em referenciais como: Antônio Liberac
C. S. Pires; Amilcar Araújo Pereira, 2007; Amauri Mendes Pereira, 2008; Clóvis Moura, 1983;
Florestan Fernandes, 1978; Kabengele Munanga, 1996; Marcos Antônio Cardoso, 2011; Nilma
Lino Gomes, 2017; Roger Bastide, 1972; Sales Augusto dos Santos, 2005, entre outros.
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impedindo a incorporação dos referentes conteúdos que acercam a História
e Cultura Africana, dos Afro-brasileiros e dos Grupos Indígenas nos currículos
da Educação Básica para a superação do racismo “ideologia de superioridade
racial que tende a beneficiar as pessoas brancas” (MALOMALO, 2018, p. 491).
Assim, estas ações afirmativas “conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas com vista ao combate à discriminação racial, de gênero e de origem nacional, bem
como para corrigir os efeitos presentes da discriminação praticada no passado” (GOMES, 2001, p. 40) visavam ultrapassar as tentativas de reparações e
oportunidades de igualdades individuais, no qual aparentemente não integra
toda a falta de ações imbuídas com as temáticas do Artigo 26 da LDBEN, para
cursos e oficinas pedagógicas para educadores.
Desse modo, no preceito da contrariedade em encontrar materiais, precisamos levantar alguns indagações permanentes sobre estes argumentos,
pois nos últimos 18 anos da exposição da Lei Federal do Artigo 26 da LDBEN,
foram produzidos e confeccionados uma infinidade de livros, vídeos, revistas,
blogs e muitos outros matérias, para a exaltação das Culturas e Histórias das
Áfricas, dos Afro-Brasileiros e a diáspora africana no Brasil.
Levantando discussões sobre políticas de igualdade racial4, educação
das relações étnico-raciais “a educação das relações étnico-raciais impõe
aprendizagens entre brancos e negros, trocas de conhecimentos, quebra de
desconfianças, projeto conjunto para a construção de uma sociedade justa,
igual, equânime” (BRASIL Parecer do CNE, 2004, p. 6), diáspora afrodescendente, juventude negra, questões quilombolas, africanidades “A ideia de
africanidade está muito relacionada à experiência de singularidade cultural
vivida por aqueles que vivenciam diferentes (e distantes) realidades no continente e nelas percebem semelhanças no domínio da cultura” (LIMA, 2016,
p. 73), saúde da população negra e antirracismo.
Em consequência, também emergiram novas discussões acaloradas que
questionaram e dinamizaram os conhecimentos sobre desigualdade racial,
violência, preconceito, ações afirmativas, gênero, racismo, intolerância
religiosa contra os adeptos das religiões afro-brasileiras, e outras intervenções
epistemológicas e teóricas das ciências sociais, humanas, jurídicas e da
saúde, incluindo, as produções críticas das teorias do século XIX, que ainda
Para o sociólogo Antônio Sergio Alfredo Guimaraes (1999) ‘Raça’ é um conceito que não
corresponde a nenhuma realidade natural. Trata-se, ao contrário, de um conceito que se denota tão-somente uma forma de classificação social, baseada numa atitude negativa frente a
certos grupos sociais, e informada por uma noção específica de natureza, como algo endodeterminado. A realidade das raças limita-se, portanto, ao mundo social. Mas, por mais que nos
repugne a empulhação que o conceito de ‘raça’ permite – ou seja, fazer passar por realidade
natural preconceitos, interesses e valores sociais negativos e nefastos –, tal conceito tem uma
realidade social plena, e o combate ao comportamento social que ele enseja é impossível
de ser travado sem que se lhe reconheça a realidade social que só o ato de nomear permite
(GUIMARÃES, 1999, p. 9).
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são presentes no imaginário pedagógico, teórico e social (GOMES, 2017).
Vicissitudes ainda são encontrados para o acesso aos materiais confeccionados, e a promoção da existência desses materiais, e por último, mais
não menos importante, a ausência de estímulo e interesse de uma parcela
de educadores, que atrelam a implementação das Leis Federais, apenas aos
educadores afro-brasileiros, ou mesmo aos professores que lecionam aulas
da Disciplina de História, Literatura, Geografia ou Artes, em especial em única
culminância na última semana do mês de novembro5, como mera execução
descomprometida sobre a história e a cultura do negro como modo de execução da Lei Federal 10.639/03.
É impreterível pontuar de início que todas as negativas à anterior,
encontramos também os obstáculos propiciados por uma quantidade
expressiva de profissionais da educação, que por variados motivos, têm suas
resistências amparadas nos olhares preconceituosos sobre às Histórias e
Culturas Africanas e Afro-brasileiras. Podemos salientar que o “tocar no campo dos valores, das identidades, mexe com questões delicadas e subjetivas e
nos leva a refletir sobre diversos temas presentes no campo educacional. Um
deles se refere à autonomia do professor” (GOMES, 2000, p. 149).
E/ou nas ausências de cursos de formação e capacitação continuada,
que toquem nas temáticas ligadas à discriminação, preconceito, racismo,
branquitude6 “(...) A branquitude é um lugar de privilégios simbólicos, subjetivos, objetivo, isto é, materiais palpáveis que colaboram para construção
social e reprodução do preconceito racial, discriminação racial “injusta” e racismo” (CARDOSO, 2010, p. 611), religiosidade, branquidade entre outras.
Podemos salientar inclusive, que o “tocar no campo dos valores, das
identidades, mexe com questões delicadas e subjetivas e nos leva a refletir
sobre diversos temas presentes no campo educacional. Um deles se refere à
autonomia do professor” (GOMES, 2000, p. 149), para auxílio e sensibilização, com promoção de reflexões (des)colonizadoras sobre os grupos africanos e as suas diásporas no Brasil.

2. COM DISCERNIMENTO NO CHÃO DA ESCOLA
Deve-se enfatizar que as “Aulas/Oficinas” foram planejadas de forma
emergencial para uma turma do 1º Ano do Ensino Médio, nas aulas da
No Estado do Rio de Janeiro, é decretado como feriado o dia 20 de novembro, data da morte do líder quilombola Zumbi dos Palmares, estabelecido com o “Dia da Consciência Negra”
sancionada pela Governadora Benedita da Silva pela LEI Nº 4007, DE NOVEMBRO DE 2002.
6
A branquitude é compreendida como um sistema de valores e comportamentos que toma o
ser branco como “o modelo universal de humanidade”, o representante de todas as pessoas.
Esses valores levam a uma espécie de “cegueira social”, fazendo com que grande parte das
pessoas brancas não consiga enxergar a dor das pessoas que enfrentam discriminação étnicorracial. Buscar maiores conhecimentos em “Aqui ninguém é branco: hegemonia branca no
Brasil”, de Liv Sovik.
5
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Disciplina de Filosofia, em uma instituição privada de Educação Básica na
cidade do Rio de Janeiro. Inclusive não achamos pertinente revelar o nome
da instituição de ensino em questão.
Sendo assim, decidimos dar o nome fictício de “Centro Educacional Manoel dos Reis Machado “Mestre Bimba7””, em homenagem aos seus saberes
e feitos em prol da capoeira e da cultura afro-brasileira, para assim proteger
o bom andamento da pesquisa acadêmica e a integridade do espaço de educação, onde estava ocorrendo inúmeras ocorrências atreladas ao Bullying8 e
a “brincadeirinhas inocentes”.
Vale enfatizar que o expressão Bullying é algo que vem acontecendo
de modo latente no Chão da Escola, essas ações repetidas e intencionais

amparadas em violências físicas e muitas outras vezes também na violência psicológica, tem atravessado alunos, por um ou mais alunos, à
partir de relações baseadas em conduta de rebaixamento, dominação,
maus-tratos e arbitrariedades.
Porém é necessário termos olhares mais sensibilizado sobre essas tensões, para não cometermos o erro em confundir essas violências e
outras apenas como Bullying, pois algumas vezes essas tensões estão
escoradas em ações impregnadas de Racismos, que na maioria das situações são interpretados de forma descomprometidas, simplesmente como atos de Bullying.
Conforme Brito e Nascimento aponta,
Enquanto o bullying inferioriza, o racismo desumaniza. A
violência racial resulta em prejuízos irreversíveis. Trata-se de violência gratuita, cruel, repetitiva e intencional.
O racismo agrava a condição da vítima, somando à cor
da pele os mais variados preconceitos em relação à classe social, orientação sexual, religião, sexo, estética etc.
(BRITO; NASCIMENTO, 2012, p. 20)

Nome de guerra de capoeirista brasileiro Manoel dos Reis Machado, um dos mais conceituados mestre da sua época. Nascido no ano de 1900 em Salvador, BA e falecido no ano de 1974
em Goiânia, GO. Mestre Bimba introduziu na capoeira tradicional diversas inovações, com
uma luta mais técnica, misturando capoeira Angola com batuques (luta africana que o seu
pai praticava), desse modo acrescentou novos golpes, destacando ao “jogo de fora” (em pé),
criando assim na década de 1930, a modalidade conhecida como “Capoeira Regional Baiana”.
Também criou um métodos de ensino e fundou a primeira escola especializada. Em 1935,
conseguiu registro como professor de educação física, dando o passo decisivo para que a capoeira, antes reprimida, ganhasse status de desporto. Alcançou reconhecimento em toda a
sociedade brasileira e mundial. Foi homenageado pela Universidade Federal da Bahia com a
concessão póstuma do título de “Doutor Honoris Causa”, seus restos mortais, depois de missa
solene na Igreja do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, foram sepultados na Igreja do Carmo,
em Salvador. Para saber mais, buscar maiores conhecimentos em “Capoeira Regional: A escola
de Mestre Bimba”, de Hélio Campos (2009).
8
Beaudoin e Taylor afirmam que “Compreende todas as formas de atitudes agressivas, realizadas de forma voluntária e repetitiva, que ocorre, sem motivação evidente, adotadas por um ou
mais estudantes contra outro(s), causando dor e angustia e realizada dentro de uma relação
desigual de poder” (BEAUDOIN e TAYLOR, 2006).
7
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Quando as tensões do Bullying estão atravessando e tocando as questões que acercam os corpos Pretos, como nas estéticas e os traços negroides,
tonalidades da tez da pele, texturas de cabelos entre outras, deve-se ter uma
atenção maior, pois possivelmente essas ações não é Bullying e sim Racismo.
Sem embargo, a partir de olhares e posturas mais sensibilizadoras e
amparadas nas perspectivas afrocentradas, chegamos à conclusão que o
“Centro Educacional Manoel dos Reis Machado “Mestre Bimba””, estava reproduzindo de modo impróprio, práticas amparadas no racismo institucional
e no racismo estrutural “é o racismo que extrapola as relações interpessoais
e ocorre à revelia das boas intenções individuais, implicando o comprometimento dos resultados de planos e metas de instituições, gestões administrativas e de governo” (ARAÚJO; TOLENTINO; SILVA, 2018, p. 256).
Nesse entretanto por infinitas vezes, conseguimos observar e analisar
as “piadinhas” e as “brincadeirinhas”, vistas pela instituição de ensino como
Bullying, estavam realmente fundamentadas no Racismo, propagado pelos
alunos e algumas vezes também, apoiadas e legitimadas por Docentes e
Coordenadores Pedagógicos, para com os seus alunos Pretos e Pardos, não
contribuindo para a valorização e autoafirmação do aluno negro, a partir de
sorrisos e silenciamentos.
Utilizando assim, em pleno século XXI às perspectivas amparadas na
meritocracia9, agravando assim as desigualdades e gerando injustiças, mantendo as exclusões fundadas em preconceitos e na manutenção das vantagens para os grupos sempre assegurados, inspirados a todo o tempo no mito
da democracia racial10.
Com o propósito de contribuir com um ensino amparado nas indagações firmadas na resistência afroperspectivista “O termo afroperspectivista
tem um sentido simples, o conjunto de pontos de vista, estratégias, sistemas
e modos de pensar e viver de matrizes africanas” (NOGUEIRA, 2012, p. 147),
inspirado nas questões de uma pedagogia decolonial11, transgressora e engajada “a “pedagogia engajada”, [...] dá ênfase ao bem-estar. Isso significa
que os professores devem ter o compromisso ativo com um processo de auto-atualização que promova seu próprio bem-estar” (HOOKS, 2013, p. 28) e
antirracista, em prol da promoção do Artigo 26 da LDBEN.
convicção amplamente propagada nas mídias, onde afirma que todos têm as mesmas oportunidades, dependendo apenas do esforço individual de cada um, estabelecendo uma ligação
direta entre mérito e poder, aos que mais trabalham, os que se dedicam, os bem dotados
intelectualmente etc.
10
Nas palavras de Nilma Lino Gomes (2010) O mito da democracia racial pode ser compreendido, como uma corrente ideológica que pretende negar a desigualdade racial entre brancos
e negros no Brasil como fruto do racismo, afirmando que existe entre estes dois grupos raciais
uma situação de igualdade de oportunidade e de tratamento.
11
A ativista e pesquisadora Catherine Walsh (2013) foi quem delimitou a referida abordagem
por sugerir práticas insurgentes no processo de formação escolarizada, no entanto, também,
em outros espaços de conhecimento. Onde se destaca a publicação “Pedagogias Decoloniais:
práticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir”, livro organizado por ela no ano de 2013.
9
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Vale frisar destacar a pedagogia engajada é também, aquela que acerca
ás questões ligadas ao gênero, classe e raça, nos procedimentos de ensinamentos e aprendizados. Além disso, bell hooks12 expressa que “a pedagogia engajada necessariamente valoriza a expressão do aluno” (2013, p. 34),
apontando desse modo para a urgência de se levar para o Chão da Escola,
práxis de ensinos críticos e descolonizados, para estimular às vozes que estão
silenciadas, à reivindicarem os seus lugares de falas (HOOKS, 2013).
Assim, surge a ideia de criar as “Aulas/Oficinas” pedagógicas intitulada
“AS PRÁTICAS DECOLONIAIS NO ENSINO DE FILOSOFIA: Políticas afroperspectivistas dos povos Bantu no chão da escola” como uma maneira de preservar
e promover a igualdade racial e a redução do racismo nesta instituição privada de educação e em outros ambientes escolares na cidade do Rio de Janeiro
e adjacências.
Figura 2. Slide com a lâmina inicial da ação afirmativa no Chão da Escola

Fonte e Arte: Wudson Guilherme de Oliveira (professor).

Em linhas gerais, nossas ações estão escoradas e inspiradas na implementação da Lei Federal 10.639/03 e 11.645/08, na resistência de uma educação étnico-racial, na interdisciplinaridade para valorizar a ancestralidade
“Nas culturas africanas constitui um conceito bastante complexo e profundo
que significa o vínculo de todos nós com o ciclo da vida, com todos aqueles
e aquelas que nos antecederam e com os valores fundamentais que eles e

12
Nome constituido por Glória Watkins, nascida no ano de 1952 no sul dos EUA, bell hooks
é professora, ativista, intelectual feminista negra, artista e escritora. Possui publicações que
propõe uma pedagogia antissexista e libertária. A ativista social assina sob o nome bell hooks,
onde a escrita em letras minúsculas é intencionalmente, para apresentar magnitude ao conteúdo do que expressa, e não à sua existência individual. A denominação faz menção às mulheres transgressoras de sua família, dessa maneira, marca da ancestralidade que a institui.

150

XVI Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE)

elas deixaram para nós” (CARREIRA; SOUZA, 2013, p. 45) negra, com vistas na
trajetória e conjuntura atual dos afro-brasileiros.
Objetivando que todos os participantes “Negros” e os “Não Negros” envolvidos na atividade, se sintam parte importante desta ação afirmativa para
a promoção ao respeito e a autoestima dos afrodescendentes, em prol de
uma educação étnico-racial no combate à amenização do racismo.

3. EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL NO CHÃO DA ESCOLA
Para iniciar os diálogos, com a intenção de implementar a Lei Federal
10.639/03 e 11.645/08, e as suas perspectivas que acercam as Histórias e
Culturas Africanas, Indígenas e Afro-brasileira, para que sejam incorporados
nos conteúdos curriculares do Ensino de Filosofia, para a turma do 1º Ano
do Ensino Médio da Educação Básica, decidimos trabalhar com os estudantes, utilizando perspectivas da Filosofia Africana13 “Ela está presente em todas as discussões a respeito do status filosófico de pensadores e pensadoras
do continente africano” (NOGUEIRA, 2014, p. 72) e inspirados nas reflexões
de alguns Filósofos (as) e Intelectuais Africanos (as), Afro-americanos (as) e
Afro-brasileiros (as).
Sempre com o intuito e o desafio de se debruçar em pensamentos filosóficos demarcados por repertórios africanos, afrodiaspóricos, indígenas e
ameríndios, de modo libertador, transgressor e (des)colonizado.
A estrutura metodológica foi diferentemente de outras Aulas da Disciplina de Filosofia convencionais, de modo descolonizado e afrocentrado,
convidamos os estudantes a repensar sobre novos olhares possíveis para o
ensino e saberes de Filosofia.
Não de modo ocidental e tradicional, amparado na superioridade do
continente europeu e nos pensadores filosóficos gregos, mais sim, à partir da
apresentação de determinados conceitos de alguns intelectuais da contemporaneidade como Frantz Fanon14 (2008), Molefi Kete Asante15 (2009), Djamila Ribeiro16 (2019), Renato Nogueira17 (2014) entre outros (as) pensadores
13
Em relação aos filósofos que exploram reflexões da Filosofia Africana com uma abordagem
filosófica afroperspectivista, podemos nos portar em referenciais como: Abdias do Nascimento, 2002; Cheikh Anta Diop, 1967; Joseph Omoregbe, 1998; Kwame A. Appiah, 1997; Mogobe
Ramose, 2011; Paul Hountondji, 2010, Renato Noguera, 2014, entre outros.
14
Ensaísta, psicólogo e líder revolucionário na Argélia, desenvolveu reflexões políticas importantes a respeito da descolonização. Nascido na Martinica e falecido nos Estados Unidos. Escreveu em 1954, “Pele negra, máscaras brancas”, um estudo sobre a psicologia dos negros
antilhanos.
15
Cientista Social afro-americano e um dos criadores da filosofia do afrocentrismo, também é
autor de outros livros, de Afrocentricity: the theory of social change (1980), African culture: the
rhythms of unity (1985) entre outros.
16
É mestre em Filosofia Política pela Unifesp, colunista do jornal Folha de São Paulo e foi secretária adjunta de Direitos Humanos e Cidadania do município de São Paulo. Coordena a coleção
Feminismos Plurais da Editora Pólen.
17
Doutor em Filosofia e professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
e responsável pelo Grupo de Pesquisa Afroperspectivas, Saberes e Interseções (AFROSIN) e
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(as) potentes, que trabalham com as perspectivas afrocêntricas.
De forma sensibilizadora e democrática, a partir de sorteios foram surgindo os “Grupos de Trabalhos”, para as pesquisas étnico-raciais sobre os seguintes pensadores afrocentrados destacados: Nei Lopes18, Angela Davis19,
Djamila Ribeiro, Sueli Carneiro20, Molefi Kete Asante, Amauri Mendes21, Lélia
Gonzalez22, Patrice Lumumba23, Frantz Fanon, Renato Nogueira, Amado Hampâté Bâ24, Bell Hooks25 e Achille Mbembe26.
No decorrer de todo o 1º e 2º Bimestre, em semanas alternadas foram
proporcionadas aos estudantes, os saberes do Ensino de Filosofia de acordo
com as exigências curriculares do “Centro Educacional Manoel dos Reis Machado “Mestre Bimba””, e na outra os conteúdos afrocentrados com “Aulas/
Oficinas” e apresentações dos “Grupos de Trabalhos”, com as suas pesquisas
das mais diversas maneiras, entre elas destacamos a apresentação do “Grupo
de Trabalho” que pesquisou sobre o pensador Amadou Hampâté Bâ, apresentando aos estudantes observadores as suas pesquisas (des)colonizadas
com figurinos e adereços inspirados nos saberes Griot27 e na História e Cultura Africana e Afro-brasileira.

autor de vários livros.
18
Filósofo, escritor e compositor, é autor de várias obras sobre cultura e história afro-brasileira.
19
Escritora, filósofa e ativista política afro-americana.
20
Filósofa, pedagoga, advogada, escritora e militante negra e líder feminista.
21
Doutor em Ciências Sociais e professor da UFRRJ, tem vastas publicações sobre as Relações
Raciais.
22
Filosofa, antropóloga e escritora brasileira. Mestre em Comunicação Social e doutora em
Antropologia.
23
Foi líder da independência congolesa e primeiro-ministro da República Democrática do Congo. Foi ligado aos pan-africanistas e profundamente influenciado pelas ideias nacionalistas e
anticolonialistas.
24
Filósofo, historiador e escritor, natural da República do Mali, trabalhava para que as culturas
orais africanas fossem reconhecidas mundialmente, onde apresentou a público belos textos
sobre essas cultura.
25
É professora, ativista e escritora. Possui publicações que propõe uma pedagogia antissexista
e libertária.
26
É professor de Ciência Política e História na Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, referência na área dos estudos pós-coloniais e um dos pensadores contemporâneos mais
políticos e ativo, tem extensa obra publicada sobre história política africanas, na qual explora
os temas sobre o poder e a violência.
27
Termo do vocabulário franco-africano, criado na época colonial para designar o narrador,
cantor, cronista e genealogista que, pela tradição oral, transmite a história de personagens e
famílias importantes das quais, em geral, está a serviço.
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Figura 3. Slide com “Filósofos (as) e Pensadores afrocentrados e decoloniais”.

Fonte e Arte: Wudson Guilherme de Oliveira (professor).

Vale sobressair que nas “Aulas/Oficinas”, a sala de aula estava sempre ambientada com tecidos de temáticas africanas, bonecas (os) negras (os), instrumentos de percussões e Exposições de Livros Africanos, Indígenas e Afro-Brasileiros, com o objetivo de possibilitar aos estudantes um maior contato com
estes materiais e contribuir assim com a cidadania para uma sociedade mais
justa. Sempre ao término das apresentações, eram fomentadas as “Rodas de
Diálogos” sobre as impressões e desafios encontrados para fazerem as pesquisas, oportunizando trocas de olhares em relação as perspectivas da Filosofia
Africana “existência de um conceito africano de pensamento, baseado nas concepções filosóficas da tradição africana” (LOPES; SIMAS, 2020, p. 16).
Já em outros instantes, fizemos leituras de fragmentos de textos, assistimos vídeos e estudamos a partir de lâminas de Slides afrocentrados sobre as
diversas questões que trouxeram com heterogenias temáticas para baile, que
serviram de subsídio para as discursões em muitos desdobramentos para a
luta contra o racismo no chão da escola e fora dela.
Onde também foi ofertado aos estudantes saberes sobre a “Influência
dos Povos Bantu em nossa sociedade”, como forma de possivelmente (des)
colonizarem os olhares eurocêntricos, racistas, etnocêntricos, xenofóbicos, intolerantes, machistas, homofóbicos entre outros, com o intuito de disseminar
o respeito ao próximo independentemente da sua cultura, gênero e etnia.
A partir disso, apresentamos aos estudantes lâminas de Slides sobre
os “Povos Bantu”, que têm diversos entendimentos entre eles, uma grande
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proporção dos habitantes da terça parte meridional do continente africano,
dos limites marítimos nigero-cameruniana, no Oeste, até a fronteira litorânea
somálio-queniano, no Leste, a partir desta extremidade até a proximidade de
Port-Elizabeth, no Sul, se fala línguas estreitamente semelhantes, intituladas
línguas bantas.
Figura 4. Slide sobre a Migração dos Povos Bantu.

Fonte: The Nystrom Atlas of Word History.Arte: Wudson Guilherme de Oliveira (professor).

É basilar considerar sobretudo, que também é um “grande conjunto
de povos africanos disseminados do centro para o leste, sul e sudeste do
continente. Falantes de línguas semelhantes no Congo, em Angola, na Tanzânia, em Moçambique, na África do Sul” (LOPES, 2008, p. 31).
A valer, o “Bantu” também se refere a um tronco linguístico que se iniciou com os bantufonos segundo Marques e Nogueira,
Bantufonos diz respeito ao conjunto de povos falantes,
isto é, a ênfase está nas línguas que mais de 400 povos
falam, neste caso usamos o termo bantu como plural
ou estrutura linguística basilar que associada ao termo
fonos designa bantufonos, conjunto de povos falantes
de idioma bantu. Banto se refere a um povo específico, ênfase no aspecto cultural. Por exemplo, na frase:
“esse costume de cuidar das crianças numa família extensa que envolve avós e tias é banto”. Ora podemos
perceber isso entre no povo Herero que vive no sul de
Angola e norte da Namíbia e na região norte da África
do Sul entre os zulus. O povo Herero e o povo Zulu têm
culturas próprias e específicas; mas, são, em termos
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afrocentrados, culturalmente de raiz banto (MARQUES;
NOGUEIRA, 2013, p. 151).

A iniciar por tais parâmetros, podemos observar que o Bantu é na verdade, bem mais que um grupo étnico estabelecido, este conjunto de línguas
aparentadas, reúnem variados conjuntos de pessoas que compartilham um
mesmo tronco linguístico trivial, envolvendo mais de quatrocentas variações
plurais, vindas de um mesmo antepassado, intitulada como protobanta “O
protobanto era falado em uma região fronteiriça no plano ecológico, dispondo portanto de um meio assaz rico, conquanto pudessem dele usufruir os
seus habitantes” (LWANGA-LUNYIIGO; VANSINA, 2010, p 182).
Vale sublinhar que entre os séculos XVI e XIX, milhões de corpos africanos vindos dos territórios Bantu atravessaram o Atlântico de forma forçada
amontoados nos tumbeiros, sem objetos pessoais e tendo como destino os
portos brasileiros28.
Porém, esses grupos que foram obrigados a fazer estas migrações, foram subjugados e transformados em mãos-de-obra escravas especializadas.
Mesmo assim, estas etnias trouxeram consigo infinitas bagagens intelectuais
e culturais, entre elas as suas estruturas linguísticas (Bantu) e as referências
históricas, que resistiram aos impactos e às dificuldades encontradas na sociedade colonial escravocrata portuguesa.
No Brasil, existe grande predominância da contribuição vocabular dos
grupos diásporico falantes das línguas Bantu, notadamente o umbundo, o
quimbundo e o quicongo. Porventura é desses idiomas originários do continente africano, que provavelmente eternizaram palavras de tronco linguístico denominado Bantu, ou mesmo grande quantidade delas, conhecemos e
as utilizamos como, por exemplo: Atabaque, axé, banzo29, caçula, dendê30,
fofoca, moleque, orixá, quilombo, quiabo, quitanda31, samba, trambique32,
xepa33, zangado e milhares de outras palavras que influenciaram de modo
positivo a língua portuguesa no Brasil e a cultura dos Povos Bantu, ainda invisibilizadas em nossa sociedade.

28
Para saber mais sobre o tráfico atlântico de corpos negros escravizados nos séculos passados, incluindo mapas, estimativas e análises históricas relativas ao tema, acessível por meio da
internet no endereço virtual, veja o site www.slavevoyages.org.
29
Estado psicopatológico, espécie de nostalgia com depressão profunda, quase sempre fatal,
em que caíam alguns africanos escravizados nas Américas (LOPES, 2011, p. 181).
30
Denominação do fruto do dendezeiro e, por extensão, do óleo extraído desse fruto, também
chamado azeite de dendê (LOPES, 2011, p. 445).
31
Loja ou tabuleiro em que se vendem hortaliças, legumes, ovos etc., bem como produtos da
pastelaria caseira. Também, biscoitos, bolos e doces expostos em tabuleiro. (LOPES, 2011, p.
1082).
32
Negócio fraudulento. (LOPES, 2011, p. 882).
33
Denominação referente às últimas mercadorias vendidas nas feiras livres, por preço mais baixo
e com qualidade inferior, ou às sobras de verduras e outros alimentos (LOPES, 2011, p. 1357).
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Figura 5. Slide com palavras incorporadas no português brasileiro pelos
Povos Bantu.

Fonte e Arte: Wudson Guilherme de Oliveira (professor)

No entanto, todos os saberes inspirados na ação pedagógica foram experiências inovadoras para muitos dos estudantes, desmistificando questões
racistas e estereotipadas, muitas vezes vistas como verdades absolutas por
alguns, em relação a História e Cultura dos Africanos, dos Grupos Indígenas
e dos Afro-brasileiros.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compõe-se que conversar com as reflexões dos (as) Filósofos (as) Africanos (as) Afro-americanos (as) e Afro-Brasileiros (as) a partir da afroperspectiva da Filosofia Africana, nas “Aulas/Oficinas” e com a importância do protagonismo das contribuições linguísticas e culturais dos Povos Bantu em nossa
sociedade, e história do passado e do presente, bem como a importância de
potencializar uma educação inovadora, transgressora, engajada, decolonial e
antirracista para a implementação das Leis Federais 10.6339/03 e 11.645/08,
para o combate a favor de uma educação étnico-racial plural, é sem dúvida
uma forma potente de dinamizar as relações raciais no Chão da Escola.
Consideramos que apenas com a promoção de ações afirmativas antirracistas, inovadoras e decoloniais cotidianas no chão da escola, será possível
restringir os avanços do racismo e as suas ramificações nos espaços de educação e em nossa sociedade. Vale lembrar que a luta antirracista deve ser um
esforço para a superação de todos e todas, independente do pertencimento
étnico.
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CURRÍCULO DA CIDADE - POVOS MIGRANTES: UMA
ANÁLISE A PARTIR DAS BASES IDEOLÓGICAS NA
CONCEPÇÃO DE LÍNGUA, LINGUAGEM E SUJEITO
Ana Katy Lazare Gabriel (USP)1

RESUMO
Os movimentos migratórios, responsáveis por transformações e reconfigurações de cenários e culturas locais, promovem a (re)criação de valores,
crenças, estilos de vida e diferentes formas de compreender o mundo. As
influências e as contribuições resultantes da interação entre migrantes e nativos brasileiros pode ser observado como constituintes da sociedade brasileira no curso de sua história. Atualmente o crescente fluxo de migrantes e
refugiados redesenha o contexto da cidade de São Paulo, plurilíngue e pluricultural, uma vez que ela é composta de uma diversidade étnica e cultural.
Frente ao exposto, as interações sociais entre nativos e imigrantes impactam,
não somente nas interações sociais como também na forma como as línguas
são utilizadas. Coerente com esta questão, compreender a diversidade cultural e ética imersa em contexto diverso, realça a noção de desigualdade de
acesso aos bens culturais por parte de diferentes grupos, o qual, a etnia, a
classe social, o gênero podem ser fatores determinantes de exclusão. Assim,
há uma demanda de reestruturação dos aparelhos institucionais de acolhida
aos que chegam. Entre as instituições, a escola precisa pensar no redesenho
de políticas educacionais que acolham a diversidade e fomente mudanças
nos projetos educacionais. Isto posto, analisamos o documento Currículo da
Cidade: povos migrantes: orientações pedagógicas com o intuito de inferir
em quais bases ideológicas se constituem as concepções de língua/linguagem e sujeito (estudante e professor), uma vez que a relação entre discurso
e poder nos enunciados do documento podem realçar ideologias. De mesmo
modo, por meio das orientações prescritas aos professores, além de influenciar a forma de acolhida, pode também interferir na inserção, permanência e
conclusão dos estudantes na educação básica.

PALAVRAS-CHAVE
língua e cultura; análise documental; documentos oficiais; contexto
plurilíngue; estudantes imigrantes
Doutoranda em educação, linguagem e psicologia na Faculdade de Educação da Universidade
de São Paulo. Mestre em educação e linguagem e coordenador pedagógico na Rede Municipal
de Ensino da cidade de São Paulo e professora de língua portuguesa para imigrantes e refugiados. Realizo pesquisas na área de língua e estudos interculturais. Contato: anakaty@usp.br.
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1. INTRODUÇÃO
A presente pesquisa de base teórico-analítica, tem como objetivo realizar uma leitura crítica do documento Currículo da Cidade: povos migrantes:
orientações pedagógicas. O referido documento, de prescrição da prática, foi
elaborado para todos os profissionais da Rede Municipal de Ensino da cidade
de São Paulo, ente eles, professores, gestores, secretários, inspetores e funcionários de empresas terceirizadas. Nesse escopo, focalizaremos em quais
bases ideológicas se constituem as concepções de língua/linguagem e sujeito
(estudante e professor), considerando as escolas como ambiente multicultural e plurilíngue dada aos recentes movimentos (i) migratórios forçados.
Para além disso, propiciarei momentos de discussões acerca da relação
entre discurso e poder nos enunciados do documento que podem realçar a
ideologia e poder por meio das orientações prescritas aos professores.
Visto que compreendemos a linguagem como uma capacidade humana,
complexa e de diferentes formas, constituinte e constitutiva da sociedade,
sendo que, uma de suas formas é a língua que se materializa em textos por
meio dos gêneros textuais, que constituirão o discurso, sendo que este exerce um modo de ação sobre os indivíduos. O documento selecionado compõe
um ‘discurso’ de que se faz necessário o entendimento e análise sobro como
as estruturas linguísticas são selecionadas a serviço deste discurso, ideológico, que objetiva formar uma nova ordem na educação.
Apoiados nas concepções de língua e linguagem como prática social,
considerando que nossa práticas discursivas não são neutras e envolvem escolhas ideológicas e políticas sociais que fomente uma multiplicidade de sistemas no processo de construção de sentidos, o conceito de reforma social
(ANDREOTTI; SOUZA, 2017), sutil, radical e ‘além’, contribui para reaprender
pluriversalmente a partir de novas bases, desnaturalizar universalidades de
pensamentos, questionar as grandes verdades da modernidade, desenvolver
o pensamento crítico a fim de ensinar visando justiça social e garantia de
direitos básicos.

2. SELEÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO
Partindo da concepção de linguagem como forma de interação entre
interlocutores no processo de produção de sentidos, inseridos em determinado contexto de interação, neste estudo pretendemos discutir em quais bases ideológicas se constituem as concepções de língua, linguagem e sujeito
(estudante e professor) no Currículo da Cidade: povos migrantes: orientações
pedagógicas (SÃO PAULO, 2021). O currículo tem com proposta principal o
acolhimento aos estudantes imigrantes e seus familiares a ser realizado por
todos os que integram o quadro de funcionários nas escolas, para tal, a rele161
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vância da língua portuguesa como forma de acolhida se faz presente, tanto
nas propostas da Secretaria Municipal de Educação, quanto nas narrativas de
professores, estudantes e seus responsáveis.

3. METODOLOGIA
Os documentos oficiais são em sua essência balizadores da prática e,
por serem sócio historicamente construídos, velam ou revelam, sua ideologia pela seletividade lexical de seus constituintes. Logo, queremos ressaltar
que a análise não poderá ser reducionista à observação de (marcas) ‘pistas
linguísticas’, mas à problematização à luz de teorias que possam fomentar o
agenciamento do professor.
Para isso, a metodologia utilizada para responder as perguntas da pesquisa tem por base as orientações para pesquisas bibliográficas e documental, sendo a primeira voltada para a análise de documentos científicos com
a finalidade de subsidiar a análise de documentos. A segunda é caracterizada pela “[...] busca de documentos que não receberam nenhum tratamento científico.” (OLIVEIRA, 2007, p. 69, grifo da autora apud ROSA, 2021, p.
12). De natureza igual, utilizaremos a análise documental como estratégia
de abordagem de dados qualitativos, uma vez que poderemos observar os
processos de evolução, ou sua falta, nas bases epistemológicas e na dinâmica
da escola como espaço de acolhimento e aprendizagem.

4. OBJETIVOS
Temos como objetivo compreender como as estruturas linguísticas são
selecionadas a serviço do discurso, ideológico, que tendem a propor aos professores uma forma de trabalho diferente da que era anteriormente feita2,
causando interferência na didática e na constituição identitária do professor.
Para além disso, podemos inferir que se formam alterações em suas concepções e no agenciamento de sua prática. Traremos nosso entendimento sobre
a noção de agência do professor, conforme proposto por Duboc (2012) como
ação fundamentada criticamente como prática de construção de sentidos,
sempre circunstancial, situadas e questionáveis.

5. CONTEXTUALIZANDO OS DOCUMENTOS
Com a finalidade de contextualizar a pesquisa, seguem informações sobre as bases legais que subsidiaram o Currículo da Cidade: povos imigrantes:
orientações pedagógicas, suas datas de publicação e uma breve descrição
Quando destacamos a forma de trabalho diferente, fazemos referência às dinâmicas implementadas na troca de governo municipal que implica em diferentes instruções normativas que
direcionam o trabalho pedagógico.

2
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de cada um. A relevância da seleção tem por princípio a relação intertextual
existente entre eles, no que tange a relevância do ensino de língua portuguesa e, em especial o ensino em contexto multicultural e plurilíngue.
Com o fim do regime militar, 1989, havia a necessidade de reorganização
institucionais se tratando de educação, posso destacar a Constituição Federal
que firmou a garantia do direito universal à educação para todos, sendo:
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988, p. 1).

Com isso posto, podemos iniciar a tratar dos direitos à educação garantido a todos. Após a promulgação da CF/88, outros marcos regulatórios ratificaram o direito à educação, a saber, o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA- Lei no 8.069/1990) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB – Lei 9.394/1996), cada uma com sua amplitude e especificidades.
Em 2017, a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo lançou uma
proposta curricular para o Ensino Fundamental, o Currículo da Cidade (SÃO
PAULO, 2018, 2019). Foram elaborados nove documentos, um para cada
componente curricular sendo que cada publicação contemplava os três ciclos de aprendizagem, o Ciclo de Alfabetização, o Ciclo Interdisciplinar e Ciclo
Autoral3. Continuando o processo de implementação curricular, em 2018 foram lançadas as ‘Orientações Didáticas do Currículo da Cidade que apresenta
possibilidades de trabalho com base nas propostas do Currículo da Cidade.
Por meio da Lei 16.478/2016, a cidade de São Paulo instituiu a Política
Municipal para a População Imigrante que tem princípios, garantir o acesso a
direitos sociais e aos serviços públicos entre outros, e no parágrafo IV do Artigo no 7, a garantia de acesso, permanência, e terminalidade na escola, logo:
São ações prioritárias na implementação da Política Municipal para a População Imigrante: [...]
IV - Garantir a todas as crianças, adolescentes, jovens e
pessoas adultas imigrantes o direito à educação na rede
de ensino público municipal, por meio do seu acesso,
permanência e terminalidade.
(SÃO PAULO, 2016).

O Decreto 57.533/16 especifica como a educação dar-se-á nas unidades educacionais com a finalidade de cumprir o que está prescrito na Lei 16.478/2016, ou
seja, a facilidade de acesso, acolhida, permanência e conclusão do curso, assim:
A organização em ciclos, realizada em 2013, teve como pano de fundo o combate ao fracasso
escolar, sendo que os estudantes só podem ser reprovados ao término de cada ciclo.
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Art. 20. A educação observará o princípio da interculturalidade, promovendo o diálogo entre as diferentes culturas, a cidadania democrática e a cultura de paz, cabendo ao Poder Público Municipal:
I - priorizar e ampliar ações educativas de combate à xenofobia, considerando as suas interfaces comas demais
formas de discriminação;
II - introduzir conteúdos que promovam a interculturalidade e a valorização das culturas de origem dos estudantes imigrantes ou filhos de imigrantes dentro das
grades curriculares, em todas as disciplinas e tapas de
educação, com inclusão de materiais pedagógicos sobre
a temática das correntes migratórias contemporâneas,
compreendendo o refúgio, e o diálogo intercultural;
III - fortalecer e ampliar programas de formação intercultural voltados para profissionais de ensino;
IV - promover, divulgar e garantir apoio pedagógico,
material e institucional a projetos de acolhimento, promoção da interculturalidade e valorização da cultura de
origem dos estudantes imigrantes e de suas famílias,
com sua participação, nos estabelecimentos de ensino e
equipamentos públicos municipais em geral.
(SÃO PAULO, 2016).

Em 2021, a Prefeitura do Município de São Paulo lançou o documento
Currículo da Cidade: povos migrantes: orientações pedagógicas. Nele o acolhimento e a valorização do imigrante são basilares no cotidiano escolar e
tem como objetivo principal possibilitar reflexões baseadas em práticas exitosas e subsídios teóricos sobre interações multi/interculturais por parte de
todos que trabalham nas unidades escolares, desde o secretário que tem o
primeiro contato com as famílias, passando pelas merendeiras, equipe gestora, funcionários das empresas terceirizadas, estagiários, professores e inspetores4.
É válido saber que o documento tem como marcos regulatórios, a Constituição Federal de 1988; Lei de Migração (Lei no. 13.445/2017); Lei brasileira
de refúgio (Lei no. 9474/1997); Estatuto da Criança e Adolescente (ECA- Lei
no. 8.69/1990); Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei no.
9.394/1996); Política Municipal para a População Imigrante (Lei Municipal
no. 16.478/16); Decreto 57.533/16 e o Currículo da Cidade (2018).
Na Rede Municipal de Ensino, os inspetores são denominados ATE, agente técnico de educação.

4
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6. BASE TEÓRICA
A Análise do Discurso Crítica, doravante ACD, compreende o discurso
como um modo de ação historicamente situado, considera também que há
uma relação dialética entre discurso e sociedade, pois, enquanto o discurso é
moldado pela sociedade ele também é constitutivo da estrutura social e estabelece uma relação entre o conceito de modernidade tardia e linguagem.
A ACD é uma abordagem teórica-metodológica que investiga as ocorrências linguísticas bem como seu funcionamento social; não somente aplica
outras teorias como também, por meio do rompimento de fronteiras epistemológicas, operacionaliza e transforma tais teorias em favor da abordagem sociodiscursiva (RESENDE; RAMALHO, 2006, p. 14). Tal abordagem compreende o discurso como um modo de ação historicamente situado, no
qual há uma relação dialética entre discurso e sociedade, pois, enquanto
o discurso é moldado pela sociedade é também constitutivo da estrutura
social e estabelece uma relação entre o conceito de modernidade tardia e
linguagem.
A ACD busca demonstrar como os atores sociais constroem seus discursos orientados pela ideologia, com intuito de utilizar a persuasão na busca
da dominação por meio da linguagem, uma vez que todo texto é perpassado
pela relação de poder e ideologia. Da mesma forma, Fairclough (2001, p. 101)
pontua que todo evento discursivo possui três dimensões imbricadas, são
elas: o texto, a prática discursiva e a prática social.
A dimensão do texto corresponde a elementos estruturais, como léxico,
processos de coesão textual, ordem sintática e transitividade; a dimensão
prática discursiva corresponde a produção, distribuição e consumo de textos, como os princípios de coerência textual, a intertextualidade, a interdiscursividade e a força ilocucionária; a dimensão prática social corresponde as
atividades socioculturais e seus significados, a saber, ideologias, exercício de
poder e hegemonia.
Nesta abordagem, a análise do texto privilegia a descrição dos
elementos linguísticos tais como: léxico, opções gramaticais, coesão entre
outras. Todavia, segundo Fairclough (2001, 1997), mesmo numa análise
descritiva, é necessária interpretação, uma vez que se lida com material
simbólico. Dessa forma, na dimensão de análise como prática discursiva
é necessária a interpretação do texto levando-se em conta o momento
histórico-social de sua produção, distribuição e consumo, uma vez que irão
orientar e guiar a coerência que os leitores podem atribuir a ele, bem como
os propósitos comunicativos do produtor e os graus de intertextualidade e/
ou interdiscursividade de outros textos e discursos. Igualmente, na dimensão
da prática social Fairclough (2001, 2003) afirma que é preciso relacionar os
textos com as práticas sociais mais amplas, a fim de estabelecer as conexões
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em termos de ideologia e hegemonia.
Partindo da pertinência em compreender como os atores sociais constroem seus discursos guiados pela ideologia, a fim de persuadir em busca da
dominação por meio da linguagem, e urgência em reformular os currículos e
as práticas, em favor de uma prática decolonial que possibilite interromper a
hegemonia, o universalismo e as grandes verdades da modernidade, faz-se
necessário pensar em estratégias que contemple o contexto híbrido escolar,
no qual há estudantes de diversas origens, culturas diversas e falantes de
diferentes idiomas.
Com a proposta de contemplar “[...] o direito à educação, por meio do
acesso, permanência, e terminalidade [...]” (São Paulo, 2016), considerando
o cenário escolar vigente e a necessidade de estratégias que subsidie práticas
propensas à garantia dos direitos humanos, à justiça social e à interculturalidade, proponho a reflexão da crítica de Andreotti e Souza (2017) acerca de
certos tipos de reformas educacionais.
É importante esclarecer que o ‘pensamento crítico’ precisa ser
problematizado para o entendimento das reformas educacionais. Assim sendo, Andreotti e Souza (2017) propõem uma diferenciação no que eles categorizaram como três diferentes abordagens para as mudanças sociais, a saber,
o espaço da ‘reforma sutil’, da ‘reforma radical’ e o espaço ‘além’ da reforma.
De acordo com os autores, no espaço da ‘reforma sutil’ a modernidade é categorizada como um sistema bem-sucedido benevolente na qual as
demandas universais de conhecimento fundadas na ciência e na tecnologia
são premissas do desenvolvimento global. Assim ao pensar na colonização
como excludente no qual a desigualdade resulta em ‘falta’ de modernidade,
no espaço da ‘reforma sutil’ se apoiam na ‘incorporação de políticas’ sem
mudanças estruturais (ANDREOTTI; STEIN; SIWEK; CARDOSO; CAIKOVA; PATAXÓ; PITAGUARY; PITAGUARY; HUNI KUI; JIMMY, 2019). À vista disso, esse
espaço de reforma ainda ecoa nas políticas multiculturais de orientação assimilacionistas dos anos 1960 e 1970 na qual a exclusão individual foi legalmente validada.
Em contrapartida, o espaço de reforma radical traz uma perspectiva diferente à modernidade pelo reconhecimento de suas falhas e limitações em
relação às sociedades mais justas e igualitárias. O espaço de reforma radical
vê a desigualdade e exclusão fundadas no imperialismo e na colonialidade
da história moderna (ANDREOTTI; SOUZA, 2017), de base marxista, o espaço
de reforma radical propõe uma transformação social a fim de prevenir da
dominação hegemônica e da exploração. Ao fazer isso, o empoderamento,
a libertação e o agenciamento dos grupos marginalizados e subjugados são
prioridades nas agendas da pedagogia crítica.
Ao reconhecer que nem a adição nem redistribuição mudarão os pilares
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do sistema colonial, as políticas no espaço ‘além’ da reforma denominam a
modernidade como ‘inerentemente prejudicial, insustentável e irresponsável’ (ANDREOTTI; SOUZA, 2017) e reconhecem que as funções da colonialidade e a condição necessária de manutenção da modernidade.
Mignolo (2018, p. 109) pontua: ‘Se a colonialidade está engendrada
pela modernidade, não pode haver modernidade sem colonialidade assim
como também não pode haver colonialidade sem modernidade. Para acabar com colonialidade é necessário acabar com as ficções da modernidade.5
(tradução minha). Logo, a colonialidade não pode passar pela reforma pelo
simples reconhecimento da coexistência de várias epistemologias sem fazer
uma mudança prevalecendo a ontologia da modernidade (ANDREOTTI et al,
2019). Portanto, as políticas de ‘além’ da reforma implicam em: “[...] sair de
sistemas e instituições dominantes [...] investir na criação de alternativas [...]
e invadir o sistema, a fim de aprender com seus erros para cometer erros
diferentes no futuro [...].” (ANDREOTTI; SOUZA, 2017, p.272).

7. ANÁLISE
A análise do documento orientador da Rede Municipal de Ensino selecionado para esta pesquisa propiciará inferir em quais bases ideológicas
estão pautadas a noção de língua/linguagem e sujeito (professor/estudante).
Vale lembrar que o documento foi produzido e lançado durante a pandemia de 2021 e tem como base as demandas sócio interacionais, entraves
culturais, linguísticos e ideológicos, apontados por professores. Além disso,
o documento teve como propulsores os deslocamentos de pessoas e seus
acessos à educação formal, o hibridismo linguístico e cultural, além de questões ideológicas e políticas das gestões municipais (prefeito e secretário de
educação).
Os marcos regulatórios e o Currículo da Cidade: ensino fundamental:
língua portuguesa funcionam como impulsores na construção dos discursos presentes no Currículo da Cidade: povos migrantes: orientações pedagógicas no que concerne o acesso e interação social mediados pela língua
portuguesa. De modo igual o Currículo apresenta o direito à educação à
população migrante, como ele se consolida em algumas unidades escolares
além de propor reflexões sobre as barreiras no acesso, permanência e conclusão do estudante imigrante. Igualmente, o documento apresenta os seguintes itens:
a) Conceitos e marcos regulatórios sobre (i)migração e refúgio;
b) Acesso, permanência e conclusão de estudos;

Do original: “If coloniality is engendered by modernity, there cannot be modernity without
coloniality; and there would be no coloniality without modernity. To end coloniality it is necessary to end the fictions of modernity”.
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c) Acolhida e valorização da diversidade linguística e cultural;
d) Educação antirracista e não xenofóbica;
e) A inclusão da diversidade cultural nas práticas pedagógicas;
f) Relatos de práticas de professores e;
g) Rede de proteção e trabalho intersetorial.
Como o documento foi elaborado para apontar caminhos para uma
educação que garanta os direitos básicos dos estudantes pelo uso de ações
que envolvam “[...] uma postura comprometida com a educação antirracista
e não xenofóbica [...]” e que promova “práticas pedagógicas inclusivas e que
valorizem a diversidade. (SÃO PAULO, 2021, p. 9), acreditamos que tanto as
práticas pedagógicas como as interações em contextos fora de sala aula são
permeados pela linguagem.
Embora o documento não trate das especificidades nem da didática
do ensino de língua portuguesa, a relevância do ensino da língua como ferramenta de acolhimento e inserção social está presente nas narrativas de
responsáveis, estudantes, equipe gestora e professores como ferramenta de
inserção social, garantia de direitos e inclusão.
Pudemos inferir que a noção de língua e linguagem perpassa pela
aprendizagem em todos os componentes curriculares, uma vez que a língua,
como constitutiva e constituinte dos indivíduos, pode favorecer inserção social e remeter à noção de pertencimento no grupo o qual o estudante está
inserido. Assim, de acordo com o documento, o conhecimento e domínio da
língua permite aos estudantes ‘romper barreiras’ que se fazem presentes na
comunicação verbal e não verbal entre nativos e imigrantes e criar ‘pontes’
que unam as diferentes culturas:
Ter contato com uma língua distinta da falada por aqui, a
Língua Portuguesa, pode ser entendido como uma grande barreira no acolhimento de [...] estudantes na escola.
Muitas vezes, nossa primeira reação ao sabermos que
uma pessoa fala outra língua é a de criar uma fronteira:
não vamos conseguir nos comunicar. A língua falada representa mais do que a forma como nos comunicamos
com outras pessoas. Ela é a ponte que estabelecemos
com as nossas origens e a maneira como entendemos a
nós mesmos. A língua nos traz o sentimento de pertencimento. (SÃO PAULO, p. 50, 2021).

Vale lembrar que a noção de língua e cultura, uma embricada na outra,
também se faz presente no documento e realça a noção de valorização das
diferentes línguas, a materna a ser preservada e a língua do novo país de
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residência a ser aprendida. A ideia de não hierarquizar as línguas e utilizá-las
intercambiando-as de forma que o sentido dos enunciados e comunicação
ocorra remete ao conceito de comunicação translíngue6. Tal prática considera a linguagem humana heterogênea que envolve processos distintos e que
permite um leque de processos interativos que englobam as questões extralinguísticas na comunicação.
E muitas famílias migrantes desejam manter a sua língua
em casa, como forma de cultivar a sua própria cultura.
Há quem recomende às mães, pais e familiares que falem a língua local em casa. Ainda que a intenção possa
ser a de promover a aprendizagem da língua do novo
país de residência, a sugestão acaba não reconhecendo
o desejo das famílias de manterem os laços com suas
origens ou sem ter em conta que os adultos da família
podem não entender a Língua Portuguesa. (SÃO PAULO,
p. 50, 2021).

Ainda no que trata de língua e cultura, o currículo prioriza o ensino de
línguas pelo viés ‘decolonizador’ como forma de apresentar e preservar os
diferentes falares, os regionalismos e diferentes idiomas que, além de preservar e valorizar as formas diversidades de comunicação contribuem para a
relação simétrica entre nativos e (i)migrantes. Do mesmo modo:
Se uma escola conta com estudantes de diferentes estados brasileiros como Minas Gerais e Pernambuco, e de
países como Angola, Bolívia, China, Haiti e Síria, é importante também buscar a história, as manifestações artísticas – incluindo música, literatura, cinema, dentre muitas
outras –, a língua que se fala em cada um desses estados
e países, ou, por vezes, as diferentes línguas faladas, tendo a preocupação de transcender aquelas introduzidas
pelo passado colonial e incluir as línguas nativas no cotidiano do aprendizado. (SÃO PAULO, p. 50, 2021).
Valorizar a diversidade linguística e reconhecer a presença de diferentes línguas, acolhe e convida uma participação de todas e todos e enriquece os processos educativos dentro e fora das Unidades Educacionais. (SÃO
PAULO, p. 52, 2021).

Vale acrescentar que a concepção de língua com ferramenta de inserção
social e acolhedora pelo uso de ‘práticas linguísticas’ é apresentada como
O termo ‘translinguagem’ faz parte de estudos que ampliam os conceitos de interação de
línguas e não trata das línguas como entidades nomeadas, pois privilegia a comunicação sem
interesse em hierarquização de línguas. O termo aqui utilizado faz referência aos postulados
de Ofélia Garcia, 2014 e Li Wei, 2011.
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uma abordagem intercultural, uma vez que todos envolvidos no processo
aprendem enquanto ensinam. A relação de língua e acolhimento, no documento, tem por base os princípios de ‘equidade, educação integral e inclusiva’ presentes no Currículo da Cidade (2018; 2019).
Além da interculturalidade, a noção de língua também é apresentada
como prática social de acolhimento e respeito aos que compartilham mesmo
espaço pelo uso de placas em diversas línguas. Também pudemos entender
que o uso não hierárquico7 de diferentes línguas propicia ambiente favorável
à aprendizagem. Assim:
Uma postura acolhedora pode se manifestar em ações
simples no nosso cotidiano como a iniciativa de traduzir
em diferentes línguas as placas indicativas nas escolas,
(como a sinalização dos banheiros, do refeitório, das
salas de aulas), utilizar ferramentas de Comunicação
Alternativa, permitir que estudantes utilizem sua língua
de origem durante as atividades (isso pode ser importante no período de aprendizagem da Língua Portuguesa e possibilita fazermos o exercício inverso ao tentar
compreender a sua língua), e incluir nas bibliotecas e
nas aulas de literatura materiais de diferentes origens e
línguas, entre muitas outras ações. (SÃO PAULO, p. 53,
2021).

No que se refere a noção de professor, o currículo nos remeteu a ideia
de sujeito que estrutura ações de acolhimento aos estudantes imigrantes,
em outras palavras, o responsável pelo agenciamento de sua prática (DUBOC, 2012) no acolhimento e ensino além de responsável em fomentar ações
que preservem os Direitos Humanos, tal como em: [...] é preciso ressaltar
aos educadores a importância do desenvolvimento de ações pedagógicas
que atuem como prevenção de discriminações e fomento de valores. (SÃO
PAULO, 2021, P.82). Podemos inferir também que o discurso ideológico da
instituição deixa a cargo do professor desenvolver e pôr em prática todas as
questões metodológicas de ensino e acolhimento. Assim, é possível apreender tais noções nos seguintes excertos:
É, portanto, atribuição das e dos educadores e dever da
escola que cumpre um papel importante no momento
em que a pessoa que chega de outro lugar e procura
reorganizar sua vida. (SÃO PAULO, 2021, p.67).
A questão de hierarquia de línguas para esta pesquisa tem por premissa a compreensão de
que a língua portuguesa está em lugar de prestígio em relação a outras línguas no contexto
da cidade de São Paulo, uma vez que os falantes passaram processos migratórios e estão em
minorias em relação aos paulistanos. Essa relação pode fazer com que a língua do estudante
fique em posição não prestigiada.
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É imprescindível que o tema da mobilidade humana
faça parte do conteúdo
de debates e aprendizado de todas as escolas,
ainda que o número de estudantes migrantes seja
pouco expressivo. As migrações são parte da vida
da cidade de São Paulo, do Brasil e do mundo, e
certamente em algum momento se farão presentes
também na realidade das e dos estudantes, seja no
ambiente escolar ou na vida cotidiana. (SÃO PAULO, 2021, p.49).

Partindo do pressuposto que não somente os professores ensinam, mas
que todos os que atuam na escola são ‘educadores’, no documento o uso da
língua para fins de aprendizagem dar-se-á em diferentes contextos, dentro
e fora da sala de aula por todos os funcionários desde a secretaria até os
professores. A título de exemplo a proposta de utilizar placas indicativas, estas placas normalmente são produzidas pela equipe gestora da escola. Outro
exemplo de ensino para além da sala de aula é quando o acolhimento se dá
desde a porta da escola, tal como nos trechos:
Uma postura acolhedora pode se manifestar em ações
simples no nosso cotidiano como a iniciativa de traduzir
em diferentes línguas as placas indicativas nas escolas,
(como a sinalização dos banheiros, do refeitório, das salas de aulas) [...]. (SÃO PAULO, 2021, P. 53).

A pré-disposição à comunicação, em qualquer que seja
o suporte e mesmo com limitações de compreensão, é,
portanto, a base para toda ação de acolhimento da escola, da secretaria à sala de aula. (SÃO PAULO, p.53, 2021).

A importância do trabalho intersetorial e em rede, como parte integrante da acolhida do imigrante apontada no documento, nos remete à noção de
que só a aprendizagem da língua não é suficiente para a integração social, haja
visto que o indivíduo, em fase de aquisição do idioma em contexto de imersão
‘está em constante aprendizagem’ nos diferentes espaços e aparelhos estatais,
assim, ao utilizá-los a aprendizagem é contínua. Por isso a importância das instituições estarem preparadas para recebê-los. Portanto, a noção de estudante
no currículo é de sujeito de direitos a serem acolhidos por todos da escola.
Entre os direitos que lhes são atribuídos, podemos destacar: direito à educação (acesso, permanência e conclusão); a manifestação cultural e linguística e
interagir socialmente sob a ótica do interculturalismo, assim:
A escola pública é o espaço onde é possível oferecer para
todas as pessoas, independentemente de suas origens
e diferenças, igualdade de oportunidades e seu lugar
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como sujeito de direitos. Mais que isso, a escola deve
reconhecer, dando atenção especial às populações em
situação de vulnerabilidade, para alcançar a igualdade
e possibilitar seu acesso a direitos fundamentais. (SÃO
PAULO, 2021, p. 57 e 52).
Para começar, é preciso ter em mente que devemos buscar, de todas as formas possíveis, meios que garantam o
acesso à educação de estudantes migrantes. Este é um
direito consolidado em um amplo rol de dispositivos legais e, como dissemos na parte anterior, a garantia do
exercício pleno do direito à educação escolar por parte
da população migrante é fruto de longos debates e mobilização da sociedade. (SÃO PAULO, 2021, P.61).
A Política Municipal para a População Imigrante, especialmente no que diz respeito à educação, estabelece
que devemos introduzir conteúdos que promovam a interculturalidade e a valorização das culturas de origem
dos estudantes migrantes e de suas famílias dentro do
Currículo, em todas as disciplinas e etapas de educação.
(SÃO PAULO, 2021, p.98).

As noções de língua, linguagem e sujeitos contribuíram para a compreensão da necessidade de uma reforma nos currículos e nas abordagens,
que seja ‘além’ da reforma (ANDREOTTI; SOUZA, 2017) a fim de ensinar línguas visando justiça social, levar os estudantes a desenvolver uma compreensão crítica da sua relação com o mundo.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Partindo do princípio que ser crítico engloba conscientização, reflexão,
dissenso, diálogo, transformação e ação aliado a uma pedagogia que ensina
língua visando justiça social que conecta a escola com o mundo real que leve
os estudantes a desenvolver uma compreensão crítica da sua relação com o
mundo.
Visando a melhoria das condições de vida das pessoas, o ensino de língua portuguesa que alinhe o desenvolvimento de habilidades comunicativas
e habilidades que envolvem o desenvolvimento de uma consciência crítica
sobre o mundo.
Considerando a linguagem como prática social, ao estudarmos a
linguagem, estamos estudando a sociedade, suas culturas das quais ela é
constitutiva e constituinte, nossas práticas discursivas não são neutras nem
envolvem escolhas políticas nem ideológicas, atravessadas pelas relações de
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poder que provocam diferentes efeitos no mundo.
Aliada à legislação que propõe o ensino de língua pelo viés intercultural
e com o intuito de conscientizar os envolvidos no ensino-aprendizagem, os
documentos orientadores, currículos e planos de ensino demandam a tríplice ação de ‘Identificar-Interrogar-interromper’ (ANDREOTTI, SOUZA, 2017) a
colonialidade no currículo e na agência do professor (DOBOC, 2012) a fim de
formular uma reforma ‘além’ da reforma.
No que tange aos documentos orientadores da prática pedagógica
do professor de línguas e considerando os trâmites para implementação de
políticas públicas e linguística, a continuidade do Currículo da Cidade, povos
migrantes clama por outro documento que apresente as especificidades do
uso da língua como ferramenta de inserção social e acolhimento. De natureza igual, compreender que para a reforma ‘além’ da reforma, currículos
precisam abandonar práticas monolíngues e priorizar as práticas translíngues
como forma de comunicação até que o estudante compreenda o uso adequado da língua de acordo com os diferentes contextos de uso. Desse modo,
poderemos ter educação afeitas à interculturalidade, justiça social e inclusão.
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ESCOLA MULTICULTURAL
Adriana Mallmann Vilalva1

RESUMO
Este artigo é um pequeno recorte de uma pesquisa mais ampla, que
consiste em analisar e refletir sobre questões relativas à diversidade cultural
e os novos papéis que a escola assume, em função das mudanças sociais
que ocorrem de forma contínua. Baseando-nos em políticas que trazem a
questão do multiculturalismo, o texto inicia a discussão fazendo um breve
retrospecto de algumas políticas que visam à promoção da erradicação de
toda forma de discriminação e à ampla garantia à Educação. Questões mundiais como migração, afetam o dia a dia das escolas brasileiras. Segundo o
ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados), 3,5 milhões
de crianças refugiadas não frequentaram a escola em 2016. Apenas 61% das
crianças refugiadas frequentam a escola primária, em comparação com uma
média global de 91%. Um quadro que piora à medida que essas crianças envelhecem. Apenas 23% dos adolescentes estão matriculados no ensino médio, enquanto a média global é de 84% (ACNUR, 1996, 2011, 2012). A pesquisa se justifica, pois, na última década, a população escolar jovens refugiados
tem aumentado nas escolas brasileiras conforme afirmam Moreira (2014),
Garcia (2015). Ahlert e Almeida (2016), Vieira, Menezes e Silva (2017) e Baeninger (2018), que indicam a necessidade de se encontrar soluções para que
haja uma melhor integração dos refugiados. Nesta perspectiva, o trabalho se
fundamenta em Moscovici (2011, 2012) e Bourdieu (2011, 2015 e 2017), e
parte, inicialmente, de um levantamento nacional e internacional (ACNUR,
1996, 2011, s/d; ACNUR; ONU, 2012) a respeito dessa temática. A pesquisa
de campo em uma escola pública do Estado de São Paulo a fim de acompanhar esses alunos em um processo de inclusão escolar, apresentou resultados diferenciados quando analisamos o contexto internacional. Os formatos
de sala de aula distintos, bem como a poesia e a música têm possibilitado a
melhor integração desses adolescentes. As entrevistas realizadas, bem como
os demais dados levantados até o momento, indicam que o envolvimento
de toda comunidade acadêmica, mas principalmente dos demais alunos,
produzindo o acolhimento, têm trazido resultados bastante positivos no que
tange a integração dos refugiados ao ambiente escolar e social. Por isso, há
necessidade de professores e gestores discutirem ideias no sentido de amaAdvogada. Mestra e Doutoranda em Educação, UNISANTOS, Grupo de pesquisa: Instituições
de Ensino, políticas e práticas pedagógicas. Recorte do projeto “Olhares psicossociais para a
prática docente” desenvolvido pelo CIERS-Ed e pela Cátedra UNESCO sobre profissionalização
docente (Fundação Carlos Chagas). drikamallmann@gmail.com
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durecer propostas de ensino/aprendizagem na perspectiva da integração dos
estudantes, respeitadas suas particularidades, especialmente, quando são
refugiados.

PALAVRAS-CHAVE
Escola; Multiculturalismo; Espaço social

1. INTRODUÇÃO
Este artigo é um pequeno recorte de uma pesquisa mais ampla, que
consiste em analisar e refletir sobre questões relativas à diversidade cultural
e os novos (bem, nem tão novos assim) papéis que a escola assume, em função das mudanças sociais que ocorrem de forma contínua.
Pudemos observar, durante a revisão de literatura sobre a temática,
como pode ser difícil conviver com o que consideramos diferente, por conta
de nossas crenças e nosso capital cultural, que, por vezes, nos faz enxergar
determinadas situações como estranhas ou indesejadas a nossa realidade.
E essa estranheza pode estar diretamente ligada ao fato de que o Brasil
é um país que foi marcado por um discurso de práticas homogeneizadoras,
“(...) que desprezam as singularidades e pluralidades existentes entre os diferentes sujeitos presentes no cotidiano escolar” (ABRAMOWICZ; RODRIGUES;
CRUZ, 2011, p.89).
Essas situações consideradas estranhas ou indesejadas vão ocorrendo
ao longo de nossa vida, em nosso dia-a-dia, nos círculos sociais que frequentamos, como um clube ou até mesmo na escola.
Abramowicz, Rodrigues e Cruz (2011, p. 94) reafirmam esta situação
quando fala que “(...) a escola brasileira deve ser única e igual para todos, e
desta forma, mantendo o padrão de escola universal, única e laica, “oculta
e mantém uma ética de indiferença em relação às diferenças”, impondo um
sujeito epistêmico único”.
Tendo em vista essas considerações anteriores, as questões que nos inquietam são: Como adotar, então, a figura de um sujeito epistêmico único em
um país eivado de diferenças e particularidades? E como pensar em práticas
homogeneizadoras em um país composto por diferentes matrizes culturais,
diferentes identidades? Como pensar em uma pedagogia que ignore as diferenças?
Nesse sentido, como Abramowicz, Rodrigues e Cruz (2011) e tantos outros pesquisadores que encontramos em nossas pesquisas, acreditamos na
prática de uma “pedagogia do intolerável”, em que recusaremos a homogeneização imposta, valorizando a resistência cotidiana. O que significa, conforme Abramowicz, Rodrigues e Cruz (2011, p. 96), resistir “(...) a um processo
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de aniquilamento despótico das diferenças: seja sexual, racial, étnico, estético”, ensejando, no ambiente escolar, a possibilidade de uma formação para
nossos jovens que proporcione uma outra leitura da normalidade do mundo.
Quando falamos em escola, em ambiente escolar, é sabido que são
inúmeras as políticas públicas bem como os modelos teóricos, que garantem
o Direito à Educação, o acesso escolar, o direito à Igualdade, em meio ao contexto multicultural em que vivemos. O Direito existe. E representa a garantia
que todos, por meio da Educação, tornem-se cidadãos, críticos, reflexivos,
emancipados2, iguais.

2. DESENVOLVIMENTO
Assim, baseando-nos em políticas que trazem a questão do multiculturalismo, o texto inicia a discussão fazendo um breve retrospecto de algumas
políticas que visam à promoção da erradicação de toda forma de discriminação e à ampla garantia à Educação.
A Constituição Federal Brasileira, de 05 de outubro de 1988 (BRASIL,
1988), que é considerada um marco contra discriminação, prevê o pleno
desenvolvimento dos cidadãos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação. Garante o direito à escola
para todos, e coloca como princípio, para a Educação, o “[...] acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a
capacidade de cada um”.
Nessa mesma linha, a Lei n.º 7.853/89 (BRASIL, 1989) dispõe sobre o
apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social sobre a
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência,
E define, também, como crime: recusar, suspender, adiar, cancelar ou extinguir a matrícula de um estudante por causa de sua deficiência, em qualquer
curso ou nível de ensino, seja ele público ou privado.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 13 de agosto de
1990 (BRASIL, 1990), protege e garante às crianças e adolescentes direitos
fundamentais, assegurados no artigo 227 da Constituição Brasileira. Pois,
considera-se que esta população não é assistida como deveria por políticas
públicas que os incluam, prioritariamente, como sujeitos de direitos, garantindo o direito à igualdade de condições para o acesso e a permanência na
escola, sendo o Ensino Fundamental obrigatório e gratuito.
No contexto das normas internacionais, como resultado da Conferência
Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais, realizada entre 7 e 10
de junho de 1994, na cidade espanhola de Salamanca, criou-se a Declaração
de Salamanca (1994). Trata-se de princípios, políticas e práticas na área das
necessidades educativas especiais. Preconiza-se, assim, que crianças excluí2

Emancipado: termo aqui utilizado para designar o sujeito livre, independente.
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das da escola, por motivos como trabalho infantil e abuso sexual, devem receber atendimento especializado, e as que têm deficiências graves devem ser
atendidas no mesmo ambiente de ensino que todas as demais.
No que tange à diversidade, a Política Nacional de Educação Especial
(BRASIL, 1994) constitui um marco na garantia da matrícula das pessoas com
deficiência nas escolas regulares, assegurando o acesso ao ensino comum e
ao atendimento educacional especializado. É preciso destacar, ainda, que a
Lei de Diretrizes e Base – LDB, Lei n.º 9.394/96 (BRASIL, 1996a), preconiza
que os sistemas de ensino devem assegurar aos estudantes: a) currículo, métodos, recursos e organização específicos para atender às suas necessidades;
b) a terminalidade específica àqueles que não atingiram o nível exigido para a
conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências; e c) a aceleração de estudos aos superdotados para conclusão do programa escolar. As
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (BRASIL,
2001a) preveem a importância de se respeitar o sujeito em sua totalidade,
considerando suas diferenças e potencialidades, objetivando assegurar, ao
mesmo tempo, o bem-estar físico e psíquico.
O Plano Nacional de Educação – PNE, Lei nº 10.172/2001 (BRASIL,
2011b), destaca que “o grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva que garanta o atendimento à
diversidade humana”. A Lei nº 10.172/2001 (BRASIL, 2001b), ao estabelecer
objetivos e metas, para que os sistemas de ensino favoreçam o atendimento
aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades/superdotação, aponta, também, para um déficit referente
à oferta de matrículas para estudantes com deficiência nas classes comuns
do ensino regular; e para questões relacionadas à formação docente, à acessibilidade física e ao atendimento educacional especializado (BRASIL, 2001b).
O Decreto nº 3.956 de 2001 (BRASIL, 2001c), que promulgou a CONVENÇÃO DA GUATEMALA, que deixa clara a impossibilidade de tratamento desigual com base na deficiência. O acesso ao Ensino Fundamental é, portanto,
um direito humano, e privar pessoas em idade escolar deste acesso, mantendo-as unicamente em escolas ou classes especiais, fere a própria convenção
e a Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1988).
Na perspectiva da educação inclusiva, a Resolução CNE/CP nº 1/2002
(BRASIL, 2002), que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação de Professores da Educação Básica, define que as instituições de
ensino superior devem prever, em sua organização curricular, formação docente voltada para a atenção à diversidade e que contemple conhecimentos
sobre as especificidades dos estudantes com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.
Em 2003, é implementado pelo MEC o Programa Educação Inclusiva:
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direito à diversidade, pela Secretaria de Educação especial (SEESP), com vistas
a apoiar a transformação dos sistemas de ensino em sistemas educacionais
inclusivos, promovendo um amplo processo de formação de gestores e
educadores nos municípios brasileiros para a garantia do direito de acesso de
todos à escolarização, à oferta do atendimento educacional especializado e à
garantia da acessibilidade (BRASIL, 2006).
Em 2005, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, os Ministérios
da Educação e da Justiça, juntamente com a Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, lançam o Plano Nacional de
Educação em Direitos Humanos (BRASIL, 2007). Este Plano objetiva, dentre
as suas ações, contemplar, no currículo da educação básica, temáticas relativas às pessoas com deficiência e desenvolver ações afirmativas que possibilitem acesso e permanência na educação superior.
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada
pela ONU, em 2006, e ratificada com força de Emenda Constitucional por
meio do Decreto Legislativo n°186/2008 e do Decreto Executivo n°6949/2009,
estabelece que os Estados-Partes devem assegurar um sistema de educação
inclusiva em todos os níveis de ensino, em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social compatível com a meta da plena participação e inclusão, adotando medidas para garantir que: a) as pessoas com
deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob alegação de
deficiência e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino
fundamental gratuito e compulsório, sob alegação de deficiência; b) as pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino fundamental inclusivo, de
qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as demais pessoas na
comunidade em que vivem (Art.24).
Já, a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, instituída pelo Decreto n° 8.752/2016 (BRASIL, 2016), ao fixar seus princípios e objetivos e organizar seus programas e ações, em consonância com o
Plano Nacional de Educação – PNE (BRASIL, 2014), anuncia como princípios
relacionados à diversidade cultural e à inclusão social em seu artigo 2º:
I - o compromisso com um projeto social, político e ético que contribua para a consolidação de uma nação soberana, democrática, justa, inclusiva e que promova a
emancipação dos indivíduos e dos grupos sociais;
II - o compromisso dos profissionais e das instituições com
o aprendizado dos estudantes na idade certa, como forma de redução das desigualdades educacionais e sociais.

Lasta e Hillesheim (2014), corroborando o exposto anteriormente,
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afirmam que:
Mediante as políticas públicas de inclusão escolar, promove-se uma política de universalização da escolarização: todos são chamados a participar do sistema escolar, tendo acesso à educação escolarizada, sendo que a
igualdade de condições para aprender pretende estar
garantida na medida em que se compartilha o mesmo
espaço escolar. Assim, na medida em que se apregoa
uma educação para todos, em um mundo marcado por
uma globalização neoliberal excludente, coloca-se em
discussão questões relativas à identidade, diferença e
diversidade, bem como o binômio inclusão/exclusão
como uma estratégia para a gestão dos sujeitos anormais. (LASTA E HILLESHEIM, 2014, p.141)

Dessa forma, após refletirmos sobre este cenário de políticas públicas
apresentadas, pode-se vislumbrar que a efetiva aplicação da Constituição
Federal (BRASIL, 1988), em todas as esferas, faria com que as demais legislações e convenções coletivas talvez fossem desnecessárias. Todavia, nossa
realidade é diversa, vivemos em um país de inconsistências (MUNIZ, 2016).
Encontramos, muitas vezes, em função da padronização imposta pela
sociedade e escola, uma sociedade eivada por direitos desiguais de sobrevivência e ações individualistas nos espaços vividos.
Então, nesse panorama de garantias, em um mundo marcado por uma
globalização neoliberal excludente, todas as crianças e jovens possuem as
mesmas condições de acesso e permanência escolar? (LASTA; HILLESHEIM,
2014, p.141).
Falar de direito e acesso à Educação, em um país amplo e diverso como
o Brasil, um país multicultural, é falar de um espaço social, extremamente
complexo. São muitos “Brasis” em um mesmo lugar, com seus diferentes costumes, crenças, tradições.
Ao falar de espaço social, adotamos a conceitualização de Pierre Bourdieu (2017), em que espaço social é o local onde encontramos diversos campos sociais, que orientam suas práticas e representações, campos de luta e
poder. Espaços onde os mecanismos de reprodução são comuns a todas as
sociedades/grupos e, por vezes, acabam por induzir estes grupos aos mesmos erros (BOURDIEU, 2015, p. 24-27). Grupo - aqui entendido como a escola e seus modelos formativos.
E, neste país multifacetado, em que os modelos formativos muitas
vezes são considerados insatisfatórios, uma vez que não são acatados como
eficazes para enfrentar a diversidade dentro da sala de aula e realizar a
efetiva emancipação de nossos jovens ou ainda a satisfatória mediação do
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conhecimento, seguimos acreditando que uma visão multicultural possa ser
o desenlace do que hoje vivemos.
O que vislumbramos, nestas políticas, é o cenário de uma mundialização
excludente. Ortiz (1994, p. 30) se refere à mundialização como sendo um
“(...) fenômeno social total que permeia o conjunto das manifestações culturais”, que, em um contexto de mundo globalizado, falar em mundialização
seria falar sobre homogeneização cultural.
Assim, é válido resguardarmos o apanhado das políticas públicas por
um momento para falarmos um pouco sobre a riqueza das diversas culturas
dentro de nossa cultura.
O movimento multiculturalista se inicia no final do século XIX, nos Estados Unidos, com a ação principal do movimento negro para combater a
discriminação racial no país e lutar pelos seus direitos civis.
No Brasil, o movimento negro urbano foi o grande protagonista nos conflitos no interior da cultura, no início do século XX, como afirmam autores
como Gonçalves e Silva (2003).
Segundo Silva e Brandim (2008, p.56): “Os precursores do multiculturalismo foram professores, doutores afro-americanos, docentes universitários
na área dos estudos sociais que trouxeram por meio de suas obras, questões
sociais, políticas e culturais de interesse para os afro-descendentes”.
Ao falarmos de multiculturalismo, adotamos o conceito de Moreira e
Candau (2018, p.07), em que o multiculturalismo “(...) costuma referir-se às
intensas mudanças demográficas e culturais que têm conturbado as sociedades contemporâneas”. E o multiculturalismo em educação “(...) envolve,
ainda, um posicionamento claro a favor da luta contra a opressão e a discriminação”.
O Brasil é um país marcado pelas relações interétnicas, interculturais.
Seja pela sua variada densidade demográfica, proveniente de muitos outros
países, seja por questões raciais, de crença ou religião. É também um país de
diferenças no que tange ao capital cultural, o acesso ao trabalho e distribuição de riquezas (ABRAMOWICZ; RODRIGUES, 2013).
Muito embora estejamos inseridos em um panorama político, onde a
diversidade e a diferença deveriam fazer parte de nosso cotidiano social e
escolar, encontramos, por vezes, “(...) em lugar da valorização da diferença,
as preocupações voltadas para o desaparecimento das matrizes culturais dos
contingentes envolvidos” ou ainda o “abrasileiramento dos descendentes
dos imigrantes” (ABRAMOWICZ; RODRIGUES, 2013, p.20), para que não se
constituam quistos raciais/culturais “(...) capazes de ameaçar a unidade nacional” (p.20).
Poderia ser um país em adequação, no que tange à adaptação e inserção escolar no contexto da diversidade e multiculturalidade. O que significa
182

XVI Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE)

valorizar os postulados culturalistas.
Nesse sentido, afirmam Gatti, Barretto, André e Almeida (2019) sobre o
cenário de mudanças em que vivemos:
A expressividade oral é altamente relevante (...)e sua associação com conhecimentos básicos ou aprofundados
está aliada às possibilidades de participação efetiva na
vida social e laboral, e, da construção de possibilidades
de distinguir, analisar e interpretar fatos e eventos de
modo autônomo. (GATTI, BARRETTO, ANDRÉ E ALMEIDA, 2019, p.19)

Assim, no cenário de políticas de igualdade, ao contrário do que vem
sendo, por vezes praticado, temos que trabalhar com a premissa que a escola
deve incentivar as relações interculturais, promovendo a renovação cultural
a todo momento. Isso porque, dentro de um cenário multicultural, acreditamos não ser viável um mesmo ensino. Nesta direção, acreditamos em um
ensino que valorize as diferenças para promoção da igualdade, deixando de
lado seu papel conservador, ou ainda, doutrinador.

E a escola, ah a escola!
[...] neste sentido, o professor, tem que levar em conta
os fatores culturais; ou seja, “o capital cultural” de seus
alunos, para que se possa compreendê-los e realizar o
acolhimento que merecem, a fim de que seja possível
apreender as relações com o conhecimento que se quer
coconstruir. (ABDALLA, 2019)

Dessa maneira, é difícil imaginar um país como o nosso, com dimensões continentais, regionalizações, manifestações culturais provenientes de
diferentes origens, sendo regido por uma mesma regra, tendo uma única
abordagem escolar. Além disso, manutenção ou não de uma certa cultura
educacional, deve levar em conta as “questões trazidas pelas dinâmicas do
cenário social na contemporaneidade” conforme indicam Gatti, Barreto, André e Almeida (2019, p.15).
A instituição - Escola – foi, originalmente, desenhada, para que se veiculem os conhecimentos universais (ABRAMOWICZ; RODRIGUES; CRUZ, 2011).
O que poderia ser uma aposta segura para a transmissão de conhecimento
acaba por tornar-se um modelo ultrapassado, que não atende às necessidades
formativas. O que gera, por vezes, essa enxurrada de políticas assecuratórias e
uma estranheza em se conviver com o diferente. Um exemplo disso são as realidades migratórias, onde em uma mesma sala de aula temos jovens chilenos,
brasileiros, israelenses, com linguagens, crenças e culturas desiguais.
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Tomando por base as políticas públicas, aqui apontadas, como garantia
e acesso escolar, respeito à diversidade e ao sujeito em sua totalidade, igualdade de condições, somos induzidos a pensar que elas foram desenhadas
para incluir e homogeneizar (LASTA; HILLESHEIM, 2014).
Nesta toada, já preconizavam Bourdieu e Passeron (2011, p.26) que:
“toda ação pedagógica é objetivamente uma violência simbólica enquanto
imposição, por um poder arbitrário, de um arbitrário cultural”. Entretanto,
não é prudente pregar práticas homogeneizadoras desprezando-se as singularidades e pluralidades encontradas no espaço social escolar.
A escola, como meio de inserção social, e a Educação, como garantia
Constitucional, não pode ignorar as questões culturais, as diferenças e similitudes sob o risco de incorrer em um distanciamento, sem volta, para as
inquietudes dos jovens (CANDAU, 2018, p.16).
Nessa complexidade vivida, acredita-se que a escola é o local onde o
preconceito deva ser questionado e silenciado. É um “espaço de possibilidades”, como afirma Abdalla (2006, p. 57).
Assim, diante da multiculturalidade, devemos ter um olhar multicultural, que questione, aceite, valorize as trocas de experiências, as histórias,
os folclores. A escola, ainda que considerada um campo de poder, “espaço
de relações de força que produz efeitos” em relação ao desenvolvimento de
seus alunos, conforme diria Bourdieu (2017, p.52) deve ser um ambiente seguro, de inserção, de manutenção ou ainda de tessitura de identidade3.
Acreditamos que a identidade vai sendo tecida “(...) de modo complexo
em meio às relações estabelecidas, que variam conforme as situações em
que nos colocamos” (MOREIRA; CÂMARA, 2018, p.42). E, nesta perspectiva,
o espaço social escolar deve ser reinventado e readaptado valorizando o que
o nosso povo tem a oferecer: uma vasta multiculturalidade, que deve refletir
no ensino, na forma de reflexão do professor e na forma de que o conhecimento é transmitido. O que significa: educar “(...) na diversidade, respeitando a identidade de cada um e as diferenças” (ABRAMOWICZ; RODRIGUES;
CRUZ, 2011, p.89).
Pode ser difícil conviver com o diferente; entretanto, as pequenas diferenças, por vezes, podem tornar o processo de ensino mais significativo.
É preciso destacar, ainda, que um dos grandes desafios, nos dias de hoje,
é que ainda temos jovens tornando-se invisíveis, para a sociedade, tendo sua
autonomia aniquilada por serem desiguais ou ainda, considerados inferiores.
A escola, ainda que considerada campo de lutas e de relações de poder
(BOURDIEU, 2017) deve ser campo de inserção social: de diferenças agregadoras. Local onde a suposta dificuldade de conviver com o outro seja desUtilizamos o termo “identidade”, no sentido dado por Dubar (2009), em que identidade é
o resultado de uma identificação contingente. Termo que passa na sua constituição por dois
momentos: a “definição de diferença, onde se constitui a singularidade e o pertencimento
comum” (p.13).

3
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mistificada. Mesmo porque, por vezes, a dificuldade em se conviver com o
outro está ligada às nossas resoluções interiores, ao nosso capital cultural, às
significações e ideários de tolerância de um certo grupo social.
Então, como realizar, neste ambiente multicultural, a escolarização significativa? Consideramos que, para enfrentar este desafio, é necessário que
levemos em conta as características formativas dos professores, o espaço social escolar e as regionalizações. Neste sentido, também, devem ser produzidas ações, que valorizem as diferentes etnias e culturas. Pensar em novos
modelos formativos, ou ainda, em novas proposições para a sala de aula.
Isso requer a associação de muitos fatores no enfrentamento dessa gama de
“Brasis” dentro de um mesmo Brasil.
Neste contexto, o professor, como mediador do conhecimento e refletindo
acerca das situações encontradas no dia-a-dia, poderia, junto com equipe gestora, reformular algumas práticas pedagógicas a fim de garantir que os alunos
sejam ouvidos no tocante às suas dificuldades de adaptação e inserção escolar.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Muitas são as pesquisas e ensaios no sentido de almejar garantir práticas pedagógicas que sejam efetivas e significativas para os alunos, em especial, ao tratarmos dos alunos refugiados ou migrantes das escolas públicas
e que estejam nos anos finais do ensino fundamental. Enquanto estávamos
investigando sobre a inserção desses jovens refugiados e migrantes das escolas de ensino fundamental em escolas no estado de São Paulo, nosso grupo
de pesquisa se deparou com algumas ações e projetos bastante interessantes
e que trouxeram resultados efetivos de garantia do direito à educação e permanência escolar.
Em uma Escola Municipal de Ensino Fundamental da zona central da
cidade de São Paulo, onde realizamos parte de nossa investigação, encontramos projetos que estimulam a valorização de trocas culturais entre os estudantes. A escola fica localizada em um bairro da periferia paulista, que abriga
um grande contingente de migrantes chilenos e que, nos últimos anos, devido à intensificação das migrações internacionais, vem recebendo também famílias de outras nacionalidades, como: israelenses, africanos, paquistaneses,
que, muitas vezes, chegam à escola sem saber falar qualquer palavra em português. E, neste contexto, como pensar em uma prática homogeneizadora?
Os professores e a equipe gestora, contando com a participação ativa
dos alunos, desenvolveram diversos projetos que valorizassem as diferenças
étnicas e culturais, promovendo trocas de experiências por meio de músicas,
poesias de autorias dos alunos, oficinas de linguagem, reconhecimento
da situação de migrantes, entre outros. Tivemos o privilégio de observar,
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durante a pesquisa de campo, que, neste ambiente escolar, recitar uma
poesia, ou cantar uma música em duas línguas é belo, aceitável e almejado
por todos. Tornou-se cotidiano, tendo em vista o incentivo à aceitação da
multiculturalidade.
Segundo alguns professores da escola, e dos integrantes da equipe gestora, isso não aconteceu, do dia para a noite. Foi fruto de um longo trabalho,
que foi, aos poucos, envolvendo toda a comunidade escolar. O ponto principal foi, sem dúvida, o envolvimento dos outros estudantes que passaram
a perceber a própria realidade e, assim, conseguiram perceber que, o que
existia na escola, é a realidade de todos: a diversidade, as diferenças, o pertencimento.
Claro que toda mudança pressupõe o enfrentamento de dificuldades e
a transposição de contratempos. E, nesse ímpeto de dar respostas às necessidades de todos os estudantes, a forma de liderança exercida pela gestão
escolar deve ser, por todos, compartilhada (BRASIL, 2006).
Assertiva a proposição de Candau (2018, p. 34), quando menciona que
a escola deve ser considerada um centro cultural “(...) em que diferentes
linguagens e expressões culturais estão presentes”. Compreendemos, dessa
forma, que a escola deve estar em continua revisão, sendo reinventada para
sua afirmação como “(...) locus privilegiado de formação de novas identidades e mentalidades capazes de construir respostas (...) para as grandes questões que enfrentamos hoje” (p. 35).
E, nesta mesma direção, retornando às políticas públicas enumeradas
no início do texto, podemos afirmar que todos possuem direito à educação,
que promova a redução de desigualdades educacionais e sociais.
Assim, seguimos acreditando que as políticas devem refletir sobre uma
educação que recuse, conforme apontam Abramowicz, Rodrigues e Cruz
(2011, p. 96), a “(...) homogeneização sutil, mas despótica às vezes em que
incorremos, sem querer, quando subordinamos os estudantes a um modelo
único, ou a uma dimensão predominante”.
Com isso, podemos reformular o processo ensino e aprendizagem, fazendo com que o professor construa mecanismos para se reposicionar e se
reconstruir em cada situação adversa que apareça. Por isso, retornando ao
início de nosso texto, concordamos com as autoras (2011, p. 95), quando destacam a “pedagogia do intolerável”, no sentido da necessidade de se insurgir
à “(...) uniformização da linguagem, à tecnologia capitalista das relações sociais dominantes, à heteronormatividade”.
No entanto, neste percurso investigativo, o que temos encontrado são
ações isoladas, que vêm produzindo uma escola emancipadora. Emancipadora, no sentido de formar cidadãos críticos e conscientes. Uma escola que
promova a formação integral do ser, que promova a autonomia deste ser,
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vencendo a dificuldade de conviver com o outro, transpondo as chamadas
“mundializações”.
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LETRAMENTO ESTATÍSTICO COM FUTEBOL: PROPOSTA
DE UM MODELO ESTATÍSTICO CAPAZ DE PREVER
RESULTADOS DE PARTIDAS DE FUTEBOL
Luana Inada Souza Santos1
Bruce Wellington Amorin da Silva2

RESUMO
A estatística está presente em diversas áreas do conhecimento, como
economia, engenharia e comunicação. Contudo, a população é pouco letrada
nos tópicos dessa ciência, o que acarreta interpretações equivocadas ou pouco acesso a recursos para análise crítica das informações contidas em gráficos
e tabelas, oriundos de meios de comunicação que mostram dados pretensiosamente corretos, e, como consequência, isso acarreta erros e equívocos de
decisão, tanto no domínio privado, quanto no público. O letramento estatístico visa alfabetizar as pessoas na interpretação correta, coerente e crítica
dos dados oriundos de representações gráficas e de tabelas vindos de vários
contextos, como estudos da população e dados econômicos, e, assim, ajudar
na emissão de boas opiniões que podem também contribuir para a melhor
tomada de decisões. Diversas pesquisas sobre letramento estatístico foram
realizadas, tendo como objetos de estudo alunos da rede básica de ensino,
licenciandos e professores. Algumas pesquisas diagnosticaram dificuldades
dos grupos com alguns tópicos de estatística, outros demonstraram sucesso
parcial com letramento estatístico com uso de metodologias distintas, negligenciando outras dificuldades demonstradas pelos envolvidos nos estudos.
O conteúdo do artigo tem como justificativa ressaltar a importância de a população conhecer não apenas tópicos de estatística, como também formas
de analisar e opinar sobre dados de gráficos e tabelas de forma crítica. Com
base nisso, esse artigo tem como objetivo analisar a importância do letramento estatístico e propor um modelo estatístico capaz de prever resultados
de partidas de futebol. Foi possível explorar o tema em questão e modelar
adequadamente, com exposição das equações pertinentes.
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1. INTRODUÇÃO
A estatística visa descobrir e obter dados que serão analisados e utilizados. Assim, tem aplicações em diversas áreas como: o estudo das populações, no caso da demografia; nas tomadas de decisões, no caso da economia;
nos processos produtivos, no caso da engenharia; na previsão de fenômenos,
no caso da administração etc. (SILVA; GRAMS; SILVEIRA, 2018).
A representação gráfica e de tabelas é um importante recurso para
analisar dados e tratar informações. Os meios de comunicação representam
informações por meio de tabelas e gráficos, ou seja, uma linguagem semiotizada que permite a comunicação de dados, portanto, as noções de estatística
estão presentes no cotidiano da sociedade na atualidade (PAGAN; FONSECA;
MAGINA, 2013).
A estatística se subdivide em três: Estatística Descritiva; Estatística Indutiva ou Inferencial e Estatística Probabilística. A primeira está encarregada
de coletar, organizar e descrever os dados, enquanto a segunda se encarrega
de analisar e interpretar os mesmos (CRESPO, 2019) e a terceira consiste na
análise de possibilidades e de graus de incerteza de acontecimentos (SILVA;
GRAMS; SILVEIRA, 2018).
É importante citar o termo letramento estatístico, que foi definido pela
primeira vez por Wallman (1993), como capacidade de compreensão e avaliação crítica acerca de resultados estatísticos sobre situações palpáveis e
corriqueiras, unido à capacidade de reconhecimento acerca da contribuição
efetuada pelo pensamento estatístico para as decisões públicas e privadas,
profissionais e pessoais.
Assim, o conteúdo deste artigo se justifica com a demonstração da importância da estatística no cotidiano, de como ela é bastante presente em
situações corriqueiras e, por isso, é necessário o aprendizado de tópicos de
estatística para melhor interpretação de representações gráficas e, dessa forma, melhores atitudes para com as informações.
O artigo tem como objetivos analisar a importância do letramento estatístico e expor um modelo estatístico baseado na aplicação da distribuição
de Poisson na previsão de resultados de partidas de futebol como ferramenta
de ensino.
As seções que estruturam este artigo são: Introdução; Metodologia; Estatística, Probabilidade e Ensino; Distribuição de Poisson e Futebol e Considerações Finais.

2. METODOLOGIA
Este trabalho é de abordagens quantitativa e qualitativa, natureza aplicada, objetivo exploratório e procedimento bibliográfico.
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A abordagem quantitativa baseia-se na medição numérica e na análise estatística para efetuar o uso de coleta de dados para testes de hipóteses, com o objetivo de estabelecer padrões e comprovar teorias (SAMPIERI;
COLLADO; LUCIO, 2013). As características da abordagem quantitativa são:
foco em poucos conceitos; início com ideias preconcebidas; coleta de dados
com procedimentos estruturados, instrumentos formais e mediante a condições de controle; objetividade e análise de dados de forma estatística (POLIT;
BECK, 2011). O artigo tem como premissas os tópicos de probabilidade e expõe um modelo estatístico capaz de prever resultados de partidas de futebol.
Por meio da abordagem qualitativa, são buscados os motivos de um
fenômeno acontecer sem a quantificação de valores, pois os dados submetidos às análises são desprovidos de métricas e são válidos por abordagens
distintas (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Abordagem qualitativa tem as seguintes características: tentativa de compreensão da formalidade do fenômeno;
pouca presença de ideias preconcebidas e foco na interpretação de eventos;
ausência de instrumentos formais e estruturados na coleta de dados; captação do contexto na totalidade sem controle; subjetividade na compreensão
e interpretação das experiências e análise organizada, mas intuitiva, de informações narradas (POLIT; BECK, 2011). O artigo busca explicar as motivações
e contextos por trás de pouco letramento estatístico por meio do levantamento bibliográfico.
A natureza do artigo é aplicada, pois tem como o fim a geração de conhecimentos para fins práticos (GERHARDT; SILVEIRA, 2009), no caso, a probabilidade no futebol, demonstrando as possibilidades de pontuação nos
jogos por meio da distribuição de Poisson.
O objetivo da pesquisa exploratória é a maior familiaridade com o problema, para explicitá-lo mais ou à constituição de hipóteses, ocasionando o
aprimoramento de ideias ou intuições (GIL, 1987).
Com a pesquisa bibliográfica, o artigo visa maior proximidade com tópicos relacionados à estatística e ao letramento estatístico. Essa, foca em resolver um problema por meio de referenciais teóricos publicados, efetuando
análise e discussão acerca de contribuições científicas (BOCCATO, 2006). Nesse artigo foram pesquisados tópicos de estatística e de letramento estatístico
e a partir deles é perceptível como está a realidade de professores, licenciandos e estudantes da educação básica sobre a capacidade de análise e
conceituação gráfica.
Este trabalho consiste, portanto, em, portanto, um levantamento bibliográfico acerca dos tópicos de estatística, probabilidade, letramento estatístico e habilidades relacionadas a ele, a repercussão destes e como estes
refletem na sociedade e na educação. Por fim, expõe um modelo estatístico
para previsão de resultados de partidas de futebol baseado nas publicações
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de Farias (2008), Alves e Amaral (2018) e Haigh (2009).

3. ESTATÍSTICA, PROBABILIDADE E LETRAMENTO
ESTATÍSTICO
Estatística é parte da matemática aplicada e a partir dela são fornecidos
métodos de coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados
e os mesmos no uso na tomada de decisões. O método estatístico, devido a
impossibilidade de manter as causas constantes, admite as causas variando-as, em seguida registrando as variações e, no resultado final, determinando
que influências cabem a cada uma. O método tem as seguintes fases: coleta
de dados; crítica dos dados; apuração dos dados; apresentação dos dados
e análise dos resultados. A coleta de dados pode ser direta ou indireta. É
direta quando feita sobre elementos de informação de registro obrigatório,
elementos pertinentes aos prontuários de alunos de uma escola ou, ainda,
quando os dados foram coletados diretamente pelo pesquisador por meio
de inquéritos e questionários. A coleta direta pode ser contínua, periódica
ou ocasional. A coleta de dados é considerada indireta quando é inferida de
elementos conhecidos, oriundos de coleta direta, ou do conhecimento de
fenômenos que se relacionam com o fenômeno estudado (CRESPO, 2019).

3.1 Estatística Descritiva
Estatística Descritiva é o conjunto de técnicas analíticas usado com o fim
de resumir todos os dados coletados em uma determinada investigação para
poucos números e gráficos. Envolve distribuições de frequência, representações tabulares e gráficas, medidas de tendência central, dispersão etc. A
ideia básica é o estabelecimento de uma descrição de dados relativos a cada
uma das variáveis, nos quais são dados levantados por meio de uma amostra
(LOESCH, 2015).
As características de interesse, dos elementos fundamentais ao estudo,
são classificadas em quantitativas e qualitativas. Variável é qualitativa quando resulta de classificação por tipos ou atributos, como, por exemplo, cor
dos olhos da população de uma cidade, qualidade de peças produzidas por
uma máquina, causa mortis de óbitos em um hospital nos últimos cinco anos
e o sexo dos candidatos a um vestibular. Variáveis quantitativas resultam de
valores expressos em números, tendo dois subtipos: quantitativas discretas
e quantitativas contínuas. Variáveis contínuas assumem quaisquer valores
em determinados intervalos razoáveis de variação. Variáveis discretas assumem apenas valores pertencentes a um conjunto enumerável. Os valores das
variáveis discretas são obtidos de alguma forma de contagem, enquanto os
valores das variáveis contínuas resultam de uma medição, sendo dados em
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alguma unidade de medida. A interpretação do valor da variável discreta é
dada exatamente pelo valor, enquanto no caso do valor da variável contínua
se trata de um valor aproximado (NETO, 2002).

3.2 Estatística Indutiva
Conforme Walpole e colaboradores (2009), quando a inferência estatística surgiu, ela funcionou como uma grande caixa de ferramentas dos métodos estatísticos empregados. Os métodos em questão foram desenvolvidos
para a contribuição do processo de realizar julgamentos científicos diante de
incerteza e variação.
A inferência estatística está além de reportar dados: também chega a
conclusões ou inferências sobre o sistema científico. A informação é reunida em forma de amostras ou coleções de observações. Para um problema
estatístico, a amostra junto com a inferência estatística possibilita fazer conclusões sobre a população, com a inferência estatística fazendo uso da probabilidade. Na natureza, o raciocínio em questão é indutivo (WALPOLE et al.,
2009).
Conforme Werkema (2014, p. 14), os conceitos básicos de inferência
estatística são:
1- População - todos os elementos de um universo;
2- Amostra - subconjunto dos elementos da população;
3- Parâmetro - medida numérica que descreve uma determinada característica da população;
4- Estatística - função de observações amostrais independentes de parâmetros desconhecidos;
5- Distribuição amostral - descreve o padrão de variação de valores
oriundos de uma estatística, para amostras diferentes vindas da população de interesse;
6- Amostra aleatória - cada observação é resultado de seleções independentes dos elementos da população e cada observação tem a mesma distribuição da população da qual extraiu.

3.3 Probabilidade
O desenvolvimento da teoria da probabilidade foi financiado por apostadores do século XVII, que contrataram alguns dos matemáticos da época para calcular as probabilidades corretas para alguns jogos de azar. Mais
tarde, as pessoas perceberam que os processos científicos também envol195
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vem probabilidades, e desde então os métodos de probabilidade são utilizados para estudar o mundo físico. Atualmente, o estudo das probabilidades
é ramo da matemática (NAVIDI, 2012). Pode-se alegar que problemas que
envolvam probabilidade possibilitam concluir acerca das características de
dados hipotéticos da população. O raciocínio, nesse caso, é de natureza dedutiva (WALPOLE et al.; 2009).
Para entender a probabilidade é necessário entender a terminologia
que ela traz. Um experimento é um processo que dá origem a um resultado
que não pode ser previsto de forma antecipada com certeza. Exemplos de
experimentos são jogar uma moeda, lançar dados, medir diâmetro de um
parafuso, pesar o conteúdo de uma caixa de cereal e medir a resistência à
ruptura de uma linha de pesca. A fim de discutir um experimento em termos
de probabilidade, é necessário que resultados possíveis sejam especificados.
O conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento é denominado espaço amostral para o experimento. Um subconjunto de um espaço
amostral é denominado evento. Diz-se que eventos A e B são mutuamente
exclusivos se eles não têm resultados em comum. De forma mais geral, diz-se
que uma coleção de eventos A1, A2, ..., An é mutuamente exclusiva se dois
deles não têm qualquer resultado em comum. Cada evento em um espaço
amostral tem uma probabilidade de ocorrer (NAVIDI, 2012).
A probabilidade, então, é uma medida quantitativa da probabilidade de
o evento ocorrer. Existem várias interpretações de probabilidade; aquela que
se deve adotar é que a probabilidade de um evento é a proporção de vezes
de o evento ocorrer em longo prazo se o experimento fosse repetido várias
vezes. Em muitas situações, a única forma de estimar a probabilidade de um
evento é repetir o experimento muitas vezes e determinar a proporção de
vezes que o evento ocorre. Uma vez que as probabilidades de alguns eventos
foram determinadas por meio de um conhecimento científico ou por experiência, as probabilidades de outros eventos podem ser calculadas matematicamente (NAVIDI, 2012).

3.4 Letramento estatístico
O Letramento Estatístico consiste em um conhecimento mínimo de conceitos e de procedimentos estatísticos básicos. É assegurado que o letramento estatístico é baseado em habilidade de compreender e avaliar de forma
crítica os resultados estatísticos que podem vivenciar no cotidiano, aliados
à habilidade de contemplar as contribuições deles na tomada de decisões
públicas, confidenciais e pessoais. O Pensamento Estatístico consiste em dois
grandes campos de componentes: de conhecimento e de atitudes, sendo responsáveis pelo delineamento do Letramento Estatístico (GAL, 2002).
O Pensamento Estatístico é a habilidade de efetuar relação de dados
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quantitativos ou qualitativos para situações reais, aqui a presença da variabilidade e da incerteza é avaliada, com o objetivo de explicitar as informações
encontradas nos dados sobre uma situação-problema, no qual o Raciocínio
Estatístico necessita para desenvolver a habilidade de entender informações
e dados, sendo que a partir deste o Letramento Estatístico é desenvolvido.
Raciocínio Estatístico é o ato das pessoas raciocinarem com ideias estatísticas e proveem sentido às informações estatísticas, compreendendo e tendo
capacidade de esclarecer os processos estatísticos por meio de interpretação
de resultados. É conclusivo que para uma pessoa ser letrada em estatística
é necessário que ela desenvolva pensamento e raciocínio estatísticos (FERNANDES, 2020).
O Quadro 1 mostra os elementos que constituem o modelo de letramento estatístico.
Quadro 1 – Componentes do Pensamento Estatístico responsáveis pelo
modelo de Letramento Estatístico
Componentes do Conhecimento

Componentes de Atitudes

Habilidades de interpretação
Conhecimento Estatístico

Crenças e atitudes

Conhecimento Matemático

Senso Crítico

Conhecimento do Contexto
Habilidade Crítica
Letramento Estatístico

Fonte: Gal (2002)

De forma breve, com base em Gal (1999) e Gal (2002), os componentes
do modelo são:
• Habilidades de interpretação: os leitores precisam
comunicar opiniões claras, nas quais sua resposta deve
conter informações suficientes sobre a lógica ou evidência, na qual permite que outro julgue sua razoabilidade;
• Conhecimento estatístico: conhecimentos de tópicos
de estatística, nos quais são: significado de número;
variáveis de compreensão; interpretação de tabelas e
gráficos; aspectos do planejamento de uma pesquisa
ou experimento, como critérios de uma boa amostra ou
métodos de coleta de dados e elaboração de questionários; processos de análise de dados, como a detecção
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de padrões em dados de frequência univariados ou bidirecionais, ou resumindo os principais recursos com
estatísticas resumidas; relações entre probabilidade e
estatística; raciocínio inferencial;
• Conhecimento matemático: a compreensão dos resultados estatísticos relativos a porcentagens ou “médias”
requer familiaridade, intuitivo e até certo ponto formal,
com procedimentos matemáticos subjacentes ou cálculos usados para gerar essas estatísticas;
• Conhecimento do contexto: a interpretação adequada
de mensagens estatísticas depende de sua capacidade
de contextualizá-los;
• Habilidade crítica: as mensagens na mídia em geral são
produzidas por diversas fontes, como jornalistas, políticos, fabricantes ou anunciantes. Em alguns casos, tais
fontes podem não estar necessariamente interessadas
em apresentar um relatório condizente com a realidade;
• Crenças e atitudes: determinadas crenças e atitudes
fundamentam a postura crítica e a disposição das pessoas para investir esforço mental ou ocasionalmente
assumir riscos como parte de atos de alfabetização estatística;
• Senso crítico: os indivíduos necessitam ser competentes na discussão e comunicação do seu entendimento,
bem como na emissão de opiniões e análise crítica das
conclusões obtidas.

Em 1982, o ano da Primeira Conferência Internacional sobre Educação
Estatística (em inglês, International Conference on Teaching Statistics, sigla
ICOTS), pode servir como a data oficial de início desta disciplina. Antes disso,
poucas pessoas produziram bolsas de estudo em educação estatística, e o
ponto fundamental aos meios de divulgação dessa bolsa foram conferências
nacionais e internacionais de educação matemática ou revistas de pesquisa em educação matemática. Os acadêmicos também estavam publicando
pesquisas sobre educação em estatísticas em revistas de domínio específico,
como economia e psicologia. Hoje, existe uma comunidade crescente de acadêmicos e pesquisadores em educação estatística, bem como uma abundância de reuniões, periódicos e organizações de apoio especificamente associadas à educação estatística (ZIEFFLER; GARFIELD; FRY, 2018).
Garfield e Gal (1999, p. 2-4) resumiram as metas de aprendizagem aceitas para os alunos que aprendem estatística na maioria das séries. As metas
são:
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1- Compreensão do objetivo e da lógica das investigações estatísticas: Os alunos devem entender o motivo
das investigações estatísticas serem realizadas, bem
como as ideias que fundamentam as pesquisas estatísticas. Essas ideias incluem a natureza onipresente de
variação e o uso de resumos numéricos e exibições visuais de dados. Também há necessidade de entender a
natureza da amostragem: por que estudamos amostras
de populações, como fazemos inferências de amostras
para populações e por que experimentos planejados são
necessários para estabelecer a causalidade?
2- Compreensão do processo de investigações estatísticas: Os alunos devem compreender a natureza e os
processos envolvidos em uma investigação estatística
e considerarem elementos que afetam o desenho dos
planos de coleta de dados. É importante a familiaridade
com todas as fases específicas de uma investigação estatística, como formular uma questão, planejar um estudo,
coletar, organizar, analisar e exibir dados, interpretar e
apresentar os resultados e discutir as conclusões e implicações do estudo. Também é importante reconhecer
como, quando e por que as ferramentas inferenciais
existentes são usadas no auxílio de uma investigação.
3- Aprendizagem de habilidades estatísticas: Os alunos
necessitam aprender habilidades importantes usadas no
processo de uma investigação estatística. Essas habilidades incluem organização de dados, cálculo de medidas
de resumo e construção e exibição de tabelas e diferentes representações de dados.
4- Compreensão de probabilidade: os alunos necessitam compreender os conceitos e termos relacionados à
probabilidade e compreender que ela é uma medida de
incerteza. É preciso saber como efetuar desenvolvimento e do uso de modelos para simulação de fenômenos
aleatórios e como produzir dados para estimativas de
probabilidades.
5- Desenvolvimento de literacia estatística: Os alunos
necessitam aprender o que envolve na interpretação
dos resultados de uma investigação estatística, como
ter uma postura crítica, fazer perguntas reflexivas sobre
raciocínios numéricos, dados mostrados na mídia e relatórios de projetos de seus colegas de classe.
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6- Desenvolvimento de inclinações estatísticas úteis: Os
alunos devem desenvolver uma apreciação do papel do
acaso e da aleatoriedade no mundo e dos métodos estatísticos e experimentos planejados como ferramentas
científicas úteis e como meios poderosos para tomada
de decisões pessoais, sociais e comerciais em momentos de incerteza. É importante aprender a usar o senso
crítico quando confrontados com um argumento que supostamente se baseia em dados. Isso inclui relatórios ou
conclusões de uma investigação estatística, pesquisa ou
pesquisa empírica.
7- Desenvolvimento do raciocínio estatístico: Este raciocínio está relacionado com a forma das pessoas raciocinarem com ideias estatísticas e entenderem as informações estatísticas, como interpretá-las baseando-se em
conjuntos de dados, representações de dados ou resumos estatísticos de dados. É necessário a combinação de
ideias sobre dados e acaso, fazendo inferências e interpretando resultados estatísticos.

Oliveira e Paim (2019) fizeram o mapeamento das pesquisas brasileiras sobre o letramento estatístico de 2006 a 2018 e as conclusões deles envolvem dois participantes: 1) estudantes e professores de licenciatura e 2)
alunos de vários níveis da educação básica. Onde os professores e futuros
professores participaram, o uso de atividades diagnósticas esteve bastante
presente. Os pesquisadores concluíram que os participantes tiveram eficácia
nos cálculos estatísticos, mas dificuldades para os associarem com resultados
obtidos com significados.
Como apontam Oliveira e Paim (2019), por meio de pesquisas efetuadas com a participação de estudantes de educação básica, como as de Vasques (2007), Almeida (2010) e Sá (2015), é possível concluir que os alunos da
educação básica não dominam conceitos de estatística, o que compromete a
interpretação dos valores obtidos de medidas estatísticas, mapas e gráficos.
Oliveira e Paim (2019) também citaram que pesquisas que envolveram
estudantes, buscaram desenvolver neles o letramento estatístico, mas não
analisaram o modelo de Gal (2002). Pagan (2009) pautou o ensino de estatística na interdisciplinaridade. Conti (2009), Barberino (2016) e Giordano (2016)
utilizaram projetos como estratégia de ensino-aprendizagem. Walichinsky
(2012) planejou e aplicou uma sequência de ensino nos últimos anos do ensino fundamental. Santana (2011) optou pela análise do desenvolvimento do
letramento estatístico por meio de ciclo investigativo, onde foi proporcionado todo o processo de uma pesquisa estatística. O letramento estatístico dos
alunos foi avaliado com o fim de adequação de vários instrumentos de coleta
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de dados. Foi relatado sucesso das estratégias pedagógicas em melhorar o
letramento estatístico, contudo, não teve o mesmo efeito para sanar dificuldades conceituais e de interpretação, como no caso da média.

4. DISTRIBUIÇÃO DE POISSON E FUTEBOL
4.1 Modelo Simples
A distribuição de Poisson pode ser visualizada, conforme Loesch (2015)
e Alves e Amaral (2018), na Equação (1).
Equação (1)

𝑒𝑒 −𝜆𝜆 𝜆𝜆𝑘𝑘
𝑃𝑃(𝑋𝑋 = 𝑘𝑘) =
𝑘𝑘!

Alves e Amaral (2018) explicam que representa o número de ocorrências em um intervalo de tempo, no caso, a relação da capacidade ofensiva e
da capacidade defensiva de cada time, ou média ajustada. Por sua vez, significa um número inteiro e não negativo, sendo, nesse contexto, o número de
gols a ser estimada a probabilidade.
Haigh (2009) assume que o número de gols se encaixa em uma distribuição de Poisson e que assim, com base numa certa média de gols, pode-se
estimar as probabilidades de um time efetuar uma certa quantidade de gols,
conforme a Tabela 1.
Tabela 1 – Probabilidade de gols
Gols

Médias
de gols

Gols

0

1

2

3

4

0,8

45%

36%

14%

4%

1%

1,2

30%

36%

22%

9%

3%

1,6

20%

32%

26%

14%

6%

2,0

14%

27%

27%

18%

9%

Fonte: Adaptado de Haigh (2009).

Podemos, então, expandir esta tabela utilizando o software Microsoft
Excel. Colocamos as médias na coluna e os gols na linha, assim como a Tabela 1, mas dessa vez, a diferença entre as médias será de 0,1 e os gols até
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o número oito. Com a fórmula =DIST.POISSON(x;média;cumulativo), pode-se
efetuar o cálculo, sendo x = gols e média = médias de gols (gols/partidas),
conforme a Tabela 2.
Tabela 2 – Probabilidades de gols expandida
Gols

Média
de gols

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0,1

90%

9%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0,2

82%

16%

2%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0,3

74%

22%

3%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0,4

67%

27%

5%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0,5

61%

30%

8%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0,6

55%

33%

10%

2%

0%

0%

0%

0%

0%

0,7

50%

35%

12%

3%

0%

0%

0%

0%

0%

0,8

45%

36%

14%

4%

1%

0%

0%

0%

0%

0,9

41%

37%

16%

5%

1%

0%

0%

0%

0%

1

37%

37%

18%

6%

2%

0%

0%

0%

0%

1,1

33%

37%

20%

7%

2%

0%

0%

0%

0%

1,2

30%

36%

22%

9%

3%

1%

0%

0%

0%

1,3

27%

35%

23%

10%

3%

1%

0%

0%

0%

1,4

25%

35%

24%

11%

4%

1%

0%

0%

0%

1,5

22%

33%

25%

13%

5%

1%

0%

0%

0%

1,6

20%

32%

26%

14%

6%

2%

0%

0%

0%

1,7

18%

31%

26%

15%

6%

2%

1%

0%

0%

1,8

17%

30%

27%

16%

7%

3%

1%

0%

0%

1,9

15%

28%

27%

17%

8%

3%

1%

0%

0%

2

14%

27%

27%

18%

9%

4%

1%

0%

0%

2,1

12%

26%

27%

19%

10%

4%

1%

0%

0%

2,2

11%

24%

27%

20%

11%

5%

2%

1%

0%

2,3

10%

23%

27%

20%

12%

5%

2%

1%

0%

2,4

9%

22%

26%

21%

13%

6%

2%

1%

0%

2,5

8%

21%

26%

21%

13%

7%

3%

1%

0%

Fonte: Autores

Exemplo da aplicação da fórmula pode ser visto na Figura 1.
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Figura 1 – Aplicação da fórmula da Distribuição de Poisson no Excel

Fonte: Autores

Haigh (2009) ainda tenta estimar o placar final do jogo. Tomando como
exemplo um time com média 1,2 e um time com média 1,6, é possível, a
partir da multiplicação de suas probabilidades de gol, estimar a probabilidade de um empate, assumindo os gols como independentes uns dos outros,
conforme a Tabela 3.
Tabela 3 – Probabilidade de empate
Resultado

Média 1 (1,6)

Média 2 (1,2)

Probabilidade final

0x0

20%

30%

6,08%

1x1

32%

36%

11,68%

2x2

26%

22%

5,60%

3x3

14%

9%

1,20%

4x4

6%

3%

0,14%

Chance de empatar

24,70%

Fonte: Adaptado de Haigh (2009).

Outros tipos de probabilidades podem ser calculados, como under 2.5 e
odds, no caso de apostas esportivas, conforme a Tabela 4.
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Tabela 4 – Predição de resultados abaixo de 2,5 gols
Resultado

Média 1 (1,2)

Média 2 (0,8)

Probabilidade final

0-0

30%

45%

14%

0-1

30%

36%

11%

1-0

36%

45%

16%

1-1

36%

36%

13%

2-0

22%

45%

10%

0-2

30%

14%

4%

Total (under 2,5)

68%

Odds (100/Total %)

1,47781122

Fonte: Autores

4.2 Modelo Ajustado
É possível também, conforme Farias (2008) e Alves e Amaral (2018),
ajustar o modelo com base no fator ataque (FA) e no fator defesa (FD). Para
isso, com base na metodologia desses autores, calcula-se as equações a
seguir.
A Equação (2) e a Equação (3) obtêm a média de gols feitos e sofridos
pelo time A, respectivamente.
Equação (2)

Equação (3)

𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑇𝑇𝑇𝑇 =

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇

𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑇𝑇𝑇𝑇 =

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇

Sendo:
- média de gols feitos pelo time A;
- gols feitos pelo time A;
- partidas jogadas pelo time A;
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- média de gols sofridos pelo time A;
- gols sofridos pelo time A.
Prosseguindo, a partir da Equação (4) e da Equação (5), é possível obter
a média de gols feitos e sofridos por todos os times:
Equação (4)

Equação (5)

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑇𝑇
𝑃𝑃𝑇𝑇

𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑇𝑇 =

𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑇𝑇𝑇𝑇 =

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑇𝑇
𝑃𝑃𝑇𝑇

Sendo:
- média de gols feitos por todos os times;
- gols feitos por todos os times;
- partidas jogadas por todos os times;

- média de gols sofridos por todos os times;
- gols sofridos por todos os times.
Então, calcula-se FA e FD por meio da Equação (6) e da Equação (7):
Equação (6)

Equação (7)

Sendo:
- fator ataque;

𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑇𝑇𝑇𝑇

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇 =
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇 =

𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑇𝑇

𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑇𝑇𝑇𝑇
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- fator defesa.
É importante ressaltar que, como há o time A e o time B, as equações
citadas previamente citadas são adaptadas. Por exemplo, deve-se calcular e
e então repetir os cálculos para e (fatores ataque e defesa do time B).
Então, para obter o valor da média ajustada (), é preciso aplicar a Equação (8) e a Equação (9), adaptadas de Alves e Amaral (2018).
Equação (8)

𝜆𝜆 𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇 × 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇 × 𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑇𝑇

Equação (9)

𝜆𝜆 𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇 × 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇 × 𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑇𝑇

Sendo:
- média ajustada para o time A;
- média ajustada para o time B.

Por fim, repete-se o processo do modelo anterior na elaboração das
tabelas de probabilidades.

4.3 Aplicação dos modelos
Realizando os cálculos básicos, adotando alguns valores fictícios para o
Time A, o Time B e todos os times, temos os dados básicos conforme a Tabela 5.
Tabela 5 – Dados para cálculo
Valores

Time A

Time B

Todos os times

Gols feitos

60

20

622

Gols sofridos

12

17

331

Partidas

19

13

352

Média de gols feitos

3,157894737

1,538461538

1,767045455

Média de gols sofridos

0,631578947

1,307692308

0,940340909

FA

1,787104417

0,870640613

-

FD

0,671648911

1,390657681

-

Média Ajustada

4,391550571

1,033306017

-

Fonte: Autores
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Com base nas médias ajustadas da Tabela 5, pode-se obter a Tabela 6,
com as probabilidades de gols para o Time A e o Time B em ambos os modelos. É importante ressaltar que no modelo simples, usa-se a média real,
enquanto que no ajustado, a média ajustada.
Tabela 6 - Probabilidades de gols com base nas médias
Modelo simples

Modelo ajustado

Percentual
Gols

Percentual

Média A

Média B

0

4,25%

21,47%

1

13,43%

33,03%

2

21,20%

3
4

Gols

Média A

Média B

0

1,24%

35,58%

1

5,44%

36,77%

25,41%

2

11,94%

19,00%

22,31%

13,03%

3

17,48%

6,54%

17,62%

5,01%

4

19,19%

1,69%

5

11,13%

1,54%

5

16,85%

0,35%

6

5,86%

0,40%

6

12,34%

0,06%

7

2,64%

0,09%

7

7,74%

0,01%

8

1,04%

0,02%

8

4,25%

0,00%

9

0,37%

0,00%

9

2,07%

0,00%

10

0,12%

0,00%

10

0,91%

0,00%

11

0,03%

0,00%

11

0,36%

0,00%

12

0,01%

0,00%

12

0,13%

0,00%

13

0,00%

0,00%

13

0,04%

0,00%

14

0,00%

0,00%

14

0,01%

0,00%

15

0,00%

0,00%

15

0,00%

0,00%

Fonte: Autores

Percebe-se que uma parte considerável dos resultados são tão baixos
que com duas casas decimais, eles não aparecem. Entretanto, para efeito
de cálculo, o Excel não os considera zero, e isso impacta ao final do cálculo,
como será abordado posteriormente.
Com os valores apresentados, pode-se estimar as probabilidades para
os mais diversos placares, combinando os resultados da Tabela 6, conforme o
princípio fundamental da contagem.
A Tabela 7, então, apresenta as probabilidades de empate para o modelo simples e o modelo ajustado. A diferença entre os dois resultados é significativa.
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Tabela 7 – Probabilidade de empate
Modelo simples
Empate

Média A

Média B

3,157895 1,538461538

Modelo ajustado
Probabilidade
final

Empate

Média A

Média B

4,391551 1,033306017

Probabilidade
final

0x0

4,25%

21,47%

0,91%

0x0

1,24%

35,58%

0,44%

1x1

13,43%

33,03%

4,43%

1x1

5,44%

36,77%

2,00%

2x2

21,20%

25,41%

5,39%

2x2

11,94%

19,00%

2,27%

3x3

22,31%

13,03%

2,91%

3x3

17,48%

6,54%

1,14%

4x4

17,62%

5,01%

0,88%

4x4

19,19%

1,69%

0,32%

Resultado

14,52%

Resultado

6,18%

Fonte: Autores

A Tabela 8, por sua vez, apresenta a probabilidade de vitória do Time A
para os dois modelos. Percebe-se que a diferença entre os resultados, nesse
caso, não é significativa.
Tabela 8 – Probabilidade de vitória do Time A
Modelo simples
Média A

Média B

Vitória time
A
3,157895 1,538461538

Modelo ajustado
Probabilidade
final

Vitória time
A

Média A

Média B

4,391550571 1,033306

Probabilidade
final

1x0

13,43%

21,47%

2,88%

1x0

5,44%

35,58%

1,93%

2x0

21,20%

21,47%

4,55%

2x0

11,94%

35,58%

4,25%

2x1

21,20%

33,03%

7,00%

2x1

11,94%

36,77%

4,39%

3x0

22,31%

21,47%

4,79%

3x0

17,48%

35,58%

6,22%

3x1

22,31%

33,03%

7,37%

3x1

17,48%

36,77%

6,43%

3x2

22,31%

25,41%

5,67%

3x2

17,48%

19,00%

3,32%

4x0

17,62%

21,47%

3,78%

4x0

19,19%

35,58%

6,83%

4x1

17,62%

33,03%

5,82%

4x1

19,19%

36,77%

7,06%

4x2

17,62%

25,41%

4,48%

4x2

19,19%

19,00%

3,65%

4x3

17,62%

13,03%

2,30%

4x3

19,19%

6,54%

Resultado

48,64%

Resultado

1,26%
45,32%

Fonte: Autores

A Tabela 9, por fim, apresenta a probabilidade de vitória do time B. Percebe-se, novamente, diferença significativa entre as probabilidades.
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Tabela 9 – Probabilidade de vitória do time B
Modelo simples
Média B

Modelo ajustado

Média A

Vitória time
B
1,538462 3,157894737

Probabilidade
final

Vitória time
B

Média B

Média A

1,033306017 4,391551

Probabilidade
final

1x0

33,03%

4,25%

1,40%

1x0

36,77%

1,24%

0,46%

2x0

25,41%

4,25%

1,08%

2x0

19,00%

1,24%

0,24%

2x1

25,41%

13,43%

3,41%

2x1

19,00%

5,44%

1,03%

3x0

13,03%

4,25%

0,55%

3x0

6,54%

1,24%

0,08%

3x1

13,03%

13,43%

1,75%

3x1

6,54%

5,44%

0,36%

3x2

13,03%

21,20%

2,76%

3x2

6,54%

11,94%

0,78%

4x0

5,01%

4,25%

0,21%

4x0

1,69%

1,24%

0,02%

4x1

5,01%

13,43%

0,67%

4x1

1,69%

5,44%

0,09%

4x2

5,01%

21,20%

1,06%

4x2

1,69%

11,94%

0,20%

4x3

5,01%

22,31%

1,12%

4x3

1,69%

17,48%

0,30%

Resultado

14,03%

Resultado

3,55%

Fonte: Autores

Sabe-se que a soma dos resultados deve totalizar 100% para cada modelo. Para o modelo simples, a soma totaliza 77,20% e para o ajustado, 55,05%.
Isso acontece, pois o cálculo só considerou até quatro gols. Se expandirmos
infinitamente, alcançaremos o total de 100%, conforme a Equação 10. Por
isso, é importante considerar os algarismos no cálculo, sem descartar os valores muito pequenos.
Equação (10)
𝑛𝑛

𝑛𝑛

𝑛𝑛

𝑖𝑖=0

𝑖𝑖=0

𝑖𝑖=0

lim (∑ 𝑉𝑉𝑖𝑖 + ∑ 𝐷𝐷𝑖𝑖 + ∑ 𝐸𝐸𝑖𝑖 ) = 100%

𝑛𝑛→∞

Sendo:
– Probabilidade de placar vitorioso do time A (ou derrotado do time B);
– Probabilidade placar derrotado do time A (ou vitorioso do time B);
– Probabilidade de empate no placar.
Com mais alguns testes no Excel, é possível estimar que o time A tem
aproximadamente 78,96% de chance de vencer, 8,77% de chance de perder e
12,27% de chance de empatar. Já conforme o modelo ajustado, o Time A tem
aproximadamente 90,03% de chance de vencer, 3,74% de chance de perder
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e 6,23% de chance de empatar, segundo o modelo ajustado.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A estatística está bastante presente no cotidiano, mas é pouco ensinada e, por isso, ignorada. Em consequência disso, dados estatísticos de tabelas e gráficos ora são ignorados, ora são mal interpretados, o que acarreta
em desinformação. Por isso é importante o desenvolvimento do letramento
estatístico, para o melhor entendimento dos dados e gráficos estatísticos e,
assim, acarretar melhor comunicação de informações e compreensão acerca
da realidade.
Os conhecimentos e recursos para o letramento estatístico estão disponíveis, inclusive há muitas linhas de pesquisa a respeito, contudo, até então,
poucos desfrutaram deles por desconhecê-los e/ou por parecerem indisponíveis ao entendimento. Em partes, isso se deve à falta de contato que os pesquisadores e professores têm com as reais necessidades de aprendizagem
dos alunos e licenciandos.
Nesse sentido, o futebol surge como oportunidade, pois é bastante popular e lida com pontuação numérica que corresponde a uma de várias possibilidades, sendo algumas mais verossímeis e outras menos, contudo, a população não é letrada estatisticamente e, por isso, desconhece conhecimentos
estatísticos que com eles podem prever melhor os placares neste esporte.
Esse artigo propôs um modelo estatístico capaz de prever as probabilidades de resultados das partidas, conforme a literatura científica, sendo satisfatório para auxiliar no letramento estatístico.
Modelos mais complexos podem ser encontrados, Rue e Salvesen
(2000), Farias (2008), Ramos, Lemos e Batista (2021) e em outros autores.
Esses, contudo, não necessariamente são adequados para letramento estatístico, uma vez que são, como já dito, complexos, então são ideais para estudantes de graduação e pós-graduação.
É possível perceber o impacto do ajuste no modelo simples, sendo
significativa a diferença entre os dois, o que justifica a importância do ajuste
de modelos simples, visando maior confiabilidade no resultado. Isso significa
que os modelos para predição de partidas de futebol podem ser adaptados
a outros contextos e levar em questão outros fatores, como gols em casa e
gols fora. É preciso, assim, comparar os resultados estimados com os reais,
de forma a verificar o quanto o modelo é capaz de acertar. É importante citar
que a adição de variáveis é essencial no cálculo das médias, inclusive é válido
trazer esse exercício aos alunos. Um exemplo simples é: como equilibrar
os resultados de jogos das diferentes confederações? O Brasil pode marcar
poucos gols, por exemplo, na Argentina, por se tratar de um rival à altura,
enquanto a Coreia do Sul pode fazer muitos gols em um país de pouca
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tradição de futebol, o que torna a média da Coreia do Sul enviesada numa
comparação com o Brasil. Ela marcaria tantos gols no Brasil? Obviamente
não, portanto, é possível ponderar os resultados com base numa escala préestabelecida. Aqui, a liberdade criativa dos alunos é importante, buscando
soluções racionais para as limitações do modelo.
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O MOVIMENTO MÚSICA NOVA: UM SENTIDO DE
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS NA MÚSICA.
Antonio Eduardo Santos1

RESUMO
Com a intencionalidade de caracterizar o pensamento musical do movimento de vanguarda, procuramos abordar os fenômenos perceptivos das
vanguardas musicais lideradas pelo Movimento Música Nova; a obra experimental de Gilberto Mendes e a diversidade da significação da música, tomando como referencial a Teoria das Representações Sociais/TRS, de Serge
Moscovici (2012).O Movimento Música Nova, de fundamental importância
na renovação da linguagem musical brasileira, na segunda metade do século XX, vem no bojo de propostas estéticas que rompem com o tradicional e
ressignificam o gesto e a escuta musical. Buscamos neste trabalho, realizar
uma leitura inicial da Teoria das Representações Sociais, de Serge Moscovici
(1978, 2012), a partir de um fenômeno sígnico, transformador da linguagem
musical, provocado por uma minoria que definiu representações como um
tipo específico de conhecimento que tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos, através de um sistema cognitivo socialmente elaborado e partilhado, com objetivo prático, concorrendo
para a construção de uma realidade comum a um conjunto social, num contexto histórico que dinamiza a criação de novas informações sonoras que em
vários aspectos recontextualizam o objeto musical e os sujeitos dão um novo
valor e significado aos elementos selecionados.

PALAVRAS-CHAVE
Experimentalismo musical. Vanguarda, Representações Sociais, Gesto
Sonoro, Música Nova.

MOVIMENTO MÚSICA NOVA E O EXPERIMENTALISMO
MUSICAL.
A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que
a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se
Antonio Eduardo: Mestre em Artes pela Universidade Paulista “ Júlio de Mesquita Filho”;
Doutor em Comunicação e Semiótica, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Pós
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Ensino: políticas e práticas pedagógicas coordenado pela Profa. Dra. Maria de Fátima Barbosa
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prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser
alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das
relações entre o texto e o contexto. (FREIRE,1989, p.9).

Qualquer representação social, frequentemente, envolve a ideia de
acontecimentos, de linguagem e de expressão criativa. Quando falamos em
linguagem na música, não estamos importando modelos verbais para serem
aplicados ao que chamamos de linguagem musical. Pelo contrário, música
é uma linguagem apenas no sentido em que permite expressar a nossa interioridade. É assim uma linguagem marcada por uma sintaxe de semântica
própria. E, como signo representativo, é:
[...] algo que sob certo aspecto ou de algum modo representa alguma coisa para alguém. Dirige-se a alguém, isto
é, cria na mente dessa pessoa um signo equivalente ou
talvez um signo melhor desenvolvido (SANTAELLA. 1992,
P.37).

Costuma-se dizer que fazer música significa a inteligência de se exprimir
por meios sonoros, materializar os movimentos do pensamento com a ajuda
dos sons. É no bojo de mais esse conceito que se desenvolve o movimento
das vanguardas musicais no Brasil, com seus diferentes momentos no espaço dos quais se apresentam estilos caracterizadores de época, integrando um
ciclo estético que, por seu turno, insere-se no ciclo histórico de nossa cultura;
lembrando-se que: um ciclo histórico pode abranger um ou mais ciclos estéticos, e um ciclo estético pode englobar um ou mais estilos de época, como
pode ser observado no Movimento Musica Nova, aqui abordado.
Gilberto Mendes (1997) assume, no início dos anos 60, uma postura
vanguardista na produção Musical brasileira, refletindo com sua obra experimental a contemporaneidade, marcada pela geração de uma nova técnica,
assim como de uma nova grafia Musical, em razão mesmo dos procedimentos por ele utilizados: aleatórios, neodadaístas, concretos, além do teatro
Musical. Influenciado por nomes da chamada Escola de Darmstadt, como
Henri Pousseur, Pierre Boulez e Karlheinz Stockhausen.
A obra de Gilberto Mendes (2008), com suas problemáticas sobre a natureza do som e da percepção, abarca uma grande variedade de gêneros musicais. Com partituras indo da rigorosa e tradicional notação, até obras com
instruções comportamentais para a performance, como no teatro musical,
em que todo o material e meios de expressão e informação que a criação
artística nos coloca à disposição.
Essa abordagem estética é, também, uma nova visão do próprio fato
Musical que não será mais visto como um passatempo de uma determinada
elite cultural. É arte, livre de barreiras, uma volta ao dionisíaco, ao puro jogo,
em que o ouvinte, envolvido pela música, gesto, ação, luz, enredo, assimila
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uma representação que parece absurda, acomodando-a às analogias das
formas sígnicas. É esta ironia que pressupõe um falso sorriso, um sorriso de
Gioconda, um sorrir para dentro, que pode ou não ser compreendido pelo
receptor (tudo vai depender de sua sensibilidade e seu repertório).
Nesse sentido, o Grupo Música Nova assume o papel de pioneiro de
toda a renovação da linguagem Musical no Brasil, com uma música absolutamente original, partindo do estímulo do movimento da música nova mundial,
a partir do que se observou da obra de Pierre Boulez e John Cage. Como diz
Gilberto Mendes (SANTOS.2016, p. 57): “bebemos toda aquela informação,
absorvemos, mas viemos, pelo menos eu, com o firme propósito de não fazer
aquela música”. Essa busca produziu resultados, contribuindo para a ideia de
que a obra de arte não é um objeto fechado em si próprio, mas um processo
que é interpretado pelo ouvinte, num determinado contexto.
E será precisamente, na sua obra experimental, como em Nascemorre,
primeira composição após seu retorno de Darmstadt (MAGRE.2021. p.110),
que trataremos adiante, Gilberto Mendes (2021) desmistifica o ato criador e
a vivência artística em conjunto, mostrando que todos os atos da vida cotidiana podem e devem ser vistos como manifestações da criatividade individual
e grupal. Como resultado, atos tradicionalmente definidos como atividades
musicais são apenas uma maneira, a mais teatral, de viver o fenômeno musical, em que o humor e a sátira parecem tomar corpo.
Nesse contexto, o Movimento Música Nova estaria imerso em novo
ciclo da modernidade, o chamado ciclo pós-modernista, vicejando à luz da
dinâmica do processo que caracteriza o desenvolvimento musical da cultura
ocidental.
O modernismo musical brasileiro espelha uma influência sincrética de
várias tendências. Se a Semana de Arte Moderna, realizada em fevereiro de
1922, consubstanciou uma série de tendências, que vinham se configurando
gradativamente; se ela traduziu um movimento contra o passado, contra o
tradicionalismo, o academicismo, os preconceitos, com Mário de Andrade
pregando, em 1945, o direito à pesquisa estética, atualização da inteligência
artística brasileira e estabilização de um valor em si mesmo, buscou-se, por
outro lado, a originalidade a qualquer preço, ao lado da poética do cotidiano
e do culto do primitivismo.
A partir dos anos 50 retoma-se a preocupação com a nossa realidade,
com a volta de Getúlio Vargas ao poder (1950 a 1954), dando ênfase à ideologia do desenvolvimento e com presença de um forte nacionalismo. Cresce
o processo de industrialização, com o homem moderno, carregando consigo
a descrença em mudanças. Essa modernização, por sua vez, é acompanhada
de um processo de desumanização, gerando perspectivas pessimistas vinculadas ao racionalismo modernizador, atingindo seu ponto de exaustão na
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cultura de massas.
Após a Segunda Guerra , desenvolve-se a sociedade de consumo, com
o mundo real se convertendo em signo, em simulacro. Em termos artístico-musicais, ganha vulto a eliminação de fronteiras entre arte erudita e popular, acentua-se a presença da intertextualidade (o cruzamento de vários
textos), misturam-se estilos, destaca-se a arte como ação nascida ao sabor
do espetáculo, cultivam-se o pastiche, a arte conceitual, os happenings, a
ironia, o exercício da metalinguagem, as performances, em que se destaca,
sobretudo, o ato de criar, e é essa realidade que o Movimento Música Nova
vem expor.
Se nos anos 60, o Movimento Música Nova apresentou as primeiras manifestações experimentalistas ao lado de um modernismo tardio, num segundo momento, ele se caracteriza como uma revitalização da herança da vanguarda europeia, submetida a um processo de americanização configurada
no círculo Duchamp – Cage – Warhol. Num outro momento, anos 70 e 80, os
movimentos de vanguarda manifestam movimentos marcados pelo ecletismo que, na América Latina, caracteriza-se, particularmente, pelo exercício
da metalinguagem, pela presença do hiper-realismo e pela emergência do
realismo fantástico (SANTOS,2016:71).
Portanto, a influência social não opera no vazio. Ela ocorre em um contexto dinâmico, onde os subsistemas com suas respectivas culturas se configuram como uma teia de relações complexas. É assim que, a partir das décadas de 80, apontaram-se soluções para este impasse: surge a prevalência
do impulso e da espontaneidade sobre a razão que vai sustentar a posição da
chamada corrente pós-estruturalista com Foucault, Derrida e Barthes.
Na busca de uma abordagem do período experimentalista em Gilberto
Mendes (1997), sustentado numa concepção da teoria das representações
sociais (1978:2012), como uma forma de lançarmos um olhar sobre a materialidade da música apresentada por esta obra significativa, a partir das
diferentes percepções que “sujeitos socialmente configurados”, constroem
dentro de um mesmo assunto (experimentalismo musical), o tema e o objeto. É, nesse contexto, que a contemporaneidade musical brasileira é definida
“como um tipo de específico de conhecimento que por função a elaboração
de comportamentos e a comunicação entre indivíduos”, como nos informa
Jodelet (JODELET, 2001, p.12), propondo um desvendamento de um “corpo
maior” marcado pela valorização de estéticas contemporâneas.
É, desse modo, que o experimentalismo musical, em Gilberto Mendes,
como uma ocorrência musical insere-se nas novas concepções estéticas, e
“é percebida, representada e reapropriada pelo indivíduo ou pelo grupo,
reconstruída em seu sistema cognitivo, integrada no seu sistema de valores,
dependente de sua história e dos grupos sociais e ideológicos que o cercam”
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(ABRIC,1998, p.27). Onde vigoram o enfraquecimento da tonalidade e a
alienação tonal (tradicionalismo), levando a música brasileira para o âmbito
mundial (universalismo) através de uma pluralidade de meios e linguagens,
“(...) distantes do período em que o serialismo integral funcionava como um
dogma” (SANTOS,1997, p.34).
Neste sentido podemos afirmar que as vanguardas musicais inauguram
fonte nova de abordagem do tema musical, que implica não apenas reflexão
como ato de pensar a música, mas induz e estabelece contato necessário
com outras faces do saber: a filosofia, a estética, a semiótica, assim como
também ensina o músico a pensar a si mesmo como compositor.
A música do passado, mantém-se imperecível na medida em que se
abrigam componentes de um patrimônio cultural e histórico; a música contemporânea, alimentada também de um patrimônio cultural e histórico, privilegia a originalidade e a novidade, fomentada pela sociedade de consumo,
pela comunicação de massa, pela globalização.

NASCE MORRENASCEMORRERENASCE MORRE
As atividades artísticas que se desenvolveram nos anos 60 representam
para o Brasil um momento histórico, inovador,
(...) marcado por grandes agitações políticas, compartilhado por uma perspectiva de cultura popular e um tipo
de mentalidade nacional que tiveram como requisito básico a disponibilidade para superar o cerceamento dos
direitos do cidadão, a invasão imperialista e os interesses da burguesia (ROLNIK, 2002, p.76).

A juventude não só acreditava como também se empenhava num engajamento artístico cultural relacionado com formas de militância política.
Toda a atividade artística de então estava ligada à necessidade de trabalhar
contextos sócio - político atuais. A arte, a música, passam a ter uma função
eminentemente política, e assim conseguiu-se um alto grau de mobilização
de jovens artistas, músicos e intelectuais.
Gilberto Mendes (2021) encontra a linguagem da liberdade como sendo
a verdadeira, que já estava dentro dele, para poder agir como músico e se
expressar. Dessa forma o conhecimento do mundo contemporâneo levado
pelos meios de comunicação a ele, jovem músico, em especial através do
rádio e do cinema, estava todo à sua disposição. A falsidade das coisas belas
fazia dele um indivíduo absolutamente escorado (preparado) para agir na sua
própria poética e liberdade. (SANTOS, 2021.p.17)
Quando se sente livre para homenagear, ele extravasa toda sua poética.
Isso foi sua marca, como criador.
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Em 1962, logo após voltar da primeira viagem a Darmstadt2, Gilberto
Mendes(2002) estava determinado a não fazer música europeia. Ele usufruiu
dos conhecimentos e experiências, mas tinha plena consciência de que deveria buscar caminhos próprios:
A gente bebeu toda aquela informação, absorveu, mas
viemos, pelo menos eu, vim com o firme propósito de
não fazer aquela música (RIZZO. 2002, p.81)

Já no Brasil, Gilberto Mendes (2002) percebeu que, definitivamente, não era, a música de vanguarda europeia que queria fazer:
aquilo somente abriu a nossa cabeça para novas possibilidades, novos caminhos para a música (1999). (...) a
gente queria fazer uma música que estivesse naquele
nível de invenção, porém que não fosse uma cópia daquilo” (RIZZO. 2002, p.81.)

Os compositores e teóricos do GRUPO MÚSICA NOVA 3 pregavam uma
nova música brasileira, que se caracterizava por uma retomada da linha evolutiva traçada anteriormente pelo GRUPO MÚSICA VIVA na década de 40. O
MÚSICA VIVA tinha à frente, naquela época, o flautista, teórico e compositor alemão H. J. Koellreutter, que depois se naturalizou brasileiro, e que nos
familiarizaria com as técnicas europeias mais avançadas da época, como o
dodecafonismo.
Esse um dos alimentos determinantes deste GRUPO, foi a matéria prima da vanguarda, aquela à qual se filiam os compositores jovens do Brasil,
que irá produzir uma literatura musical estruturada nos suportes de uma sociedade industrial que valoriza, não apenas a indústria cultural, mas principalmente a música erudita e seus concertos.
A onda vanguardista estava ligada ao mundo industrial. E quando isso
parecia não acontecer, como foi o caso de compositores como Damiano Cozzella e Rogério Duprat, ela se mostrava diretamente à serviço da publicidade,
como pode ser comprovado em Willy Corrêa de Oliveira.
Em defesa de uma libertação “da cultura brasileira das travas infra-estruturais e das superestruturas ideológicas-culturais” (SANTOS.1997, p.56), o
Movimento Música Nova pregava a exploração de novas linguagens e tecnologias na comunicação artística. Buscava integrar na linguagem sonora todo
o material e meios de expressão que se põe à disposição, criando desta maneira uma arte semântica que reflete o cotidiano, e que reflete também “ a
natureza industrial com um propósito crítico, que em determinados casos
Referência à cidade alemã que abriga os importantes cursos de férias destinados a divulgar
a Neue Musik.
3
Manifesto (Música Nova) assinado por Willy Corrêa de Oliveira, Damiano Cozzella, Rogério
Duprat e o próprio Gilberto Mendes. Os demais signatários são: Régis Duprat, Sandino Hohagen, Júlio Medaglia e Alexandre Pascoal. Invenção. Ano.2 N.3. São Paulo: Invenção, 1963,p.6.
2
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chega, de maneira direta, a encontrar suas respostas”(SANTOS,2003,p.63).
Trabalhava a aleatoriedade, o teatro musical, a nova notação musical, o microtonalismo, a mixed-media, objetivando sempre à luz de diretrizes europeias, uma arte revolucionária.
Marcados por outro lado pela postura internacionalista e contagiados
pelo Movimento Concretista, o chamado Grupo Noigandres (entre eles Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Décio Pignatari) produziram textos
que viriam a servir de base para futuras composições de Gilberto Mendes,
norteando parte das composições do mestre santista. Sob essa significativa influência Gilberto Mendes escreve ‘NASCEMORRE 19634, baseado em
poemas de Haroldo de Campos, destruindo a lógica da organização tonal,
apresentando uma sintaxe nova, onde qualquer som é considerado música.
a voz perde seu principal meio de fluência e transmissão: a melodia. Gilberto Mendes (2021) buscando a fragmentação e a reconstrução do texto por
combinações aleatórias,
faz um uso vocal que se situa entre a fala e o canto, mas
que não se configura como um sprechgesang precisamente porque não existe a linearidade textual/melódica
(MAGRE.2021, p.99).

Essa obra marca uma mudança radical na linguagem do compositor, que
abandona totalmente a ideia do serialismo e mergulha na aleatoriedade e na
pesquisa das qualidades tímbricas do som . Em suas palavras:
É uma música para vozes, percussão e fita gravada (optativa), feita dos fonemas do poema, desenvolvendo-se
por contradições, em permanente transformação. Sem
melodias. O parâmetro altura figura somente na formação aleatória de faixas de frequências como que pré-eletrônicas: blocos de sons intervalados em microtons
(MENDES.1994, p.77)

É a liberdade de criação, refletindo com uma “obra experimental e avançada” a sua contemporaneidade, assumindo uma postura vanguardista na
produção musical brasileira, onde a palavra arte é uma sofisticação da interpretação de nossos gestos cotidianos (MENDES.1994, p.77)5.

Nascemorre teve sua estreia em Santos, em 28 de setembro de 1963, durante o II Festival
Música Nova, pelo Madrigal As Viva, tendo a frente o maestro Klaus Dieter-Wolff. (1997, pg86)
5
Gilberto Mendes e sua música para eletrodomésticos, Jornal da Tarde, 1976
4
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Haroldo de Campos

Nesse sentido, os atributos tímbricos da voz são trazidos à superfície,
ao passo que as alturas, que ali estão presentes, servem somente para a sustentação da voz e, consequentemente, construção de massas sonoras; sua
lógica não está na individualidade, mas sim na sonoridade geral. (MAGRE.
2021, p.99)
É nesse contexto que Gilberto Mendes com obras “revolucionárias”,
nesta sua segunda fase composicional do compositor, fase de Experimentação (1997:13), escreveu em 1965, Blirium C-9, obra sem partitura escrita,
apenas com instruções.
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Sua execução leva remete o intérprete a um estado de aleatoriedade
permanente, permeado de memórias auditivas, colagens sonoras, fosse materiais de origem popular e erudita (SANTOS.1997, p.86).
Blirium C-9 é simplesmente “uma possibilidade” de recriação pelo intérprete, o resultado de diferentes leituras, versões ao infinito, “onde o instrumentista faz de uma maneira, recorrendo, inclusive a outras reminiscências”(SANTOS.1997, p.86).
Tendo em vista todas as idéias veiculadas em sua obra, e partindo do MANIFESTO MÚSICA NOVA, sua produção comprova um inter-relacionamento de sua
produção com os novos aspectos da realidade concreta, uma busca de atualização e internacionalização da música brasileira, e possíveis propostas de outras
modernas soluções sonoras. É assim que, deixando de lado o tradicional, Gilberto Mendes cria uma outra música, um outro discurso harmônico, uma experiência criativa estreitamente relacionada com o mundo contemporâneo.
Deveríamos estabelecer porém que foi a partir de sua atuação no MOVIMENTO MÚSICA NOVA6 que ele assume outros princípios composicionais
que irão alimentar sua produção musical, definindo-o como um compositor
singular, orientado para o experimentalismo, pela exploração que faz da eletroacústica, da aleatoriedade e da idéia de série como base estrutural. Enfim,
um compositor caracterizado pela pluri sensorialidade do universo artístico.
Lembrando Oswald de Andrade na sua teoria da antropofagia quando
afirma que elementos culturais (díspares) no Brasil eram ‘devorados’ e reelaborados, compondo uma nova totalidade. (2003:60), entende-se que o Grupo Música Nova pretendia uma linguagem musical absolutamente original,
porém partindo do estímulo do movimento da música nova mundial. Como
ressalta o compositor Gilberto Mendes:
Partíamos daquilo que víamos em Pierre Boulez, John
Cage, mas não imitávamos. Fazíamos uma obra de grande originalidade ... Nós, como Grupo Música Nova, fomos pioneiros de toda espécie de vanguarda imaginada
no Brasil. Música aleatória, teatro musical, microtonalismo em música, toda a estética do estrutural, do serialismo integral. Nós somos os pioneiros de todas estas
manifestações, diferenciando-nos do Movimento Música Viva que era eminentemente schoenberguiano, enquanto o Movimento Música Nova vigorou no sentido
Boulez/Stockhausen para frente, ou seja, outra linha.7
(SANTOS,2003, p.72)
O GRUPO MÚSICA NOVA, de grande importância na produção de Gilberto Mendes, surgiu
em São Paulo, no final dos anos 50. Foi criado por um grupo de jovens compositores e músicos
de São Paulo, que trabalhavam com a música aleatória, visual, concreta, com a nova notação
musical, mixed média, tudo à luz das diretrizes europeias
7
depoimento do compositor Gilberto Mendes
6
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nessas considerações finais, em que trazemos à reflexão nosso objeto
de estudo, num contexto histórico gerador de transformações e divulgador
de novas estéticas, o Movimento Música Nova atua num momento de efervescência de renovação das linguagens artísticas no Brasil, nos anos 60, que
representaram para o Brasil, um momento inovador.
Empenhado no experimentalismo, na criação de novas linguagens dentro do projeto de modernidade e humanismo, o Manifesto Música Nova remete “a linguagem musical a uma postura internacionalista, através da exploração de novas tecnologias, na elaboração e comunicação artística” (2003).
Enfatizando a reavaliação dos meios de informação e compromisso total com
o mundo contemporâneo, como anunciado no Manifesto Música Nova, sinalizava claramente a uma intenção de criação de uma música nova, contrariando o espírito musical tradicional dominante.
Nesse contexto é que Gilberto Mendes, com sua liderança, suas obras e
sua personalidade de animador cultural promovem ações de divulgação desta nova estética, fomentando, assim, os caminhos da nova linguagem Musical
brasileira.
Essas ações, como a publicação do Manifesto Música Nova, um marco
dentro da concepção e criação Musical no Brasil, abrem a possibilidade de um
novo caminho para novas representações musicais, aderindo ao movimento
internacional das vanguardas, em que o discurso Musical se desarticula do
estruturalismo formal para uma dimensão universal em que a lógica criativa
é a obra aberta a novos conceitos semânticos de escuta e de possibilidade
de construção de sentidos, favorecendo assim mudanças nas relações com o
mundo (2007). Por outro lado, se a linguagem Musical ajuda a construção do
pensamento e favorece o diálogo com a realidade, ratifica-se, portanto, sua
necessidade na educação ( 2007).
Ao realizarmos obras experimentais em nossos laboratórios musicais,
buscamos entender o processo de criação, não como “restauração” do sentido da partitura, mas reconstruir o sentido Musical num processo de interação e criatividade. É, dessa maneira, que, ao lermos uma peça experimental
de Gilberto Mendes, inferimos que a ideia de desenvolvimento, enquanto
algo que parte do mais simples ao mais complexo, não se aplica à sua linguagem composicional. Isso porque “sua liberdade compositiva permitiu-lhe
transitar por estéticas e técnicas diferentes sem reservas, o que resultou em
um conjunto de obras que rompe com a ideia de causalidade” (SANTOS,2003,
p.122).
Portanto, na busca de realizar uma primeira leitura da TRS, com o fenômeno sígnico das transformações da linguagem Musical, a partir da segunda
metade do Século XX no Brasil, provocado por um grupo de músicos defi224
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nidos pela renovação da linguagem musical e como um tipo específico de
conhecimento, que tiveram por função a elaboração de comportamentos e a
comunicação entre indivíduos, através de um sistema cognitivo socialmente
elaborado e partilhado, com objetivo prático, concorrendo para a construção
de uma realidade comum a um conjunto social (MAZZOTTI, 2006,p.1285),
num contexto histórico que dinamiza a criação de novas informações sonoras
que, em vários aspectos, recontextualizam o objeto musical e os sujeitos e
dão um novo valor e significado aos elementos selecionados.
Como nos informa Mazotti e Duarte:
No caso da ocorrência musical percebida ou criada a
partir da organização dos elementos sonoros selecionados de acordo com critérios normativos e culturais, ela
se torna “real”, é introduzida no mundo das coisas reais,
das coisas que existem, sua natureza simbólica é abandonada e é entendida como um reflexo de determinada
realidade. (MAZZOTTI, 2006, P.1289)

Temos, no Grupo Música Nova, a reafirmação de um movimento de
minoria social, que se engaja na formação de reterritorialização do fazer Musical, com a dessacralização da obra de arte, que culminará com ações artísticas que através de processo de denominação e classificação, “ela se torna um
guia de leitura, uma referência para compreender a realidade” (2006:1289).
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PROCESSO DE TEXTUALIZAÇÃO, DEFINIÇÃO DO TOM
VITAL E TRANSCRIAÇÃO EM HISTÓRIA ORAL - ESTUDO
DE CASO NA PESQUISA CINQUENTA ANOS DA ETEC
ARISTÓTELES FERREIRA: HISTÓRIA E MEMÓRIA
Luiz Carlos Rodrigues Tavares1

RESUMO
Este trabalho é um recorte da dissertação de mestrado que investiga a
história, a relevância e a participação da Escola Técnica Estadual “Aristóteles
Ferreira”, atualmente denominada ETEC “Aristóteles Ferreira”, na formação
de mão de obra qualificada para a Baixada Santista, passando pelos diplomas
legais que definiram as denominações e as práticas educacionais. Completado meio século de existência da Instituição no ano de 2019, investigaram-se
também as memórias de um ex-diretor e de quatro ex-alunos que se tornaram professores, os quais foram colaboradores do projeto de história oral
que subsidiou a pesquisa, baseado nas práticas e procedimentos adotados
pelo Professor Dr. José Carlos Sebe Bom Meihy, criador e coordenador do
Núcleo de Estudos em História Oral da Universidade de São Paulo (NEHO-USP). Uma dessas entrevistas, com Carlos Kenji Ito serão apresentados os
resultados da textualização, definição do tom vital e transcriação apresentam
apresentam-se as memórias de expressão oral desse colaborador do projeto
em história oral.

PALAVRAS-CHAVE
Centro Paula Souza. Escola Técnica Aristóteles Ferreira. Educação Profissional. Santos. História Oral

1. INTRODUÇÃO
Serão apresentadas as memórias de expressão oral do colaborador Carlos Kenji Ito que fez parte do projeto em história oral que também subsidiou
a pesquisa sobre a importância da escola técnica “Aristóteles Ferreira” e fez
com que se tornasse a referência em educação pública de qualidade na Baixada Santista. Na definição a seguir feita por Meihy e Seawright (2020) ajudam a compreender as etapas seguidas para se chegar as entrevistas apresentadas na sequência:
História oral é um conjunto de procedimentos que se inicia com a elaboMestrando em Educação pela Universidade Católica de Santos. E-mail: luiz.tavares@unisantos.br

1
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ração de um projeto e que continua com a definição de um grupo de pessoas
a serem entrevistadas. O projeto prevê planejamento das gravações, com
indicação de locais, tempo de duração e demais fatores contextuais, bem
como o tratamento a ser dado: estabelecimento de textos; conferência de
produto escrito; autorização para uso. O projeto estabelece parâmetros para
eventuais análises das histórias ou disponibilização de entrevistas inteiras;
arquivamento ou criação de bancos de histórias e, sempre que possível, a
publicação dos resultados que devem, em primeiro lugar, ser devolvidos ao
grupo que gerou as entrevistas. (MEIHY; SEAWRIGHT, 2020 p.27)
A história oral, uma prática considerável bastante contemporânea pelos pesquisadores em nosso país, teve origem fora do país e atualmente é
utilizada em países como “Angola, México, Estados Unidos, entre outros”
(MEIHY;HOLANDA, 2019, p. 168) e em nosso país inicialmente utilizada em
1975 pelo Cpdoc2 do grupo PHO3,da FGV, durante o período em que os militares estavam no poder e seus fins e objetos são totalmente diferentes dos
objetivos traçados pelo projeto em história oral que deram origem as entrevistas que seguirão. Como define Alberti (2019) no Manual de História Oral
daquele grupo:
No Cpdoc, o objetivo inicial de estudar a trajetória e o desempenho das
elites brasileiras dez com que o acervo constituído até o início dos anos 1990
fosse composto predominantemente de entrevistas de pessoas que desempenharam funções relevantes em acontecimentos e conjunturas históricas
desde a década de 1920. (ALBERTI, 2019 p.43)
Para isso, baseei meus estudos nas práticas adotadas pelo NEHO da USP
cujo processo de tratamento das entrevistas passa pelas etapas de transcrição, textualização, definição do tom vital e finalmente as transcriações.
Durante a entrevista é definido o seu Tom Vital que para Meihy, Seawright e Holanda (2020) é o guia das entrevistas, em termos práticos, é durante
a textualização que se define a indicação do tom vital de cada entrevista e
como o nome indica, tom vital é centro ou síntese da visão do narrador e, por
isso, tem que ser distinguido como recurso capaz de orientar as operações da
textualização. Eles se tornarão títulos, definidos a partir das textualizações, a
cada uma das entrevistas.
Entende-se o tom vital como eixo narrativo, sintetizado em uma frase
que serve para a entrevista como uma coluna vertebral. É o tom vital que serve de guia para transcriação textual. Para as entrevistas o tom vital equivale
ao título do projeto. (MEIHY; SEAWRIGHT, 2020 p.136-137)

2
3

Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil
Programa de História Oral da Fundação Getúlio Vargas
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2. DESENVOLVIMENTO
Textualização da entrevista
Textualizar é dar padrão textual a transcrição do produto
gravado. Tornar o texto compreensível para os leitores
interessados é um exercício mediador em que se pretende transitar nas paisagens distintas da pesquisa. (MEIHY;
SEAWRIGHT, 2020 p.136)

3. PRIMEIRA ENTREVISTA COM CARLOS KENJI ITO.
Considerações iniciais: o colaborador e o contexto da
entrevista
Carlos Kenji Ito, 67 anos, técnico e licenciado em Mecânica, ex-aluno e
professor há mais de 40 anos da Etec Aristóteles Ferreira, foi sugerido pelos
dois primeiros colaboradores por ser, atualmente, o professor em exercício
com mais tempo de docência na Etec e por se enquadrar perfeitamente à
rede e à colônia definidas para este projeto de pesquisa em História Oral.
Após as textualizações das primeiras entrevistas, em sessão de orientação,
eu e o professor Dr. Luiz Carlos Barreira, orientador do projeto de pesquisa
sobre os 50 anos da Etec Aristóteles Ferreira, definimos que o convite deveria
ser feito.
O primeiro contato com o colaborador, antes do convite oficial, foi feito
por meio de mensagem eletrônica do aplicativo WhatsApp. O número do
telefone celular foi passado pelo professor Marcos Augusto, diretor de serviços da Etec “Aristóteles Ferreira”, outro colaborador desta pesquisa. Embora
sejamos colegas e eu tenha um bom relacionamento com o colaborador Ito,
não possuía seu contato telefônico.
Com a comunicação registrada no dia 15 de junho de 2021, inicialmente, questionei se estava bem e com saúde. Ele reclamou que fazia tempo
que não nos víamos e não nos falávamos. Expliquei que estava cursando o
Mestrado em Educação na UniSantos e que meu projeto era sobre os 50 anos
da Etec Aristóteles Ferreira. Prontamente, ele me parabenizou e reconheceu
que se tratava de um trabalho merecido e de grande valia para a instituição.
Fiz, então, o convite para a entrevista, que foi imediatamente aceito. Por estar passando por exames de rotina, combinamos o agendamento da entrevista para a próxima semana. No dia 22, voltamos a conversar por intermédio
de mensagens de texto e acertamos a data da nossa conversa para o próximo
229

Educação, Democracia e Utopia

final de semana.
Na noite da sexta-feira, dia 25 de junho, combinamos às 15h do dia
26 o encontro por intermédio da plataforma Teams, a fim de facilitar o
registro audiovisual. Questionei se gostaria que lhe enviasse as perguntas
antecipadamente ou se desejaria falar livremente sobre o que viesse as
suas memórias quanto à sua vida escolar como aluno e professor na Etec
Aristóteles Ferreira. Ele respondeu que achava bom receber as questões
antecipadamente para saber quais eram as minhas intenções quanto às suas
histórias e adiantou que falaríamos “bobagens”, demostrando estar muito
disposto e contente pelo encontro que estava por acontecer.

Carlos Kenji Ito: “Vocês não têm direito de opinar!”
Inicialmente, gostaria de registrar que estou muito interessado nessa
história que você está fazendo. Acho muito importante para a história do
“Aristóteles Ferreira” e, quem sabe, do João Otávio dos Santos. Tenho certeza
de que a maioria, até mesmo dos que estudam ou trabalham nela, desconhecem.
Gostei também do termo “antigo” ao qual você tem se referido a minha
pessoa. Parabéns! Afinal, ainda bem que você falou certo: não sou mais velho
da casa, sou mais antigo da casa!
Estudei entre os anos de 1976 e 1979. Na época, o primeiro ano era
comum no prédio onde era “Escolástica Rosa” e, depois, no segundo ano,
fiz a parte específica da Mecânica e cursei onde atualmente é o “Aristóteles
Ferreira”. No início, não havia aquele muro da divisão. Era tudo “Escolástica
Rosa” e os professores transitavam do “Escolástica” para o “Aristóteles” e do
“Aristóteles” para o “Escolástica” diuturnamente. Eu entrei no “Escolástica
Rosa” como [quem] cai de paraquedas na escola. Saí de uma escola pequenininha, porque eu fui transferido de São Paulo, para essa escolinha aqui em
Santos, que ninguém queria ir, só queriam ir para o “Canadá”. O Colégio Canadá era considerado o melhor da época. A escolinha do fundamental chamava-se “Terceiro Ginásio Estadual de Santos”, que havia o primeiro, segundo e esse era o terceiro. Não havia nem nome de escola como hoje em dia.
Ficava na chamada “boca do lixo”, na esquina da Rua General Câmara com
a Avenida da Constituição, onde é o Sindicato dos Portuários. Ela ficava nas
dependências dele. Depois, no início da década de 1970, mudou para o “Acácio de Leite Sampaio”, na Rua Sete de Setembro. Eu fiz um ano e me formei
naquele prédio, onde atualmente é o “Acácio”, mas ainda como “Terceiro
Ginásio Estadual de Santos”. Na verdade, já era Acácio também. Era uma
parte da escola que dava infraestrutura para o pessoal mais velho cursar o
antigo Mobral4. Havia pouca gente trabalhando e o prédio era gigantesco.
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Parece o Maracanã5, as salas parecem um tobogã. Então, imagina, eu, um
garoto que vem de São Paulo, que não tinha nada a ver com a “boca do lixo”
de Santos, via a mulherada brigando por homem lá na frente da escola, todos
os dias de manhã cedo. Não era brincadeira. Mas, teve o lado bom: todos os
alunos de lá diziam que pretendiam continuar os estudos no “Escolástica”,
pois era uma bela escola e tinha cursos técnicos. Não sabia do que se tratava,
mas fui também!
Fiz a inscrição, aliás, fizeram a inscrição para mim e escolheram a Mecânica. Podia ter colocado Edificações. Enfim, era para ser Mecânica. Fiz a
prova, fui aprovado, cortaram meu cabelo. Fiquei todo careca, não era obrigado, mas os alunos mais velhos pegavam todos os ingressantes e era melhor
[participar] logo. Quem conseguia fugir nos primeiros dias ficava careca também e parecia até pior, os mais antigos judiavam mesmo. Pergunta isso para
o Gilson. Todos os alunos ficavam careca, e ele tinha até Black Power. Para
você ver, não deve esquecer até hoje.
Formei-me em 1979. Meu diploma foi emitido pela Escola do Bairro
Aparecida, um certificado só, com mais de 5 mil horas. Naquela época, só
existiam cursos integrados. Os modulares só foram implantados pelo Centro
Paula Souza. Fui aluno na transição do curso integrado para um outro curso
também integrado, só que com duração de quatro anos. Como foi que aconteceu essa transição? Hoje, se o aluno quiser iniciar um determinado curso,
ele continua até acabar ou, claro, desistir, mas, antigamente, não era assim.
Mudaram a regra e o aluno que estava com o curso em andamento durante
a mudança de regra era obrigado a mudar também. Assim, eu, que deveria formar em 1978, atrasei um ano. Isso aconteceu também com os professores Jorge Vieira, Mogica6... Aliás, o Mogica não! Porque ele entrou e saiu
por causa do Exército. Também o Gerson dos Santos, que hoje é professor
na Escola Primeiro de Maio. Tenho contato com ele até hoje. Todos éramos
para nos formar em 1978. Muitos tiveram grandes prejuízos financeiros,
menos eu, diretamente, pois ainda não estava no ramo. Eu ainda estava
querendo ingressar no mercado de trabalho. Com meus 18 anos, dos alunos
da área de Mecânica, fui o único de Santos, daquela época, que trabalhei na
Volkswagen do Brasil. Por uma simples situação: eu morava oficialmente, não
na prática, em São Bernardo. Eu não morava em São Bernardo, já morava em
Santos, mas a minha identidade e a minha residência específica na inscrição
da Volkswagen eram de São Bernardo, de onde eu vim e onde ainda tenho
família até hoje. Do pessoal que foi de Santos para o processo de seleção –
éramos 14 rapazes –, só eu fui efetivado na Volkswagen. Eu subia e descia [a
Serra do Mar] todos os dias.
Estádio Jornalista Mário Filho é um estádio de futebol localizado na cidade brasileira do Rio
de Janeiro.
6
João Carlos Mogica, engenheiro mecânico e professor no curso técnico em Mecânica.
5
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Nessa época, eu e um colega, que já estava trabalhando na assearia da
Cosipa, lembramos que, no “Aristóteles”, havia uma bancada de hidráulica e
que ninguém mexia nela. Não sabemos se por desconhecimento ou porque
não tiveram curso, não sei, mas ninguém queria mexer naquilo lá. Nós dois,
que já víamos aquelas bancadas do tempo de aluno – e ninguém nunca nos
levou para trabalhar com elas, enfim, nós fizemos um curso – eu fiz um curso
lá na FEI de Hidráulica Pneumática, em 1978, e esse colega também já tinha
conhecimento, mas ele aprendeu na indústria – e ele falou assim – eles me
chamavam de Carlos e não Ito, como você me conhece:
— Carlos, vamos lá! Vamos lá na escola que tem a bancada de hidráulica
para ver se a diretora nos autoriza a entrar e montar a bancada?
Esta bancada estava onde hoje é a coordenação pedagógica. Era uma
sala que não havia serventia, só estava a bancada lá, talvez para mostrar que
tinha, mas estava lá sem uso. A diretora, na época, nos autorizou a mexer. Eu
e esse colega íamos duas vezes por semana na escola, graciosamente, para
manter a bancada pronta para que algum professor, quando quisesse, pudesse utilizar. Nós deixamos tudo pronto, com o circuito feito e o professor só
acionava o equipamento, para ir e voltar, ir e voltar, coisa simples, mas era o
que se tinha naquela época.
Faltavam muitos professores, principalmente do pessoal técnico porque
os professores antigos vieram do antigo curso chamado de “mestria”, lá da
década de 1960, sem a obrigatoriedade de serem técnicos e muito menos
sem terem cursado alguma universidade. Sem ter nada oficialmente, só com
conhecimento e experiência, já era suficiente para ser professor e ensinar o
aluno que ia ser técnico. A legislação era outra, completamente diferente da
atual. Os professores foram se aposentando, sobraram apenas três ou quatro
da minha época e os outros professores eram recrutados dos alunos de engenharia do “Santa Cecília”.
Com isso, a situação do curso de Mecânica começou a ficar delicada.
Alunos de Engenharia não sabem nada do ramo, não são da área, raro era
ter algum aluno que fosse da área de Mecânica. A maioria era os chamados
“filhos de papai”, que tinham condições de cursar Engenharia no “Santa Cecília”. Naquela época, já estava na iminência de entrar na universidade, tanto
é que eu saí da Volkswagen justamente para cursar, na Fatec São Paulo, um
curso superior na área de Mecânica. Eu não queria ser técnico para o resto da
vida, eu era um homem que almejava sempre mais, queria ser engenheiro ou
tecnólogo, e tive que sair da Volkswagen, pois ou trabalhava ou estudava. A
distância entre a Volkswagen do Brasil em São Bernardo e a Fatec São Paulo,
na [Avenida] Tiradentes, tornou incompatível trabalhar e estudar. Falei com
meu pai que não daria para trabalhar e que iria me desligar de uma bela empresa e que iria cuidar da minha vida.
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Muito bem! Passaram uns três ou quatro meses, já era 1980, continuamos a fazer atividades na escola e fomos convidados pela diretora, Dona Orlênia Rodrigues Alves Barbera, eu e esse colega, inicialmente, por conta da
falta de professores e porque ela falava que os engenheiros daquela época,
que ainda eram estagiários de Engenharia, não supriam o que os alunos estavam querendo e precisando aprender. Ela viu um bom trabalho nosso de
fazer funcionar os equipamentos. Ela gostou muito da gente. Aí, nos convidou, eu e o meu colega, só que ele disse que não tinha interesse na carreira
da docência, principalmente porque estava bem na Cosipa. Mas, para mim,
naquele momento estava só na universidade, eu receberia um salário e os
horários eram compatíveis. E eu parti para docência em 1980 com quatro
horas aulas na semana.
Em meados da década de 1990, o Centro Paula Souza já gerenciava algumas escolas. Eram chamadas de as sete “cinco estrelas”: São Bernardo, São
Caetano do Sul, Santo André, São Paulo, Sorocaba e mais duas que não me
recordo agora, mas eram sete, desde 1982. Inclusive, a nossa escola poderia
ter participado dessa transferência, pois teve uma votação entre os professores, mas a maioria era do chamado núcleo comum da Secretaria da Educação
e eles tiveram medo da transformação. Como todo ser humano, vai ter um
certo medo, principalmente quem tinha bastante tempo de casa. Eu só tinha
dois anos de docência em 1982, mas havia professores com mais de dez anos
de casa. Então, eles tiveram medo de perder aquela unidade como sede, pois
é um belo local, cá entre nós. A nossa escola está muito mais bem localizada
do que qualquer escola e a maioria teve medo. Quando a votação passou, a
escola não aceitou. Não recordo como ficou registrada essa votação, se passou cédula ou foi boca a boca, mas acredito que foi politicamente arrumado
para as sete escolas passarem no início da década de 1980 para o Centro
Paula Souza. Viraram, para alguns, as irmãs ricas. Eu chamo de sete “cinco
estrelas”.
Lembro que, em cinco anos, fiquei sem contato. Mas, quando vimos,
por exemplo, a escola Lauro Gomes, em São Bernardo, subiu muito [a qualidade] em todos os sentidos. Meus primos estudaram nela. Passou a ser já
naquela época, uma excelente escola. Um dos motivos é que ela era mantida
também pela Volkswagen e outras indústrias, tipo a Bosch, enquanto nós
éramos “dinossauros” aqui em Santos.
Finalmente, em 1994, fomos transferidos para o Centro Paula Souza.
Nós fizemos uma prova, uma espécie de vestibular, reuniu todos do estado
inteiro para fazer prova na sede da “Paula Souza”. Um mega vestibular para
ingressar como professores no ensino técnico. Nós, do “Aristóteles Ferreira”,
na área de mecânica, fomos em 12 professores daqui de Santos. Desses, só
dois passaram: eu e o professor Antônio José, que hoje está no Rio de Ja233
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neiro. O restante ficou na lembrança, mas trabalharam com a gente até de
outras maneiras, mas alguns nunca conseguiram a indeterminação.
Nessa época, nosso diretor era o professor Jorge Monteiro, que atualmente é diretor da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec).
Ele é muito político, bastante envolvido no PSDB7 e a esposa dele, a Dona Eni,
era, é, ainda, uma das proprietárias do Colégio NotreDame8, em São Vicente.
Ele trouxe todo o seu staff, em 1993, para dentro do “Aristóteles Ferreira”, fez
uma boa gestão, mas não foi efetivado no cargo.
Até esta época, todos os cursos da escola eram integrados ao Ensino
Médio. A Secretaria da Educação sempre trabalhou com integrado, nunca
trabalhou com modular. Modular é uma coisa moderna do Centro Paula Souza e foi implantado de 1994 para cá. Nossa escola sempre serviu como uma
escola teste, mas tem uma palavra mais chula para essa situação: sempre foi
cobaia, da Educação e do Centro Paula Souza. Tudo o que se fez em relação
a modalidades de ensino modular saiu e foi antes testado no “Aristóteles
Ferreira”. Tudo saiu do “Aristóteles”: módulo de quatro semestres, modulo
de três, módulo de todas as maneiras eram testados antes dentro do “Aristóteles” e, dando certo, eram, então, passados para o estado inteiro. Eu sempre fui contra isso. Por que a nossa escola? Depois pararam de fazer essas
experiências aqui em Santos. Com sorte, deixamos de ser sempre a cobaia
da situação.
Em relação ao ensino, atualmente meu curso só é oferecido na modalidade modular, ou seja, para formados ou quem já está cursando pelo menos
o segundo ano do Ensino Médio e não tem o integrado. Acredito na possibilidade das duas vertentes: a primeira, para o pessoal de meia idade ou para
o jovem que já passou pelo Ensino Médio e decidiu fazer um curso técnico
noturno. Tem que ser noturno, mas, como provavelmente teremos que implantar um integrado, ou seja, oferecer o ensino médio e técnico à tarde ou
até mesmo de manhã e, concomitantemente, resolveríamos um problema
gravíssimo na escola, que é a ociosidade imensa nas oficinas da Mecânica.
Com essa integralidade, pelo menos no período da tarde, passaria a funcionar em pleno vapor, com ainda 50%. Mas, já é melhor do que zero, como
é hoje, e daria chances para os jovens. Hoje tenho dificuldade em inserir
os jovens na indústria, e a indústria gosta deles, porque eles são, de certa
maneira, crus, e eles podem moldar ao próprio esquema, o que é mais difícil
com os mais velhos. Do meu ponto de vista, cabem os dois cursos: integrado
e modular. Acredito que um jovem de 14 anos, mesmo sem a consciência do
que que seria um curso técnico em Mecânica, ou mesmo sem a orientação
dos pais, pois posso ver por mim, não tive orientação nenhuma, nem para ir
para direita, nem para esquerda, nem para olhar para frente ou para trás. “O
7
8

Partido da Social-Democracia Brasileira.
“NotreDame” é uma escola particular na cidade de São Vicente.
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que você vai ser quando crescer, salsicha?” Lembro de umas propagandas assim. Eu tenho certeza de que o garoto de 14 anos não sabe nem onde [está],
para onde [quer ir] e o que quer ser, como qualquer um, como você, como
qualquer outro, acredito eu. Foi desse jeito comigo e eu gostei de Mecânica.
Para falar das mudanças, sobre todas as alterações do nome da escola,
vamos partir do zero. Primeiro, a comunidade de Santos não conhece a escola
técnica, não é como no Interior do Estado. Vai em Sorocaba para ver. Tem a
Etec de Sorocaba [que] todos conhecem. Entra aqui em Santos, pergunta no
Bairro da Aparecida se alguém conhece a escola técnica. Muitos, acredito até
que a maioria, não conhece. E o pior da história: passaram-se mais de 50 anos
e contínua do mesmo jeito. Agora é essa linha de cronologia, vai ser longa e
perder um pouco no tempo. Quando eu entrei lá, existia um internato. Todas
as vezes que eu olho lá para trás, onde hoje é só da Santa Casa, lembro do
internato e da professora que dava alimento para eles, a Dona Orneide. Eu
a conheço bem. Seu filho é meu amigo particular. Eu morava de um lado do
Canal 1 e ele, do outro lado. Ela que alimentava os internos, era professora
do Escolástica Rosa e tomava conta do internato, onde estava a antiga Fatec.
Outro dia mesmo, a minha família estava perguntando como é que eu me
inteirava com o pessoal do internato. Eu disse que não me inteirava, porque,
primeiro, eu os achava um tanto quanto arredios e, quando nós passávamos
por eles, ficavam chamando de nomes não interessantes. Faziam para chamar
a nossa atenção. Pior era com as professoras. Tiravam sarro das professoras
que passavam por ali. Era um negócio muito estranho. Mas eu conheci bem o
internato, entrei lá algumas vezes porque a Dona Orneide me convidou para
conhecer as instalações. Eu conhecia muito bem tudo aquilo lá.
Nessa época, ainda era tudo “Escolástica Rosa”, não havia muro. A mudança do nome para “Escola do Bairro Aparecida” foi no meu último ano,
em 1979. O “Escolástica Rosa” fechou o muro, que eu chamo de muro da
vergonha. Hoje, não, porque agora dividiu tudo aquilo novamente e a Santa
Casa assumiu as instalações, pelo menos temporariamente. Onde era “Escolástica Rosa” era o muro da vergonha porque não deixavam as pessoas passar
com toda a tranquilidade de antes. Depois que criaram aquela rua lateral da
nossa escola, aí, sim, integrou de novo. Mas, até então, aquilo era o muro da
vergonha, para o aluno que vinha de condução e descia do ônibus na praia,
como eu, para vir para o “Aristóteles Ferreira”, tinha que dar a volta por trás
e, quando chovia e ventava, era um inferno. À noite, então, não era fácil a
vida do coitadinho do aluno. Depois a integração facilitou, mas agora voltou
tudo de novo como era antigamente.
Estas trocas foram motivações políticas da prefeitura de Santos e dos
governantes. Pura política. A comunidade não foi consultada em nada e não
podiam reclamar. Foi assim mesmo. Amanhã o nome da escola passará a ser
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“Aristóteles Ferreira” e acabou. Engolimos sem ter direito de voto e nem tivemos o direito de opinar. Talvez por causa da circunstância política da época,
era meio complicado. Santos viveu muito tempo sob intervenção federal. A
população sabia que os interventores federais moravam no Rio de Janeiro e
comandavam a cidade de longe. Muito difícil a situação dessa época.
Eu, sinceridade, sou do arco da velha. Eu vou ser mais sincero ainda.
Não adianta só mudar de nome. Tem que valorizar e divulgar essa mudança,
por questões de identidade da escola. Uma questão histórica da escola, onde
a escola está hoje, deveria se chamar “João Otávio dos Santos”, por conta
do patrimônio do “Escolástica Rosa” deixado por ele. Eu sou um paulistano
que gosta muito da escola e da história de Santos, sou um cidadão que não
nasceu em Santos, mas já vivi e fiz a minha família trabalhando em Santos.
Atualmente eu moro em Guarujá.
Um fato interessante foi que, em 1983, nós perdemos o curso de Metalurgia para o “Escolástica Rosa” e, em 2019, ele voltou para a casa de onde
ele era: o “Aristóteles Ferreira”. Isso é um fator importante para a própria
escola, porque foi um curso que nasceu no “Aristóteles” e foi para o “Escolástica” pelo simples fato de que os alunos faziam a parte teórica nas dependências do “Aristóteles Ferreira” e a prática ficava do outro lado do muro, que era
onde havia um forno kombi-ló, a parte de fundição e as demais instalações
da Metalurgia. Por conta disso, o governo do estado transferiu o curso para
o “Escolástica Rosa”, pois era um absurdo fazer a teoria no “Aristóteles” e,
depois, fazer prática no “Escolástica”. Hoje, a Metalurgia mudou muito. Não
precisa mais de forno, até porque o forno gerava uma poluição muito grande.
Eu só vi funcionar duas vezes aquele forno nessa época toda. Quando funcionou, não dá para imaginar a fuligem que ele produzia.
O grande Cidão... Acho que nunca conseguiu se efetivar no “Aristóteles”
na era Centro Paula Souza, nem nas prévias internas. Não sei o que houve
na Eletrotécnica para não o efetivarem. O Gerson também nunca conseguiu
efetivar, mas se efetivaram no “Primeiro de Maio”, em Guarujá, e, financeiramente, foi muito bom para ambos. O Cid pediu exoneração do Estado, aderiu
a um PDV e continuou só no Guarujá.
Eu fiquei no estado até me aposentar. Eu era efetivo no estado pelo “Escolástica Rosa”, mas um efetivo com estabilidade, mas, vou te falar, mentirosa, por que eu me aposentei pelo estado e ganho pelo número de aulas que
eles me deram, e não com pela quantidade que eu poderia ministrar de 44
horas semanais, como o estado faz com os outros professores. Aposentei-me
com dez horas aulas. Agora, você imagina professor do estado ganhando dez
horas aulas por semana e aposentado.
Nós éramos todos os professores temporários e enquanto existisse o
curso, nós estaríamos estáveis. Era a chamada Lei n.º 500. Nós sempre fomos
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Lei n.º 500 no estado. Essa lei determina isso: enquanto o professor tiver
aula na localidade, ele é considerado professor de lá. Então, todo ano, nossas
licenças eram renovadas. Em 1983, quando eu me formei, esta obrigação
terminou para mim. Mas, até então, desde 1980, sempre precisei de licença.
Eu, Almeida e todos eles trabalharam assim. A Constituição de 1988 nos dá
a estabilidade e, por conta disso, permaneci com a carga horária mínima.
Eu tive a opção de levar o tempo de trabalho no estado para o Centro Paula
Souza. Elevaria o ganho, porém, no meu caso, eu pensei na minha família.
Primeiro, porque bem ou mal, seriam duas aposentadorias e, se eu morresse,
graças a Deus não morri, minha esposa e a família estariam amparadas por
duas fontes de renda. Parece até que hoje já não pode mais. Teoricamente,
se não puder mais, a lei não me ajudou. Eu iria aposentar este ano pelo INSS,
mas não adianta me aposentar, pois não volto para o Centro Paula Souza.
Na hora que essa lei cair, como já aconteceu quanto obrigaram os professores que completaram 70 anos a aposentar compulsoriamente, eu volto. Aí,
aposenta e a gente volta para o Centro Paula Souza. Afinal, a vida da gente
não é fácil. Vou te contar uma historinha: eu queria parar de ministrar aulas.
Parar de vez e só viver a minha vidinha aqui onde estou agora, no meio da
natureza, praticamente é viver como se fosse em um sítio. Mas, acontece que
não deu certo. Hoje, eu tenho uma filha e uma neta vivendo comigo. Como é
que eu vou manter? Eu e esposa, tudo bem, a gente tenta manter uma aposentadoria. Não vou ser vaidoso, eu até já tive firma, você sabe disso. Eu tive
uma oficina. Não quero mais voltar a essa área de oficina depois de velho.
Uma hora nós vamos parar, você vai parar, eu vou parar, de alguma forma nós
vamos precisar parar.
Lembrei do Cid. Podemos dizer que, literalmente, esteve na sala de aula
até morrer com mais de 90 anos. Eu tenho uma história infinita com o Cid
de amor, briga e raiva e coisas do gênero. Nós tínhamos algumas diferenças
na escola. Um dia, a diferença saiu. Aí, eu era um cara novo, nervoso, cheio
de sangue na veia. A briga foi feia, mas olha como era: nós brigamos um dia,
no dia seguinte, eu, ele, Sandall, Almeida e vários outros fomos comer pizza.
Fomos lá para a [Avenida] Afonso Pena comer pizza. Para você ver como é
que eram as nossas brigas. Não teve raiva, não tenho até hoje, mas, na hora,
quem viu a briga, pensou que o Cid ia ter um treco. Ia para cima de mim, ia
me bater, coisa do gênero, mas não. Só estou falando das coisas boas. Muitas
vezes as amizades saem daí. E o Cid, para mim, foi um camarada que deu um
exemplo de profissional de carreira, que gostava de estar na sala de aula,
mesmo não ganhando dinheiro, porque quando ele estava no “Aristóteles
Ferreira”, só andava com fusquinha. Acho que você já é da época do Gol.
O Gol ele comprou zero. A vida dele melhorou muito. Por isso que eu disse
sobre o divisor de águas que foi a prefeitura do Guarujá para ele. Fico muito
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confortável em contar um pouco dessa história porque eu sabia da vida dele,
não a vida de cada um, mas ele é minha família. Não é que eu seja fofoqueiro,
não é questão de fofoca, sei da história, acho que a história não pode ficar
comigo, a história tem que ser sempre lembrada para os que vão vir depois
da gente. Não pode ser esquecida só porque a pessoa morreu. E o tanto de
sangue que ela doou para aquela instituição ser como é hoje?
Pensei até mais ou menos essa época, praticamente finalizei no século
passado, pois a história depois de 2000 não deve interessar porque você já
participou de tudo, de todas as mudanças depois de 2000, como a implantação do técnico em Informática na nossa escola. Sei que você fez parte dessa história, entre 1975 e 2000, o que aconteceu de relevante foram esses
fatos. Depois disso, acho que vale registrar a implantação da Fatec, com a
construção de um prédio onde era a nossa quadra. Eu acho que foi um, hoje
se tornou um bom negócio, mas, na época, foi um mau negócio, porque se
fez um prédio, perdemos a quadra, perdemos o controle de quadra. Perdeu
quase tudo ali e demos de mão beijada para a Fatec instalar. Com a Graça de
Deus, a Fatec foi mandada embora, não é? E sobrou o prédio. Você acredita
numa maldição do João Otávio dos Santos? Uma delas é essa. Construíram o
prédio lá, o lugar era uma quadra que era da escola, até levaram a quadra lá
para cima, mas e o acesso, qualquer um tem? Eu nunca fui lá, olha minto, fui
uma vez! O elevador nunca funcionou, agora parece que está funcionando,
diz o Mogica.
Lembrei da história com o Mogica. Tivemos alguns problemas: o Mogica
foi meu aluno, mas antes havia sido meu colega de turma. Eu, Gerson, Mogica e Jorge Vieira nos tornamos professores em algum momento no “Aristóteles Ferreira”. Só que o Mogica não se formou junto. Na época, ele tinha
18 anos e foi agraciado para servir no Exército. Para ele foi muito bom. Ele
ficou até sargento no Exército, junto com o Principessa9, que também foi
professor e que era tenente. Parece que ele não era dos mais bonzinhos com
os recrutas. Tem um, que ele mesmo conta a história, que era um amigo, e de
“amigo” virou inimigo, não consegue nem ver o Mogica, nem passa na mesma calçada, e mora lá no bairro, lá na Rua Liberdade, perto da escola. Então,
eu me formei e logo virei professor. Quando o Mogica saiu do Exército, ele
pôde ficar sete anos, parece que como “R2”. Ele voltou para terminar o curso
de Mecânica. Aí, começou um embate que não foi fácil. Quando ele voltou,
ele me viu como professor, mas falava que era meu amigo, colega de turma,
e não conseguia me enxergar com outra figura, a de um profissional. Não foi
fácil até ele se formar. Depois que se formou, foi trabalhar na Cosipa, mas o
sangue dele, aquele sangue espanhol ruim, fez ele brigar na Cosipa. Chegou
a bater o crachá, falar umas palavras um tanto quanto feias e, nervoso, falou
que nunca mais trabalharia lá, e claro, foi mandado embora. Ficou até perto
9

Professor sem informações disponíveis na escola.
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de uma penúria. Mas a vida dá voltas e o professor, não lembro o nome dele,
aquele que está morando na Inglaterra, era professor da Eletrônica, era amicíssimo dele na Cosipa e ele sabia que o Mogica estava passando uma fase
difícil. Aí, ele veio me comunicar essa situação e não teria uma vaga para ele.
Foi quando ele se tornou professor da Mecânica e lá ficou. Aí, a vida dele começou a melhorar. A firma de elevadores, mesmo depois que levou um golpe
do sócio, ficou estabilizada e hoje, graças a Deus, está tranquilo. A religião o
tornou uma pessoa bastante fervorosa, que eu chamo de crente, eles não
gostam muito. Eu sou cristão, apesar de ser espírita kardecista. Cristão. Não
adianta, já foi budista e outras coisa, mas hoje eu sou cristão. É assim, é o
rumo que cada um escolhe, que as pessoas seguem.

Considerações finais: balanço do primeiro contato com
Carlos Kenji Ito
A entrevista durou pouco menos de uma hora e o colaborador estava com pequeno roteiro elaborado para facilitar nosso diálogo. Demonstrou
bastante satisfação e felicidade em participar desse momento que, para ele,
é de suma importância.
Professor Ito, como é conhecido, levantou temas importantes, não
apontados por outros colaboradores e que em muito colaboram com a pesquisa. Só confirmou os anos que foi aluno e como foi seu ingresso na então
Escola “Dona Escolástica Rosa” e preferiu relatar os anos que precederam ao
meu ingresso na Instituição, por julgar que não seria necessário relatar os
anos que eu teoricamente já conhecia, fato que, apesar de não ser totalmente verdadeiro, preferi respeitar como decisão do colaborador.
Percebi que, entre todos os colaboradores, Ito é o que mais defende
a volta do nome “João Otávio dos Santos” em vez de “Aristóteles Ferreira”,
mudança que, do seu ponto de vista, foi totalmente política e, por ter acontecido durante a ditadura militar, não adiantou a insatisfação geral da comunidade escolar, mesmo que tímida e interna à Instituição.

Transcriação da entrevista
O conceito de transcrição é uma mutação, “ação transformador, ação recriada” de uma coisa em outra, de algo
que, sendo de um estado da natureza, se torna outro. A
beleza da palavra composta por “trans” e “criação” sugere uma sabedoria que ativa o sentido íntimo do ato de
transcriar. Fala-se de geração, mas não de cópia ou reprodução. Nem de paródia ou imitação. O senso estético
encontra aí colo que abriga aproximações sempre evo239
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cadas entre literatura e história oral. (MEIHY; SEAWRIGHT, 2020 p.130)
Professor Ito, apresentado na figura 1 foi meu coordenador à época em que eu
ministrava aulas de Informática Básica no curso técnico em Mecânica, é atualmente o
professor da Etec Aristóteles Ferreira há mais tempo em exercício da docência. De-

monstrou bastante satisfação e felicidade em participar deste estudo que,
para ele, é de suma importância.
Rememorou temas importantes, não apontados por outros colaboradores, que precederam os anos ao meu ingresso na Instituição e que colaboraram com a pesquisa.
Figura 1]: Foto professor Ito

Fonte: Sitio da escola <www.etecaf.com.br em acesso em 20/10/2021>

O professor defende a volta do nome “João Otávio dos Santos” para
a escola, pois acredita que a mudança foi totalmente política por ter acontecido durante a ditadura militar, não adiantando a demonstração, tímida e
interna, de insatisfação da comunidade escolar.
Iniciou expressando seu interesse pelos registros da história que eu estava realizando sobre o Aristóteles Ferreira, acha muito importante para a
história do “Aristóteles Ferreira” e, quem sabe, a do “João Otávio dos Santos”,
pois acredita que a maioria desconhece, até mesmo os que estudam ou trabalham na escola.
Gostou e me parabenizou pelo uso do termo “antigo” ao qual eu me re240
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feri a ele, pois deixou claro que não é o mais velho da casa, e sim o professor
mais antigo atuando na escola!

Carlos Kenji Ito: “Vocês não têm direito de opinar!”
Estudei entre os anos de 1976 e 1979. Na época, o primeiro ano era
comum no prédio do “Escolástica Rosa” e o segundo fiz a parte específica
da Mecânica onde atualmente é o “Aristóteles Ferreira”. No início, não havia
aquele muro da divisão. Era tudo “Escolástica Rosa” e os professores transitavam do “Escolástica” para o “Aristóteles” e do “Aristóteles” para o “Escolástica” diuturnamente. Eu entrei no “Escolástica Rosa” como quem cai de paraquedas na escola. Saí de uma escola pequenininha, porque eu fui transferido
de São Paulo, para essa escolinha aqui em Santos, que ninguém queria ir, só
queriam ir para o “Canadá”. O Colégio “Canadá” era considerado o melhor da
época. A escolinha do fundamental chamava-se “Terceiro Ginásio Estadual
de Santos”, que havia o primeiro, segundo e esse era o terceiro. Mas, teve o
lado bom: todos os alunos de lá diziam que pretendiam continuar os estudos
no “Escolástica”, pois era uma bela escola e tinha cursos técnicos. Não sabia
do que se tratava, mas fui também!
Fiz a inscrição, aliás, fizeram a inscrição para mim e escolheram a Mecânica. Podiam ter colocado Edificações. Enfim, era para ser Mecânica. Fiz a
prova, fui aprovado e cortaram o meu cabelo. Fiquei todo careca. Não era
obrigado, mas os alunos mais velhos pegavam todos os ingressantes e era
melhor participar. Quem conseguia fugir nos primeiros dias ficava careca
também e parecia até pior, os mais antigos judiavam mesmo.
Formei-me em 1979. Meu diploma foi emitido pela “Escola do Bairro
Aparecida”, um certificado só, com mais de 5 mil horas. Naquela época, só
existiam cursos integrados. Os modulares só foram implantados pelo Centro
Paula Souza. Fui aluno na transição do curso integrado para um outro curso
também integrado, só que com duração de quatro anos. Como foi que aconteceu essa transição? Hoje, se o aluno quiser iniciar um determinado curso,
ele continua até acabar ou, claro, desistir, mas, antigamente, não era assim.
Mudaram a regra e o aluno que estava com o curso em andamento durante
a mudança de regra era obrigado a mudar também. Assim, eu, que deveria
formar em 1978, atrasei um ano. Isso aconteceu também com os professores Jorge Vieira10 e Mogica11. Muitos tiveram grandes prejuízos financeiros,
menos eu, diretamente, pois ainda não estava no ramo. Eu ainda estava querendo ingressar no mercado de trabalho. Com meus 18 anos, dos alunos da
área de Mecânica fui o único de Santos, daquela época, que trabalhei na
Volkswagen do Brasil. Por uma simples situação: eu morava oficialmente, não
10
11

Professor sem informações disponíveis na escola.
João Carlos Mogica, engenheiro mecânico e professor no curso técnico em Mecânica.
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na prática, em São Bernardo. Eu não morava em São Bernardo, já morava em
Santos, mas a minha identidade e a minha residência específica na inscrição
da Volkswagen eram de São Bernardo, de onde eu vim e onde ainda tenho
família até hoje. Do pessoal que foi de Santos para o processo de seleção –
éramos 14 rapazes –, só eu fui efetivado na Volkswagen. Eu subia e descia a
Serra do Mar todos os dias.
Nessa época, eu e um colega, que já estava trabalhando na assearia da
Cosipa, lembramos que, no “Aristóteles”, havia uma bancada de hidráulica e
que ninguém mexia nela. Não sabemos se por desconhecimento ou porque
não tiveram curso, não sei, mas ninguém queria mexer naquilo lá. Nós dois,
que já víamos aquelas bancadas do tempo de aluno – e ninguém nunca nos
levou para trabalhar com elas. Enfim, eu fiz um curso lá na FEI de Hidráulica
Pneumática, em 1978, e esse colega também já tinha conhecimento, mas ele
aprendeu na indústria – e ele falou assim – eles me chamavam de Carlos e
não Ito, como você me conhece:
— Carlos, vamos lá! Vamos lá na escola que tem a bancada de hidráulica
para ver se a diretora nos autoriza a entrar na escola e montar a bancada?
Esta bancada estava onde hoje é a Coordenação Pedagógica. Era uma
sala que não havia serventia, só estava lá, talvez para mostrar que tinham,
mas estava lá sem uso. A diretora, na época, nos autorizou a mexer. Eu e esse
colega íamos duas vezes por semana à escola, graciosamente, para manter a
bancada pronta para que algum professor, quando quisesse, pudesse utilizar.
Nós deixamos tudo pronto, com o circuito feito e o professor só acionava o
equipamento, para ir e voltar, ir e voltar, coisa simples, mas era o que se tinha
naquela época.
Faltavam muitos professores, principalmente do pessoal técnico, porque os antigos vieram do curso chamado “Mestria”, lá da década de 1960,
sem a obrigatoriedade de serem técnicos e de terem cursado alguma universidade. Sem ter nada oficialmente, só com conhecimento e experiência,
já era suficiente para ser professor e ensinar ao aluno que ia ser técnico. A
legislação era outra, completamente diferente da atual. Os professores foram
se aposentando, sobraram apenas três ou quatro da minha época e os outros
professores eram recrutados entre os alunos de Engenharia da Universidade
“Santa Cecília”.
Com isso, a situação do curso de Mecânica começou a ficar delicada.
Alunos de Engenharia não sabem nada do ramo, não são da área, raro era
ter algum aluno que fosse da área de Mecânica. A maioria era os chamados
“filhos de papai”, que tinham condições de cursar Engenharia no “Santa Cecília”. Naquela época, já estava na iminência de entrar na universidade, tanto
é que eu saí da Volkswagen justamente para cursar, na Fatec São Paulo, um
curso superior na área de Mecânica. Eu não queria ser técnico para o resto
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da vida, eu era um homem que almejava sempre mais, queria ser engenheiro
ou tecnólogo, e tive que sair da Volkswagen, pois ou trabalhava ou estudava.
A distância entre a Volkswagen do Brasil, em São Bernardo, e a Fatec São
Paulo, na Avenida Tiradentes, tornou incompatível trabalhar e estudar. Falei
com meu pai que não daria para trabalhar e que iria me desligar de uma bela
empresa e que iria cuidar da minha vida.
Muito bem! Passaram uns três ou quatro meses, já era 1980,
continuamos a fazer atividades na escola e fomos convidados pela diretora,
Dona Orlênia Rodrigues Alves Barbera, eu e esse colega, inicialmente, por
conta da falta de professores e porque ela falava que os engenheiros daquela
época, que ainda eram estagiários, não supriam o que os alunos estavam
querendo e precisando aprender. Ela viu o nosso bom trabalho de fazer
funcionar os equipamentos, gostou muito da gente. Aí, nos convidou, só que
ele disse que não tinha interesse na carreira da docência, principalmente
porque estava bem na Cosipa. Mas, para mim, naquele momento estava só
na universidade, eu receberia um salário e os horários eram compatíveis. E
eu parti para docência em 1980, com quatro horas aulas na semana.
Em meados da década de 1990, o Centro Paula Souza já gerenciava algumas escolas. Eram chamadas de “cinco estrelas”: Americana, Campinas, Jundiaí, Mococa, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Paulo (Mooca
e Ipiranga), Santo André, Mogi das Cruzes e Sorocaba. Inclusive, a nossa escola poderia ter participado desta transferência, pois teve uma votação entre os
professores, mas a maioria era do chamado núcleo comum da Secretaria de
Educação e eles tiveram medo da transformação. A nossa escola está muito
mais bem localizada do que qualquer outra e a maioria teve medo. Quando a
votação foi realizada, a escola não aceitou.
Lembro que, por cinco anos, fiquei sem contato. Mas, por exemplo, vimos que a escola “Lauro Gomes”, em São Bernardo, melhorou a qualidade
em todos os sentidos. Um dos motivos é que ela era mantida também pela
Volkswagen e outras indústrias, tipo a Bosch, enquanto nós éramos “dinossauros” aqui em Santos.
Finalmente, em 1994, fomos transferidos para o Centro Paula Souza.
Nós fizemos uma prova, uma espécie de vestibular, que reuniu todos do estado inteiro para fazê-la na sede da “Paula Souza”. Um mega vestibular para
ingressar como professores do ensino técnico. Nós, do “Aristóteles Ferreira”,
na área de Mecânica, fomos em 12 professores daqui de Santos. Desses, só
dois passaram: eu e o professor Antônio José, que hoje está no Rio de Janeiro. O restante ficou na lembrança, trabalharam com a gente até de outras
maneiras, mas alguns nunca conseguiram a indeterminação12.
12
Termo utilizado para diferenciar o professor concursado e consequentemente contratado
por prazo indeterminado dos contratados com contrato de tempo determinado, normalmente
de até dois anos.
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Nessa época, nosso diretor era o professor Jorge Monteiro, que atualmente é diretor da Fatec. Ele é muito político, bastante envolvido com o PSDB13
e a esposa dele, a Dona Eni, era, é ainda, uma das proprietárias do Colégio
Notredame14, em São Vicente. Ele trouxe todo o seu staff, em 1993, para o
“Aristóteles Ferreira”, fez uma boa gestão, mas não foi efetivado no cargo.
Até esta época, todos os cursos da escola eram integrados ao Ensino
Médio. A Secretaria da Educação sempre trabalhou com integrado, nunca
trabalhou com modular. Modular é uma coisa moderna do Centro Paula Souza e foi implantado a partir de 1994. Nossa escola sempre serviu como uma
escola teste, mas tem uma palavra mais chula para essa situação: sempre foi
cobaia, da Secretaria de Educação e do Centro Paula Souza. Tudo o que se
fez em relação a modalidades de ensino modular foi antes testado no “Aristóteles Ferreira”. Tudo saiu do “Aristóteles”: módulo de quatro semestres,
modulo de três, módulo de todas as maneiras eram testados antes dentro do
“Aristóteles” e, dando certo, eram, então, passados para o estado inteiro. Eu
sempre fui contra isso. Depois pararam de fazer essas experiências aqui em
Santos.
Para falar das mudanças de todas as alterações do nome da escola, vamos partir do zero. Primeiro, a comunidade de Santos não conhece a escola
técnica, não é como no interior do estado. Vá em Sorocaba para ver, onde
tem a Etec, todos a conhecem. Entre aqui em Santos, pergunte no bairro da
Aparecida se alguém conhece a escola técnica. Muitos, acredito até que a
maioria, não conhece. E o pior da história: passaram-se mais de 50 anos e
contínua do mesmo jeito. Agora, essa linha de cronologia vai ser longa e vai
se perder um pouco no tempo. Quando eu entrei lá, existia um internato.
Todas as vezes que eu olho para a parte detrás, onde hoje pertence à Santa
Casa, lembro do internato e da professora que dava alimento para eles, a
Dona Orneide. Eu a conheço bem. Seu filho é meu amigo particular. Ela que
alimentava os internos, era professora do “Escolástica Rosa” e tomava conta
do internato, onde estava a antiga Fatec.
Nessa época, ainda era tudo “Escolástica Rosa”, não havia muro. A mudança do nome para “Escola do Bairro Aparecida” foi no meu último ano,
em 1979. O “Escolástica Rosa” fechou o muro, que eu chamo de muro da
vergonha.
Estas trocas foram motivações políticas da Prefeitura de Santos e dos
governantes. Pura política. A comunidade não foi consultada e não podia reclamar. Foi assim mesmo. Amanhã, o nome da escola passará a ser “Aristóteles Ferreira” e acabou. Engolimos sem ter direito de voto e nem tivemos
o direito de opinar. Talvez por causa da circunstância política da época que
era meio complicada. Santos viveu muito tempo sob intervenção federal. A
13
14

Partido da Social-Democracia Brasileira.
NotreDame é uma escola particular na cidade de São Vicente.
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população sabia que os interventores federais moravam no Rio de Janeiro e
comandavam a cidade de longe. Era muito difícil a situação nesta época.
Eu, sinceridade, sou do “arco da velha”. Eu vou ser mais sincero ainda.
Não adianta só mudar de nome. Tem que valorizar e divulgar esta mudança,
por questões de identidade da escola. Uma questão histórica da escola: onde
a escola está hoje deveria se chamar “João Otávio dos Santos”, por conta do
patrimônio do “Escolástica Rosa” deixado por ele.
Um fato interessante foi que, em 1983, nós perdemos o curso de
Metalurgia para o “Escolástica Rosa” e, em 2019, ele voltou para a casa
de onde ele era: o “Aristóteles Ferreira”. Isso é um fator importante para a
própria escola, porque foi um curso que nasceu no “Aristóteles” e foi para o
“Escolástica” pelo simples fato de que os alunos faziam a parte teórica nas
dependências do “Aristóteles Ferreira” e a prática ficava do outro lado do
muro, que era onde havia o forno da parte de fundição e as demais instalações
da Metalurgia. Por conta disso, o governo do Estado transferiu o curso para
o “Escolástica Rosa”, pois era um absurdo fazer a teoria no “Aristóteles” e,
depois, fazer prática no “Escolástica”. Hoje, a Metalurgia mudou muito. Não
precisa mais de forno, até porque o forno gerava uma poluição muito grande.
Eu fiquei no estado até me aposentar. Eu era efetivo no estado pelo
“Escolástica Rosa”, mas um efetivo com estabilidade, vou te falar, mentirosa,
porque eu me aposentei pelo estado e ganho pelo número de aulas que eles
me deram e não com pela quantidade de 44 horas semanais que eu poderia
ministrar, como o estado faz com os outros professores. Aposentei-me com
dez horas aulas. Agora, você imagina professor do estado ganhando dez horas aulas por semana e aposentado...
Nós éramos todos os professores temporários e, enquanto existisse o
curso, nós estaríamos estáveis. A Constituição de 1988 nos deu a estabilidade
e, por conta disso, permaneci com a carga horária mínima. Eu tive a opção
de levar o tempo de trabalho no estado para o Centro Paula Souza. Elevaria
o ganho, porém, no meu caso, eu pensei na minha família. Porque, bem ou
mal, seriam duas aposentadorias e, se eu morresse, graças a Deus não morri,
minha esposa e a família estariam amparadas por duas fontes de renda.
Pensei em lembranças de até mais ou menos essa época, praticamente
finalizei no século passado, pois a história depois de 2000 não deve interessar
porque você já participou de tudo, de todas as mudanças depois de 2000,
como a implantação do Técnico em Informática na nossa escola. Sei que você
fez parte dessa história, entre 1975 e 2000. O que aconteceu de relevante
foram esses fatos. Depois disso, acho que vale registrar a implantação da Fatec,
com a construção de um prédio onde era a nossa quadra. Eu acho que hoje se
tornou um bom negócio, mas, na época, foi um mau negócio, porque se fez um
prédio, perdemos a quadra e o controle de quadra. Perdeu-se quase tudo ali e
245

Educação, Democracia e Utopia

demos de mão beijada para a Fatec se instalar. Com a Graça de Deus, a Fatec
foi mandada embora, não é? E sobrou o prédio. Você acredita numa maldição
do João Otávio dos Santos? Uma delas é esta. Construíram o prédio lá, o lugar
era uma quadra que era da escola, até levaram a quadra lá para cima, mas e o
acesso? Qualquer um tem? Eu nunca fui lá, olha, minto, fui uma vez! O elevador
nunca funcionou, agora parece que está funcionando, me disse o Mogica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As memórias dos colaboradores que participaram do projeto em história oral a qual esta pesquisa também está baseada, trouxe diversos pontos de
vista que ajudaram nas diversas fases da instituição estudada e diversos pontos para reflexão foram gerados a partir das mesmas. A escola, mesmo desde
sua criação, ser uma unidade autônoma, somente após quase uma década
foi fisicamente separada e para a comunidade discente à época, era uma única unidade e para todos, a Escola Técnica Dona Escolástica Rosa. Nome que
essa edificação recebeu oficialmente com a redistribuição física das escolas
estaduais.
Nesse momento da união em escola única, por força de lei estadual15
que tornava obrigatório o aproveitamento de patronímicos suprimidos na
outorga de denominação a estabelecimentos de ensino, o patronímico João
Octávio dos Santos, teve seu nome dado a primeira escola criada na cidade
de Santos, localizada no morro do São Bento. Quando novamente cria-se a
unidade autônoma, denominada “Bairro Aparecida”, também por força da
lei, na qual não pode homenagear quaisquer pessoas desde a implantação, o
nome de João Octavio dos Santos, para frustração da comunidade escolar já
estava em outra unidade escolar e o grande responsável não teve a merecida
homenagem na hoje, Escola Técnica Aristóteles Ferreira. Ambas as leis atualmente não existem mais.
A Pandemia causada pelo Covid-19 tornou as pesquisas em loco mais
difíceis e até mesmo impossibilitou, por exemplo que as entrevistas fossem
feitas pessoalmente. Os recursos computacionais foram fundamentais para
que elas ocorressem e a escolha pelos colaboradores, definida como ex-alunos que estudaram na Escola Técnica Estadual “Aristóteles Ferreira” durante
o período que ela era subordinada à Secretaria da Educação, tornaram-se
professores dentro desse primeiro período e participaram do processo de
transferência para o CEETPS, também se deu pelo círculo de amizades do
pesquisador
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PEDAGOGOS(AS) INICIANTES NA DOCÊNCIA E
CONTRIBUTOS DA FORMAÇÃO INICIAL: TEORIA E A
PRÁTICA SE ALIAM?
Thayná Guedes Assunção Martins1
Mary Gracy e Silva Lima2

RESUMO
Este estudo fundamenta-se em torno de aspectos legais e teóricos da
formação inicial de pedagogos(as) a partir de um trabalho de conclusão de
curso acerca da relação necessária entre teoria e prática para a formação de
professores(as), aliado aos saberes docentes e a trajetória de consolidação
do curso de Pedagogia no Brasil. Diante disso, elencou-se como problema de
pesquisa: como ocorre a relação entre os conhecimentos teóricos e práticos
a partir das vivencias de egressos(as) no curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)? Para isso, como objetivo geral, busca-se:
compreender a relação entre conhecimentos teóricos e práticos vivenciados
por pedagogos(as) iniciantes na docência. Para a concretização deste estudo
foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 08 professores(as) pedagogos(as), bem como uma revisão de bibliografia a respeito da temática
em questão, com autores como: Mariano (2006), Freire (2019), Brito (2011),
Alberti (1989), Tardif (2012), Pimenta (1999), Huberman (1995), Bauer e
Gaskell (2010), dentre outros. Também foram utilizados documentos legais,
tais como as Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia (2006) e o
Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia da UEMA, campus Timon.
Neste contexto investigativo pode-se concluir que, para os(as) egressos(as)
participantes desta pesquisa, acerca do que se discutiu sobre a união teoria e
prática e saberes docentes, ainda se faz incipiente a mobilização dos saberes
teóricos e da experiência para a aprendizagem da docência. No entanto, é
possível concluir que a formação inicial realiza seu papel de formadora para
a atividade docente diante do curso de pedagogia, compreendendo que a
formação, no processo de constituição professoral, é constante e deve haver
a busca dos profissionais por uma formação continuada.
Mestranda em História, Cultura e Identidades pela Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG). Graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Graduada em Licenciatura Plena em História pela Universidade Estadual do
Piauí (UESI). E-mail: thaynaguedes1996@gmail.com.
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(PUC/SP). Mestre em Educação pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). E-mail: mgracy@
hotmail.com.
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PALAVRAS-CHAVE
Formação de Professores. Professores Iniciantes. Curso de Pedagogia.

1. INTRODUÇÃO
A formação de professores passa por diferentes contextos e perspectivas, se encontra pautada em aspectos teóricos e práticos no processo de
aprender a ensinar. Portanto, pesquisar sobre os meandros da formação
inicial se faz de grande relevância para o processo de formação de professores(as). Há, na delimitação da temática desta pesquisa, uma justificativa
também pessoal, pois, ao passo que a conclusão do curso se aproximava,
com ela vieram as incertezas diante do novo, que viria a ser desvelado com a
atuação profissional propriamente dita.
Este trabalho é um recorte de uma pesquisa monográfica, cujo título
é “Formação docente de egressos do curso de Pedagogia e interface com a
prática professoral: encontros e desencontros no início da carreira docente”,
defendida no ano de 2021, no curso de licenciatura plena em Pedagogia, desenvolvida em torno de aspectos formativos e desafiadores enfrentados na
aprendizagem da docência de profissionais iniciantes na carreira docente. A
partir disso, estruturou-se como problema de pesquisa para o presente texto: como ocorre a relação entre os conhecimentos teóricos e práticos a partir
das vivências de egressos(as) no curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Maranhão (CESTI-UEMA)? Para responder a este questionamento,
buscou-se, como objetivo geral, compreender a relação entre conhecimentos teóricos e práticos vivenciados por pedagogos(as) iniciantes na docência.
Torna-se pertinente pontuar que esta pesquisa emergiu a partir de discussões e análises feitas por diversos graduandos(as) em período final de
consolidação do curso, em que os futuros pedagogos e pedagogas manifestavam suas insatisfações no que diz respeito à relação efetiva de teoria e
prática para o desenvolvimento das disciplinas ofertadas na formação inicial.
Partindo disso, junto também das inquietações pessoais com a proximidade
do findar da graduação, esta pesquisa agora se apresenta a partir de um eixo
emergido junto a um estudo maior.
Desse modo, este trabalho foi realizado com professores e professoras
recém-formados(as), em que estes possuem de um a três anos de inserção
no mercado profissional propriamente dito, encontrando-se em atuação no
momento do estudo (HUBERMAN, 1995). Todos os(as) colaboradores(as) da
pesquisa aceitaram participar voluntariamente, sob a assinatura de um termo livre e esclarecido em relação as finalidades, o projeto inicial e os objetivos deste trabalho. Dado ao fato de o estudo ter sido desenvolvido sob
um contexto pandêmico (COVID-19), todas as entrevistas foram realizadas
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mediante a plataforma Skype, havendo a gravação e, posteriormente, sua
transcrição.
Além das falas dos(as) colaboradores da pesquisa, também foi realizado um levantamento bibliográfico junto a autores e autoras que abordam
a temática de formação inicial de professores(as), os quais se se tornaram
de grande valia quando dialogados com as entrevistas, tais como: Mariano
(2006), Freire (2019), Brito (2011), Tardif (2012), Pimenta (1999), dentre outros.

2. CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA
Esta pesquisa desenvolveu-se a partir de um levantamento teórico sobre a temática em questão em que houve uma análise documental. Para a
coleta de dados foi realizada uma entrevista semiestruturada que, de acordo com Alberti (1989), essa modalidade torna-se necessária na pesquisa por
privilegiar o estudo de um tema específico, no caso, a formação inicial de
professores egressos do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade
Estadual do Maranhão (UEMA). As entrevistas foram realizadas com 8 professores, 4 mulheres e 4 homens, egressos(as) do curso de Pedagogia da UEMA,
campus Timon, com experiência de 1 a 3 anos, considerados(as) iniciantes na
atividade docente (HUBERMAN, 1995).
Realizou-se também um mapeamento dos egressos do Centro de Estudos Superiores da Universidade Estadual do Maranhão (CESTI-UEMA), que
atendessem aos critérios estabelecidos na pesquisa. Assim, houve um contato prévio com alguns ex-alunos, o que se transformou em uma rede de
pessoas através de indicações dos professores que participariam inicialmente
da pesquisa.
O primeiro contato com os docentes recém-formados ocorreu por meio
de ligações e mensagens de texto, em que foi proposto o convite de livre participação no estudo, explicando do que este tratava. O objetivo desse contato
foi apresentar sucintamente o projeto de pesquisa a fim de possibilitar aos
futuros participantes o desejo de fazer parte desta proposta investigativa,
bem como estabelecer o início de uma relação de confiança junto aos futuros
entrevistados.
Após essa etapa primeira de mapeamento, foram agendadas as reuniões
para a realização das entrevistas. Em decorrência do momento pandêmico estabelecido no período do mês de agosto de 2020, os encontros aconteceram
de maneira remota, por meio da plataforma Skype, em que todos os encontros foram gravados mediante a autorização dos participantes da pesquisa. De
acordo com Bauer e Gaskell (2010), essa forma de entrevista semiestruturada procura estimular e encorajar um entrevistado ou entrevistada a relatar os
principais aspectos relacionados a sua vida e do seu contexto social.
250

XVI Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE)

Ressalta-se, portanto, que as falas oriundas das entrevistas com os(as)
professores(as) se constituíram como fonte de grande relevância para a realização desta pesquisa, as quais foram analisadas e dialogadas junto a autores
que trabalham a formação de professores(as).

3. FORMAÇÃO INICIAL DO(A) PEDAGOGO(A): ALGUMAS
REFLEXÕES TEÓRICAS
O curso de Pedagogia é a base da formação inicial da carreira docente
do(a) profissional pedagogo(a), portanto, convém analisar o início da atividade professoral a partir de alguns pontos. Sobre isso, consideram-se as inferências de Mariano (2006), que observa esse início a partir de três momentos,
nos quais intitula como choque da realidade, a sobrevivência e a descoberta.
Ora, se todo começo, seja em qualquer área, ainda que no âmbito pessoal, é marcado por dificuldades, por que com a inserção na carreira docente
seria diferente? O choque da realidade, segundo Mariano (2006), é marcado
por um período em que o profissional desenvolveu certo contato com o lócus da profissão docente, no entanto, ainda se encontra como coadjuvante e
não como o verdadeiro responsável pela atuação. Em meio a isso, o docente
até se arrisca a ser um crítico, apontando e julgando o desenvolvimento da
docência. No entanto, ao se deparar com a realidade, nota que o enredo não
era desenvolvido bem na medida pensada.
Diante dos problemas na inserção profissional, há os olhares atravessados dos experientes no ofício. Estes, ao invés de contribuir com o iniciante,
muitas vezes irão lhe desmotivar ou desacreditar em seus caminhos didáticos. Essa é a fase de maiores enfrentamentos, submetidos a observações
constantes de todos os lados, seja da equipe gestora, seja dos professores
residentes na escola, dos pais e dos próprios alunos.
Também chamada de sobrevivência no caminho docente, essa fase é
seguida por um reconhecimento advindo dos que desacreditaram das potencialidades do iniciante, em que este se sente parte de um processo de
transformação contínua para o bem. Nesse momento, a sobrevivência, a valorização e a gratificação de um esforço diário contribuem para o sentimento
de ser/tornar-se professor (MARIANO, 2006).
Esse percurso é iniciado junto a formação da atividade docente, a partir dos saberes pertencentes ao processo de aprender a ensinar. Assim, o
conhecimento necessário para essa prática é aprendido e mobilizado nas experiências docentes desde a formação inicial até a inserção no mercado de
trabalho. Esse saber é teoriza e investiga a prática pedagógica, aspectos que
só são possíveis a partir do encontro professoral propriamente dito.
Portanto, mesmo diante das vivências teóricas e práticas junto a forma251
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ção inicial, há situações que só serão possíveis a partir da atuação em sala de
aula propriamente dita, de modo que, como segue pontuando Brito (2011)
O ensino, portanto, tem como um dos seus suportes os
vários conhecimentos/ saberes provenientes da formação dos professores, aliados aos saberes da experiência
pessoal e profissional. Compreendemos, assim, que o
processo de formação inicial do professor deve fundamentar-se nas diferentes teorias relativas ao ensinar e
ao aprender, mas, sobretudo, deve oportunizar o conhecimento e, também, a vivência de situações concretas
de sala de aula, promovendo a integração da teoria com
a prática. (BRITO, 2011, p. 2)

Diante do exposto, a formação inicial ocorrida nos cursos superiores é
importante, uma vez que a disponibilidade do contato dos graduandos com
saberes necessários possibilita uma prática docente mais segura e competente, relacionada com as teorias educacionais. Além disso, possuir a primeira
experiência na sala de aula, em razão dos estágios supervisionados, garante
uma relação teórica e prática na graduação, fornecendo um suporte aos estudantes quando ingressarem de fato no mercado de trabalho.
Contudo, é na vivência do cotidiano escolar, em uma relação de trabalho permanente, que o profissional se constitui professor(a). Somado a isso,
outras facetas da profissão são estimuladas a partir do contato com os alunos, que darão continuidade a formação docente. Esse é um processo contínuo, dado o seu público de trabalho, uma vez que a atividade educacional é
complexa e cheia de possibilidades inexploradas e requer a constante atualização dos docentes.
Em busca de uma análise sobre a formação inicial do docente, especificamente de sua oferta no CESTI-UEMA sob a análise do Projeto Político
Pedagógico (2015), nesta pesquisa, observa-se que a finalidade do curso está
pautada na formação de um profissional que esteja alinhado não somente
aos aspectos ligados aos conteúdos aprendidos na graduação, mas além da
capacidade de mediação dos saberes. Esse profissional deve estar atento às
habilidades que possibilitem diálogos com seus alunos que transcendam os
limites do que será visto em sala, e como os conteúdos ministrados têm relação com a vida cotidiana de cada discente, estimulando-os a reflexões críticas.
Segundo Freire (2019), cabe ao(a) professor(a) e, mais amplamente, à
escola, o dever da valorização dos saberes com que os alunos chegam à instituição, sobretudo os da camada mais popular, bem como discutir com os
educandos as causas desses saberes relacionados ao ensino dos conteúdos.
Acerca disso, as Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia (2006), em seu
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Art. 2, § 1º, propõem um alinhamento em que:
Compreende-se a docência como ação educativa e
processo pedagógico metódico e intencional, construído
em relações sociais, étnico-raciais e produtivas, as
quais influenciam conceitos, princípios e objetivos da
pedagogia, desenvolvendo-se na articulação entre
conhecimentos científicos e culturais, valores éticos
e estéticos inerentes a processos de aprendizagem,
de socialização e de construção do conhecimento, no
âmbito do diálogo entre diferentes visões de mundo
(BRASIL, 2006).

Pode-se afirmar que as práticas educativas possuem intencionalidade
nas suas ações, sobretudo quando o assunto é educação pública, os valores
que se encontram imersos na conjuntura social, política e econômica do país
se efetivam de maneira direta de como os conteúdos e as reflexões chegarão
ao alunado. Portanto, os valores que o profissional docente agrega são partes
indissociáveis de como será a sua atuação docente.
Sobre os saberes docentes, nota-se que o(a) professor(a), diante da
construção da relação aprender a ensinar, se pauta não somente pelas questões teóricas apreendidas no contexto da formação inicial, nem pela aplicação dos conteúdos que desenvolve na sala de aula, marcados pelas disciplinas conteudistas. Esse profissional se insere em um contexto relevante e
com muitas oportunidades de aprender a docência na sua ação. Isso pode ser
compreendido a partir de Tardif (2012), pois o autor pontua que o(a) professor(a) não é somente aquele(a) que:
[...] aplica conhecimentos produzidos por outros, não é
somente um agente determinado por mecanismos sociais: é um ator no sentido forte do termo, isto é, um
sujeito que assume sua prática a partir dos significados
que ele mesmo lhe dá, um sujeito que possui conhecimentos e um saber-fazer provenientes de sua própria
atividade e a partir dos quais ele a estrutura e a orienta
(TARDIF, 2012, p. 230).

Nesse sentido, as pesquisas que envolvem o trabalho docente devem
dar visibilidade aos agentes partícipes desse processo, os professores e as
professoras que, diante de suas atividades cotidianas no ambiente educacional, mobilizam seus saberes docentes em uma relação teórica e prática
efetiva, em que uma complementa a outra.
Tardif (2012) discorre sobre os saberes docentes a partir da formação
inicial dos(as) professores(as) e da efetiva atuação deles. O referido autor
destaca a existência de cinco tipos de saberes dos professores: os pessoais
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dos(as) professores(as); os provenientes da formação escolar anterior; os
provenientes da formação profissional para o magistério; os provenientes
dos programas e livros didáticos usados no trabalho; e os saberes provenientes de sua própria experiência na profissão, na sala de aula e na escola.
A compreensão acerca dos saberes citados por Tardif (2012) é
fundamental para a compreensão da formação e atuação docente. No
entanto, para o presente estudo, delimitou-se a perspectiva de dois desses
saberes: os provenientes da formação profissional para o magistério e os saberes de sua própria experiência na profissão, na sala de aula e na escola. O
primeiro possui pode ser adquirido a partir da formação de professores(as),
nos estágios e cursos de reciclagem, tendo como modos de integração no
trabalho docente o processo formativo e a socialização dos profissionais nas
instituições de formação. Quanto ao segundo saber abordado, o da experiência, este é compreendido a partir da prática do ofício na escola e na sala de
aula, assim como na experiência dos pares, sendo integrado no trabalho professoral pela prática do trabalho e socialização profissional (TARDIF, 2012).
Diante dos saberes expostos a partir de Tardif (2012), nota-se o alinhamento junto a discussão empreendida neste estudo no que se refere à aliança teórico-prática, em que os saberes adquiridos através da formação inicial
de professores(as) necessitam da vivência dessa relação na fase de constituição docente a partir, por exemplo, dos estágios supervisionados e práticas
pedagógicas. Isso vai se intensificando a partir dos saberes da experiência,
em que é possível vivenciar, no campo de atuação professoral, diversas situações nas quais a teoria apreendida na formação inicial será base para os
enfrentamentos práticos do cotidiano escolar, bem como as aprendizagens
que são adquiridas a partir das trocas entre os demais componentes da instituição escolar.
Assim, vê-se a necessidade e importância dos docentes em conhecer
esses diversos saberes-fazeres pertencentes a atividade educacional para a
sua efetiva mobilização na atividade docente. Portanto, evidencia-se a indissociabilidade da teoria e prática, tanto na formação inicial como na atividade
docente do(a) futuro(a) professor(a). Acerca disso, infere Pimenta (1999)
Os saberes pedagógicos podem colaborar com a prática.
Sobretudo se forem mobilizados a partir dos problemas
que a prática coloca, pois, a dependência da teoria em
relação à prática, pois está lhe é anterior. Essa anterioridade, no entanto, longe de implicar uma contraposição
absoluta em relação à teoria, pressupõe uma íntima vinculação com ela.(PIMENTA, 1999, p.28)

Diante do exposto, percebe-se que a relação teoria e prática, em vez
de serem compreendidas como distintas e por isso atuarem isoladas, estas
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se entrelaçam em um jogo de interdependência em que uma complementa
a outra, visto que para toda prática há uma teoria que a fundamenta. Para
tanto, se faz necessária a aliança de alguns componentes junto a formação
docente, esta entendida como um processo contínuo e que demanda renovações e reflexões críticas a partir de pesquisas.
Com base nisso, percebe-se a importância do professor(a) pesquisador(a), pois não há como conceber um profissional docente que não almeje
sua vivência formativa em um contexto de ensino e aprendizagem sem que
haja a investigação da realidade escolar. Portanto, a identidade profissional
é constituída, dentre outros aspectos, por uma conjuntura de professor(a)
pesquisador(a).
Corroborando com as ideias defendidas por Pimenta (1999), diante da
importância do(a) professor(a) pesquisador(a), Freire (2019) fala sobre o
ensino e a pesquisa, compreendendo ambas como indissociáveis, uma vez
que ensinar algo a alguém requer o ato de pesquisar. Para o autor, o ensino resulta de indagações e, caso estas não existissem, não seria necessário
compreender, visto que não haveria objeto de dúvida, mas, existindo as indagações, é conveniente a busca, a investigação, sendo esta alcançada a partir
da pesquisa.
Dessa maneira, observa-se a relevância da pesquisa como componente
da formação identitária do(a) profissional pedagogo(a) professor(a), como
parte de sua constituição profissional, em que, junto a esse processo contínuo do aprender a ensinar, é também pertinente a busca por novos meios de
ensino que atendam às necessidades do contexto de atuação.

4. O TECER DE UMA PROFISSÃO DOCENTE NO CURSO
DE PEDAGOGIA: OS ENCONTROS E DESENCONTROS
TEÓRICOS E PRÁTICOS DA FORMAÇÃO INICIAL
Os egressos do curso de licenciatura em Pedagogia, quando questionados sobre o que consideraram como fator determinante para sua formação e
prática docente, compreenderam haver uma relativa ausência da união teoria e prática na totalidade das disciplinas. A seguir, estão algumas exposições
dos entrevistados:
[...] os estágios obrigatórios foram influenciadores. Os
estágios obrigatórios foram muito importantes para que
eu pudesse observar até mesmo o tipo de profissional
que eu não queria ser, porque a gente acaba observando
muitas coisas dentro dos estágios obrigatórios que pegamos para si e outros que a gente acaba não querendo,
afastando, abominando mesmo (risos). [...] Então, os es-
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tágios obrigatórios fizeram com que o reavaliasse muita
coisa. (PEDAGOGA A.M.).
[...] Olha... Esse discurso da... Teoria, ela é um campo, a
meu ver, né? É... Algo que te conceitua dentro da educação, algo que te prepara com alguns conceitos sobre
educação, porém, a prática dentro da sala de aula é um
campo totalmente distinto e que está fora dos discursos
teóricos. [...]Então, esse discurso dentro da Universidade da teoria com a prática, eu acho que não existe. (PEDAGOGO B.H.).

No relato exposto acima, a pedagoga A.M. fala sobre os estágios supervisionados como componentes fundamentais para o tornar-se docente
a partir da preparação apreendida no campo universitário. Ela aponta que
o estágio lhe oportunizou observâncias diante das práticas de profissionais
atuantes e que, segundo sua análise, não atuavam de maneira coerente com
a atividade docente. Desse modo, a pedagoga tinha a oportunidade de repensar as suas próprias questões de futura docente, pautando o tipo de profissional que pretendia ser, eliminando práticas que não iria desenvolver em
sua atuação.
O segundo relato, do pedagogo B.H., compreende como distintos os
campos teóricos e práticos. Ele aponta que a teoria tem o seu papel de importância quanto a preparação do entendimento sobre educação, entretanto,
não prepara o graduando para a atividade prática, uma vez que está fora dos
discursos teóricos. O pedagogo conclui, portanto, que o discurso acadêmico
sobre teoria e prática é inexistente. O docente foi bem categórico ao pontuar
sobre a não existência da relação teórica e prática difundida no campo universitário, B.H. acredita que somente ao vivenciar a atividade professoral de
fato é que o profissional irá se deparar com o ser professor(a).
Essa perspectiva vai de encontro ao chamado “choque de realidade”,
em que, nesse ponto, cabe a seguinte indagação: se, por um lado, a pedagoga
A.M. compreende sua ação reflexiva pautada na observância dos tempos de
estágios supervisionados que percebe os possíveis erros da professora titular,
será que quando a pedagoga estiver em sua ação professoral não irá cometer
algumas das inadequações percebidas junto a professora a que observava?
Mariano (2006), ao pontuar sobre essa fase de estágios dos graduandos, insere que “nessa posição, sempre achamos que nossa atuação pode
ser melhor que a do protagonista da cena da qual estamos participando”
(p. 19). Essa assertiva vai de encontro ao que o pedagogo B.H. aponta como
realidade da prática, em que julga não ser apreendido na universidade como
tornar-se professor(a) de fato, dado o exercício docente propriamente dito.
Distanciando-se dos relatos apresentados acima, as falas dos pedagogos
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C.M. e H.H. descrevem outro ramo oferecido pelo campo universitário como
grande contribuinte para a formação inicial do(a) pedagogo(a). Esse ramo se
caracteriza por meio da tríade do ensino superior: pesquisa, extensão e ensino. Acerca disso, os pedagogos discorrem que:
A questão dos projetos, na pesquisa, da extensão. [...]
No relacionamento com as demais áreas de formação,
outros cursos [...] Então, tudo isso de teoria e prática
contribuiu no meu processo formativo. Eu preciso da
prática... Essa vivência de pesquisa, de extensão, de
eventos, mas também a teoria é fundamental, na questão de material, na questão de... Conhecimento, [...]
Então, a junção disso tudo, né? Da teoria e da prática
possibilitou que eu estivesse aqui hoje, né? (PEDAGOGO
H.H.).
Eu acredito muito que o Pibid, que é o Programa de Iniciação Cientifica à Docência, né? E foi fundamental [...] a
gente tinha aquela preocupação com aplicação de projetos, a gente trabalhava muito com aplicação de projetos [...] nesse aspecto de formação o Pibid foi... Muito
importante... Porque ele permitia que eu estivesse na
sala de aula e permitia a conciliação entre o trabalho e a
formação (PEDAGOGA C.M.).

O docente H.H. enfatiza sobre as vivências formativas a partir de projetos de extensão, bem como da interdisciplinaridade, ao relacionar-se não
somente com as disciplinas do seu curso de formação, mas àquelas que
contemplam os demais cursos que possuem afinidade com o campo pedagógico. Nisso, ele segue afirmando que houve a junção dos aspectos teóricos e
práticos em sua formação e que essa união possibilitou o seu ser profissional
de hoje, ou seja, “um profissional... que ainda caminha” (PEDAGOGO H.H.).
Seguindo a perspectiva de uma formação a partir da extensão oferecida
pela Instituição de Ensino Superior (IES), a pedagoga C.M. destaca o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), pois julgou ser esse
um importante aparato para que ela se constituísse como docente. Conforme a pedagoga, o programa lhe proporcionou um contato com a sala de aula
não somente no campo da atividade conteudista, mas na aplicação de projetos no ambiente escolar em que ela pode, assim, ampliar o seu repertório de
vivências formativas.
É perceptível a existência, diante de muitas falas, da importância do
estágio supervisionado como ferramenta significativa para a formação inicial de professores(as). Esse momento, vivenciado pelos(as) graduandos(as),
muitas vezes, configurado como o primeiro contato com a sala de aula e o
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ambiente escolar como um todo, se experienciado de maneira eficaz, pode
tornar-se um grande aliado no processo formativo do aprender a ensinar.
No entendimento de Brito (2011), o estágio evidencia-se como um
momento relevante por fornecer aspectos do desenvolvimento da prática
docente, a partir das vivências dos diferentes desafios encontrados pelo(a)
professor(a) no ato da prática professoral, assim como é visto e apreendido
pelo(a) futuro(a) professor(a) a relação inseparável do ensinar e aprender.
Para a autora, o estágio evidencia também a importância da formação docente pautada nos aspectos teóricos e práticos, bem como a relevância de o
futuro profissional possuir conhecimentos gerais da educação e os saberes
necessários para o processo de ensino e aprendizagem.
O estágio supervisionado se apresenta, na concepção de Brito (2011),
como um ambiente repleto de aprendizagens das quais se descobre uma infinidade de possibilidades que acontecem nas realidades escolar e professoral.
É nesse momento que são desvendados alguns desafios da arte de ensinar,
como a oferta da realidade educacional que será vivenciada pelos(as) professores(as) no dia a dia da sala de aula, que também possibilita a compreensão
dos discentes sobre a importância da relação teoria e prática e do processo
contínuo do aprender e ensinar.
Assim, nas palavras de Freire (2019, p. 95): “Ninguém educa ninguém,
ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados
pelo mundo”. Partindo dessa concepção, há a superação da lógica de mercado da educação, em que não há superioridade entre quem educa e quem é
educado, mas sim uma igualdade entre os pares, uma relação de aprendizado constante em que se ensina ao aprender, e se aprende ao ensinar.
Diante das compreensões dos egressos sobre a relação teoria e prática
na formação inicial docente, eles foram indagados sobre a realização dessa
aliança no seu ofício e sobre o que consideravam como potencializador para
o desempenho de suas práticas professorais. Nas respostas, houve algumas
divergências dentre os(as) entrevistados(as). A pedagoga A.M. destaca a capacidade de inovação dos recém-graduados como um dos frutos da formação inicial, pontuando que:
[...] muita coisa eu aproveitei, a Universidade me motivou teoricamente para estar atuando, mas não é toda
aquela glória que a gente conhece na Universidade,
quando a gente chega na realidade, na prática é totalmente diferente. Mas eu acho que a gente tem que se
aprimorar mesmo, fazer diferente (PEDAGOGA A.M.).

Assim, mesmo conseguindo levar para a sua atuação docente alguns
aprendizados da formação inicial, a pedagoga adverte que a realidade não
se configura exatamente como é mostrada na teoria pela academia e, por
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isso, há entraves para uma atuação inovadora. Contudo, ela conclui que
deve existir o aprimoramento das práticas educacionais por parte dos(as)
professores(as). O pedagogo B.H., por outro lado, não considera fazer usos
das teorias apreendidas na IES, pois julga que a realidade que os teóricos
apontam em seus estudos não necessariamente farão jus a sua realidade.
Ele, então, insere: “você deve ter esse conhecimento. Claro que deve ter essa
relação sim, certo? Mas a prática, a convivência, ela é o maior teórico, ela é
o maior teórico. Então, você deve ter essa concepção.” (PEDAGOGO B.H.).
Nesse momento, é importante relembrar a relevância do(a) professor(a) pesquisador(a) que, na formação inicial, tenha contato não só com
as pesquisas realizadas no cotidiano escolar com os discentes, mas procure
“desenvolver com eles pesquisas da realidade escolar, com o objetivo de instrumentalizá-los para a atitude de pesquisar nas suas atividades docentes.
Ou seja, trabalhando a pesquisa como princípio formativo da docência.” (PIMENTA, 1999, p. 28).
Nota-se a importância do desenvolvimento do ato investigativo dentro
do curso de formação inicial, para que assim, ao se deparar com a realidade
escolar, o profissional seja capaz de propor soluções aos enfrentamentos, visto que irá pesquisar e saber qual a teoria mais adequada para a situação em
que se encontra, adaptando as singularidades de cada acontecimento.
A pedagoga C.M. elenca um dos fundamentos apreendidos na academia como imprescindíveis à sua atividade docente: o planejamento. Para ela:
“a questão do planejamento, a teoria do planejamento é fundamental e assim, é uma das teorias que eu carrego, que ainda hoje utilizo [...] Então, essa
é uma teoria que eu carrego muito, que é a questão do planejamento... É
fundamental.” (PEDAGOGA C.M.). Ainda sobre características levadas para
a ação profissional, há os relatos das pedagogas F.M. e G.M., que afirmam:
Então, a teoria, você consegue levar sim, ainda mais se
você for um educador que se formou a pouco tempo,
você tenta associar a teoria com a prática, mas que é
difícil é difícil, nem todo mundo consegue fazer isso...
Eu de início percebi uma diferença muito grande, [...]
Então[...] Tem uma diferença, né? E as dificuldades que
tanto as escolas e os educadores enfrentam em tentar
conciliar o que é dito em livros e a prática, né? (PEDAGOGA F.M.).
Contribuir assim, muito ela não contribui, a gente vai
aprendendo mesmo é no dia a dia... A gente aprende na
teoria muita coisa, a não fazer... A não colocar o errado,
porque a gente vai aprender o certo de ser professor...
Mas, a gente só vai aprendendo mesmo no dia a dia, co259

Educação, Democracia e Utopia

locando em prática aquilo que aprendeu na teoria. (PEDAGOGA G.M.).

A pedagoga F.M. pontua sobre a dificuldade em conciliar teoria e prática, pois a realidade vivenciada no dia a dia se mostra diferente da apontada
no contexto teórico. Para ela, o fato de o profissional ser recém-formado é
o que facilita esse processo de inserção da aliança teoria e prática, contudo,
ela reafirma a dificuldade em realizar essa união. Já a pedagoga G.M. compreende que a teoria não leva contribuições efetivas ao campo da atividade
docente, e destaca como importante perspectiva do campo acadêmico o conhecimento do que não deve ser feito e, mesmo não considerando ocorrer
na academia que a construção do ser docente, ela completa afirmando que o
cotidiano da sala de aula efetiva a teoria.
Nesse sentido, diferenciando-se dos professores supracitados, o pedagogo D.H. considera desenvolver essa relação teoria e prática junto de sua
ação docente. Todavia, ele destaca que isso só ocorre “porque eu tive essa
preocupação ainda como graduando de ter passado por toda a vivência da
Universidade... Então, isso é fundamental, você tem que passar por essa vivência.” (PEDAGOGO D.H.).
Assim, embora os demais professores falem das dificuldades de conciliar a teoria aprendida na academia com os saberes necessários para uma
prática docente concreta, esse conhecimento entre teoria e prática existe, e
pode ser entendido como a base da formação dos(as) pedagogos(as). Nesse sentido, existem aqueles saberes que se traduzem na junção de aspectos
formativos no decorrer da formação inicial, ou mesmo continuada, a partir
da teoria; e aqueles em torno da ação profissional, fortalecida no dia a dia
da sala de aula, onde o profissional é o ator daquele momento, em que deve
alinhar soluções diante das intercorrências que surgem na atividade docente
(TARDIF, 2012).
Mesmo havendo os mais resistentes acerca da existência da relação
teoria e prática de maneira efetiva na formação docente, tem-se o pedagogo D.H. que evidencia a importância das vivências universitárias como forte
contribuinte para atuação professoral. Nas palavras do referido docente, é
necessário procurar estar inserido na Universidade em todos os seus aspectos para que possa ser utilizado o enriquecimento de sua prática professoral. É preciso que tanto a vivência em sala de aula quanto os conhecimentos
aprendidos na academia estejam em constante processo de sintonia.
Através das falas dos(as) professores(as), percebe-se que a formação
inicial não oportunizou um tornar-se professor(a) em sua completude, contudo, é preciso repensar que a ação professoral é complexa, e não há uma
excelência sob o conjunto de fatores que estão envolvidos no se tornar professor(a), pois este profissional nunca está completo, em um processo aca260
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bado. Para isso, o(a) professor(a) necessita de constante aperfeiçoamento,
buscando novos meios de realizar sua atividade, tendo em vista as singularidades que se encontram no meio escolar em todos os momentos.
Portanto, nota-se que, para os(as) entrevistados(as) há carência em
torno de um maior tempo de prática, de maior envolvimento das disciplinas
teóricas aliadas à prática. Contudo, há de se considerar que a complexidade
do docente se encontra justamente na diversidade das experiências do
cotidiano em sala de aula, o que resulta no aprimoramento através de sua
prática.
Diante desse enfrentamento, dessa ausência de preparação completa
no se fazer professor(a) no contexto da formação inicial, se destacam algumas disciplinas que estão intimamente ligadas ao fazer docente, como a
didática e o estágio supervisionado, que foi abordado nesta pesquisa. O(a)
pedagogo(a) é o(a) profissional que deve transcender os limites do conteudismo, compreendendo a educação como uma ferramenta de transformação
e mobilização social, em que se faz necessária a consciência crítica. Assim
sendo, os docentes necessitam reproduzir uma prática que almeje a superação da fragmentação dos saberes, buscando formar cidadãos críticos na
compreensão das situações de desumanização que se encontram na sociedade. Nesse sentido, é necessária a análise dessas situações impostas para a
compreensão desse processo desigual (PIMENTA, 2018).
No âmbito da formação inicial para ser professor(a), vale afirmar que a
disciplina didática, como componente pedagógico obrigatório, é fundamental no processo de aprender a ensinar. Essa disciplina não existe para ditar
maneiras exatas de desenvolvimento docente diante das intercorrências que
possam surgir a partir de métodos infalíveis de atuação que devem ser seguidos, mas encontra-se como um meio de análise do ensino, objeto de seu
estudo, orientando reflexões sobre a prática tão singular que é o processo
educativo.
Assim, a didática, na qualidade de disciplina que contempla os cursos
superiores de licenciatura, se apresenta como possibilidade de favorecimento para que o ensino produza aprendizagens necessárias para a formação do
indivíduo, no sentido crítico de inserção na sociedade, objetivando a transformação de condições desiguais. Para isso, faz uso de suportes teóricos que
possibilitam a análise, compreensão e interpretação do ensino, pautadas na
realidade em que o(a) professor(a) atua, perspectivando possibilidades de
superação (PIMENTA, 2018).
Como se percebe, a didática, assim como as outras disciplinas ofertadas na graduação, não funciona como um guia infalível para se fazer professor(a), mas se configura como um dos elementos fundamentais para refletir
as ações professorais dos(as) professores(as). Ela possibilita análises e com261
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preensões do contexto em que o(a) docente e seus discentes estão inseridos,
nos seus mais diversos fatores sociais, políticos, econômicos, dentre outros,
oferecendo ferramentas de mudança e superação de situações colocadas ao
povo, a partir da pesquisa e compreensão da realidade.
Portanto, é incontestável que há muito o que superar em relação aos
meandros da formação inicial de professores(as), sobretudo no que mais
se destacou nas falas dos(as) docentes entrevistados(as): a ineficiência da
relação teoria e prática. Entretanto, mesmo diante da supervalorização por
parte dos egressos da IES sobre a prática em detrimento da teoria, é necessário considerar e valorizar o papel fundamental dos aspectos teóricos na
formação e atuação docente. Estes se revelam como imprescindíveis para
que o profissional tenha a capacidade de refletir e compreender os contextos
(sejam eles sociais, políticos, culturais ou econômicos nos quais encontra-se
envolto e, a partir disso, possam gerar possibilidades de intervenção e transformação da realidade de seus alunos e deles próprios.
Conclui-se, portanto, que diante dos relatos analisados nesta pesquisa,
no que se refere ao entendimento dos egressos do que foi potencializador
para a sua atividade professoral e de fato apreendido na graduação (a existência da relação teoria e prática no ambiente acadêmico), as falas deles(as)
ora se apresentam como favoráveis ao afirmarem a existência desse cenário
teórico-prático, ora são contrárias a essa proposição. Em síntese, por meio
do ensino superior, a relação efetiva entre: teoria e prática não acontece em
sua totalidade, o que resulta nos entraves ainda enfrentados pelo campo da
formação inicial.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O entendimento da formação inicial de professores(as) como base para
construção da profissão de professor(a) requer, portanto, um investimento
contínuo na profissionalização, que se efetiva através de conhecimentos teóricos e práticos. Apesar da compreensão dos colaboradores da pesquisa sobre a união teoria e prática e saberes docentes ainda ser considerada como
incipiente na formação inicial, especialmente no que tange a mobilização dos
saberes teóricos e da experiência para a aprendizagem da docência, é possível concluir que a formação inicial realiza seu papel de capacitiva para a atividade docente diante do curso de pedagogia. Em outras palavras: a formação
no processo de constituição professoral é constante e os profissionais devem
buscar por constante aperfeiçoamento nesse sentido.
Os fundamentos teóricos das disciplinas na formação inicial possibilitam
a superação de enfrentamentos diante de situações reais de ensino na aprendizagem dos alunos e no cenário de atuação do(a) pedagogo(a). Quanto as
afirmativas dos colaboradores desta pesquisa diante da supervalorização de
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atividades práticas de ensino em detrimento da teoria, pode-se concluir que
eles as fazem sem compreenderem as possibilidades de mobilização dos saberes teóricos.
Afirma-se, portanto, que o período de graduação não torna o profissional
professor(a) inteiramente capacitado para atuar em sua atividade profissional
de maneira inteiramente segura, pois se trata de um crescimento infindável,
repleto de encontros e desencontros nos saberes e fazeres docentes e,
por sua vez, no processo de refazer-se continuamente como profissional
professor(a) pedagogo(a).
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PERCEPÇÕES DE DOCENTES SOBRE ÀS CONCEPÇÕES
FREIREANAS1
Zulmira Ferreira de Jesus Cacemiro2

RESUMO
Existem aportes epistemológicos e âmbitos teórico-metodológicos diferenciados para analisar as comunicações, conversações, pesquisa documental e base de dados, e, portanto, tornam-se vias importantes no estudo científico. Neste trabalho apresentamos o processo realizado com a utilização da
técnica de Análise de Conteúdo (AC), em Bardin (2016, p. 48), quanto aos
“procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo de mensagens”, como proposto pela autora. Segundo Bardin (2016), esse conjunto
de técnicas propõe a inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção (variáveis inferidas) de conteúdos que podem ser textuais ou não. As narrativas docentes analisadas partem de uma situação-problema, configurada como uma cena que parte da vivência e experiência
profissional dos investigados. Este trabalho apresenta o modo como foram
sistematizadas as dimensões e as categorias de análise que confluíram em
unidades de sentidos, para tecer as análises de narrativas de docentes. O
método da pesquisa, de caráter qualitativo, é baseado em diferentes fases
cronológicas: pré-análise, exploração do conteúdo, tratamento, inferência e
analises dos resultados. Para isso, houve um corte na amostra dos resultados
produzidos na pesquisa da tese de doutorado, que tematiza representações
sociais de docentes sobre concepções freireanas. Esta amostra é nomeada
por “percepções de docentes sobre as concepções freireanas voltadas às
suas experiências profissionais”. O objeto deste estudo são as narrativas de
docentes emuladas frente a uma situação-problema com proximidade ao
contexto de suas experiências profissionais. Os dados gerados com a utilização da técnica foram analisados com base em Moscovici (2012), quanto às
dimensões de imagem e informação e aos processos de objetivação e ancoragem; em Freire (1996), em relação à linguagem-pensamento; e em Jodelet
(2001; 2015), sob o enfoque do campo das práticas e os possíveis laços entre
a experiência e a representação social. O texto estrutura-se em cinco momentos: a) referencias teóricos; b) procedimentos metodológicos; c) resultados; d) análises; e) considerações finais. Os resultados sugerem que há elementos representacionais cognitivos, afetivos e sociais dos docentes sobre a

O termo “freireano” segue a proposta de grafia e adotada pela Cátedra Paulo Freire da PUC/SP,
da UniversidadeFederal de Pernambuco (UFPE) e da Cátedra UNISANTOS, como propõe Saul;
Saul (2017, p. 102).
2
Doutoranda do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Doutorado em Educação da Universidade Católica de Santos (UNISANTOS), e-mail: zu.cacemiro@hotmail.com.
1
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concepções freireanas objetivados e ancoradas no universo dos indivíduos
Este universo se liga à relação ensino-aprendizagem, remetida ao cotidiano
profissional, onde o objeto deste estudo se objetiva e ancora ao contexto de
suas práticas, aos seus comportamentos e às possíveis comunicações entre
indivíduos.

PALAVRAS-CHAVE
nais.

Percepções de docentes. Concepções freireanas. Experiências Profissio-

1. INTRODUÇÃO
Este estudo está ligado às pesquisas da Linha de Pesquisa “Formação e
Profissionalização Docente: políticas e práticas” e ao Projeto maior referente
ao Grupo de Pesquisa/CNPq “Instituições de Ensino: políticas e práticas pedagógicas”, intitulado: “O Professor do Ensino Fundamental II: políticas, práticas
e representações” (ABDALLA, 2016), do Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu – Doutorado em Educação da Universidade Católica de Santos (UNISANTOS). Fundamenta-se, prioritariamente, na Teoria das Representações
Sociais (TRS), de Serge Moscovici (SM), e em dados da pesquisa de campo
com docentes dos anos finais do ensino fundamental sobre as concepções
freireanas em relação às suas experiências profissionais, conforme anuncia
Abdalla (2006, 2017).
Esta pesquisa é um recorte de resultados da investigação em andamento. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, que parte do pressuposto que, ao tratar das experiências profissionais docentes, é possível analisar as representações sociais de docentes sobre a concepções freireanas sob
o enfoque do campo das práticas, como propõe Jodelet (2001). Visto ainda
que, ao representar algo, o sujeito torna o “insólito em familiar” (MOSCOVICI, 2012, p.56).
A pergunta que permeia este trabalho investigativo é: a) quais são os
sentidos e significados de docentes sobre as concepções freireanas que mobilizam suas subjetividades quando estes as relacionam às suas experiências
profissionais? Nesta perspectiva, objetiva-se apresentar como foi realizada a
técnica de Análise de Conteúdo de Bardin (2016), para categorização dos dados em dimensões e unidades de sentido. Este material-base serviu para desenvolver as conversas na Roda de Diálogo, etapa final da pesquisa de campo
cujos resultados não serão apresentados neste texto.
O quadro teórico deste estudo está apoiado em Moscovici (2012), Jodelet (2001;2015), Bardin (2016) e Freire (1996;2019), e em outros referenciais
teóricos que tratam de concepções sobre a formação e a profissionalização
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docente para uma prática mais humanizadora e/ou crítica-transformadora
(ABDALLA, 2006, 2017; ZITKOSKI, 2008; SAUL; SAUL, 2017).
O texto está dividido em cinco momentos: a) fundamentação teórica;
b) procedimentos metodológicos; c) resultados; d) análise; e) considerações
finais.
Espera-se que este recorte de pesquisa, que trata da técnica de Análise
de Conteúdo, de Bardin (2016), possa servir como uma forma de dialogar e
contribuir para outros contextos e/ou produções acadêmicas quanto à utilização desse procedimento teórico-metodológico.

DA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O quadro teórico deste texto está emoldurado em Moscovici (2012) e
Jodelet (2001;2015), no que diz respeito às representações sociais, e, também, se complementa com Abdalla (2006, 2017), Saul e Saul (2017) e Zitkoski
(2008), ao apresentar fundamentos em relação às representações profissionais e/ou manifestações de professores sobre suas práticas docentes. E, ainda, apresenta um embasamento teórico em Freire (1996, 2006, 2019), para
desvelar as percepções de sujeitos sobre a realidade. Dessa forma, Freire
(2019, p. 122), ao propor a investigação temática para desvelar as situações
de opressão que atinge os indivíduos, explica que os seres humanos não são
“peças anatômicas” e seu interesse é pelo pensamento-linguagem referido
a uma realidade.
Neste sentido, Freire (2019) afirma que os indivíduos têm níveis de percepção da realidade e, para desvelar o real, que está oculto e opaco, propõe metodologia crítica, dialógica, rigorosa e ética, contrário a situações de
opressão. Caminha na direção da humanização3, da leitura do mundo à criticidade, mas na unidade dialética da práxis (ação-reflexão). Assume, assim,
a visão utópica da mudança, a do lugar possível que fica está mais adiante
(FREIRE,2019).
Freire (2019) explica que a realidade é encoberta como por uma nuvem
espessa que impede a visão da totalidade, que se apresenta “nublada” e, em
partes, esconde a situação de opressão. Por outro lado, a mesma situação-opressora, segundo Freire (2019, p. 47), “gera uma totalidade desumanizada
e desumanizante, e atinge os que oprimem e como os oprimidos”, ambos
desumanizados. A situação de opressão tem realidade concreta, e pode ser
desvelada pela compreensão da totalidade e suas partes implicadas. Freire
(2019) afirma que: “[...] faltando aos homens uma compreensão crítica da
totalidade em que estão captando em pedaços nos quais não reconhecem
Conforme Zitkoski (2008, p. 214): “A pedagogia freireana assume a posição radicalmente
comprometida com as lutas por humanização e resistência contra toda e qualquer forma de
desumanização em relação à vida concreta das pessoas”.

3
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a interação constituinte na mesma totalidade, não podem reconhecê-las”
(FREIRE, 2019, p.133).
Nesta perspectiva, a libertação, segundo Freire (2019, p. 48), é “um parto doloroso. O homem novo só é viável na e pela superação da contradição
opressores-oprimidos, que é a libertação de todos”. E conclui que “ninguém
se liberta sozinho -, também não é libertação de uns feita pelos outros (p.74).
Em relação às representações sociais, Moscovici (2012, p.27) diz, em uma
palavra, que “é uma modalidade de conhecimento particular tendo a função
de elaboração de comportamentos e da comunicação entre indivíduos”.
Afirma que a representações social é também “a preparação para ação, não
só porque remodela e reconstituiu os elementos do ambiente no qual o comportamento deve acontecer” (p. 46). Por isso, explica que elas “são entidades
quase tangíveis; circulam, se cruzam e se cristalizam continuamente através
da fala, do gesto, do encontro no universo cotidiano” (MOSCOVICI, 2012,
p.39). Já Jodelet (2001, p. 27) caracteriza a “representação como uma forma
de saber prático ligando um sujeito a um objeto”.
Nesta direção, Jodelet (2001, p.28) aponta os elementos e relações que
caracterizam as representações. Aqui, interessa-nos o que a autora pensa sobre o que significa “qualificar esse saber de prático”, considerando que este
“[...] se refere à experiência a partir da qual ele é produzido, aos contextos e
as condições em que ele acontece, mas, sobretudo, ao fato de que a representação serve para agir sobre o mundo e o outro”.
Ao tecer laços possíveis entre a experiência e a representação social,
Jodelet (2015) aborda duas dimensões da experiência: 1º) a “sentida e compartilhada”, assumindo o sentido que alguém que “toma consciência de sua
subjetividade, sua identidade” (JODELET, 2015, p. 503, tradução nossa); e 2º)
a “cognitiva”, ou seja, a “experienciação do mundo e sobre o mundo”, sendo
que esta emerge das “estruturas culturais pré-construídas e tem a ver com
um estoque comum de saberes que darão forma e conteúdo a esta experiência “ (p. 504, tradução nossa). Na experiência cognitiva, a autora diz que é
possível “pensar a ligação com as representações sociais” (p.504, tradução
nossa).
Na próxima seção, apresentamos os procedimentos metodológicos adotados para categorizar os primeiros dados coletados com a utilização da técnica de Análise de Conteúdo de Bardin (2016).

DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A produção dos dados ocorreu no Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), como diz Abdalla (2006, p. 67), pois “a escola é o espaço de ser e estar professor”. Portanto, é onde se “constroem os sentidos da profissão, para
reinventar instrumentos significativos da construção da realidade” (p. 67).
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Nesse primeiro momento, foi apresentado um questionário aos participantes da pesquisa para o levantamento do perfil, seguido pela apresentação
de uma cena configurada como uma situação-problema.
A situação-problema, configurada como uma cena que parte da vivência
e experiência profissional dos investigados, foi inspirada tanto na “educação
problematizadora”, de Freire (2019), quanto em relação ao “cotidiano”, posto
por Moscovici (2012).
Essa cena, que desencadeou a investigação, partiu das condições de trabalho dos investigados, para que emulasse situações cotidianas vivenciadas
pelos professores. O mesmo acontece na prática das escolas públicas do município de Guarujá, em que o diretor e o orientador de ensino organizam as
reuniões de Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) com diversos
temas e demandas expedidas tanto pela escola quanto pela Secretaria de
Educação Municipal
Para Freire (2019, p.134), a educação problematizadora é o “esforço de
propor aos indivíduos as dimensões significativas de sua realidade”. Já Moscovici (2012, p. 28) diz que as representações sociais, é um “conjunto organizado de conhecimentos e atividades psíquicas”, inserido em um “grupo ou
relação quotidiana de trocas e liberam os poderes da imaginação” (p. 28).
Neste sentido, o uso da cena foi uma tentativa de aproximação teórica
entre os autores e, ao mesmo tempo, adjacência à realidade dos investigados quanto ao cotidiano das experiências profissionais em relação ao modo
como são sistematizadas as reuniões no HTPC. Segue, adiante, o modelo da
cena apresentada.

Cena: Situação-problema
1. A escola onde você atua pretende assumir a concepção pedagógica de Paulo Freire. O Orientador de Ensino e o diretor têm organizado
reuniões com os professores. O objetivo discutir e elaborar práticas docentes voltadas às concepções freireanas. Qual seria sua atitude nesta
situação? Justifique.
2. Assinale sua posição: favorável, desfavorável ou neutra.
Os participantes da pesquisa justificaram quais seriam suas atitudes e
manifestaram suas posições favoráveis e desfavoráveis sobre o estudo e a
prática das concepções freireanas.
Cabe salientar que tal proposta metodológica, com base nas situaçõesproblema, incidiu na geração de dados cujas representações dos docentes
ficaram circunscritas ao campo das práticas e direcionadas a partir de um
cenário do cotidiano dos professores. Cenário este, que normalmente ocorre
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nas escolas investigadas, pois as reuniões de HTPC são elaboradas pela gestão
escolar e sem a participação dos docentes.
O corpus de pesquisa, ou seja, as narrativas docentes produzidas a partir
das situações-problema foram submetidas à técnica de Análise de Conteúdo
(AC), de Bardin (2016). O procedimento adotado visou a categorizar os dados
produzidos e compor o material-base para as conversas na Roda de Diálogo4.
A técnica de Análise de Conteúdo, de Bardin (2016), utilizada seguiu
procedimentos para “escolha, seleções e regras” das vozes dos sujeitos, e
adotou os seguintes critérios: a) leitura flutuante e as regras de exaustividade, representatividade; homogeneidade e pertinência; b) como também
os índices e os indicadores; ou seja, recorte e enumeração (BARDIN, 2016,
p.126-9).
A bússola de codificação foi norteada pelo problema de pesquisa, nestes
termos: quais são os elementos representacionais de docentes sobre as concepções pedagógicas freireanas no contexto de suas experiências profissionais? A codificação passou ainda por duas etapas: o recorte e a enumeração.
Para o recorte das vozes dos sujeitos, utilizamos dois critérios: o registro
temático (ao modo como se expressam sobre a concepções freireanas) e a
unidade do contexto (quanto às posições favoráveis e desfavoráveis em relação às suas experiências profissionais). Este último, foi apoiado, ainda, nos
critérios de “custo e pertinência”, de Bardin (2016, p.137).
Quanto à enumeração, consideramos as palavras com maior frequência
na aparição, ou seja, os termos: “autonomia (21), humanização (16) e transformação (16)”5. Esta regra de enumeração foi realizada com a auxílio do software “Ensemble de Programmes Permettant L ́annalyse dês Evocations, de
Vergès, versão de 2001-2005 (EVOC, 2005®), que possibilitou salientar, pela
média ponderada entre as frequências, a ordem de aparecimento dos termos associados às questões de pesquisa (Ordem Média de Evocação - OME
- EVOC)6.
A partir destes critérios, foram estabelecidas duas dimensões de análise:
a) elementos representacionais; e b) identidade profissional. Delas confluíram
duas categorias de análise: a) percepções sobre as concepções freireanas; b)
Na etapa final da pesquisa de campo foram realizadas Rodas de Diálogo: uma abordagem
de caráter investigativo-formativo, com a participação de seis sujeitos da pesquisa. Este procedimento serviu tanta para a coleta de narrativas docentes quanto para propor, junto ao um
grupo de participantes da pesquisa, por meio da análise dos dados produzidos, o (s) possível
(eis) tema (s) gerador (es) sobre as percepções docentes a respeito das concepções freireanas;
contudo, o mesmo não será apresentado neste trabalho.
5
No corpus geral dos dados da pesquisa, ou seja, incluindo outras respostas que envolveram
a técnica de associação de palavras, estas palavras também tiveram maior frequência de aparição.
6
Sobre o uso e resultados de softwares, estes foram apresentados na 14ª Reunião Regional
da ANPEd-sudeste, cujo trabalho intitulou-se “REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE DOCENTES: CONCEPÇÕES FREIREANAS”. Apresentado no GT 04 – Didática, durante a 14ª Reunião da ANPEd
– Sudeste, realizada de 30 de novembro a 3 de dezembro de 2020.
4
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experiências profissionais e sua relação com as concepções freireanas. Essa
categorização seguiu o âmbito do léxico (sentido e sinônimos) e expressivo
(forma como se expressa).
Destacamos, ainda, que, para validação das categorias de análise, aplicamos os critérios propostos por Bardin (2016, p. 149-150), ou seja: exclusão
mútua, homogeneidade, pertinência, objetividade e fidelidade e produtividade. Em outras palavras, verificamos que os registros mantinham, em si
mesmos, a sustentação em sua expressividade e sua relação ao objeto e ao
problema de pesquisa.
Cada categoria se tripartiu em Unidades de Sentido, conforme os dados
registrados no Quadro 1 a seguir:
Quadro 1: Dimensões, categorias de análise e Unidade de Sentido
Dimensões de Análise

Categoria de Análise

Unidades de Sentido
1ª Unidade de Sentido:
Favoráveis

às

concepções

freireanas
Elementos representacionais
de docentes sobre a
pedagogia freireana.
(1.ª dimensão)

Percepções de docente
sobre concepções
freireanas.

2ª Unidade de Sentido
Desfavoráveis às concepções
freireanas
3ª Unidade de Sentido
Expressam suas experiências
profissionais

utilizando

os

termos freireanos.
1ª Unidade de Sentido
Crenças

favoráveis

a

proposta freireana
2ª Unidade de Sentido
Identidade profissional

Experiência profissional

docente

Incredulidade

à

proposta

freireana

(2ª dimensão)
3ª Unidade de Sentido
Visão experiência profissional
ligadas
escolares

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2020).
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A partir das Unidades de Sentido, houve a composição das cenas para
sistematizar a coleta e produção de narrativas docentes, conforme descrito
no Quadro 2, que segue adiante.
Quadro 2: Roteiro das cenas para as conversas na Roda de Diálogo
Cenas para análise

Procedimentos

Cena I: Percepções de docentes que

a) As conversas foram divididas em cenas para

manifestam

a

atitudes

desfavoráveis

em

relação às concepções freireanas.

produção

de

narrativas

a

partir

da

compreensão cênica (MARINAS, 2007)

Cenas; I; II; III.

b) A RD tem como “essência o diálogo” entre o
Cena II: Percepções de docentes que

pesquisador e os entrevistados, como propõe

manifestam atitudes favoráveis em relação

Freire (2019, p.107).

às concepções freireanas.

c) Realizar a RD com, aproximadamente, seis
professores que consentirem participar da

Cena III: Percepções de docentes que

pesquisa e, ainda, obedecendo as normas

relacionam as concepções freireanas às

estabelecidas pela Resolução CNS 196/96 e

suas experiências Profissionais.

466/2012, (BRASIL, 2012a; 2012b), que traz as

regulamentações da ética da pesquisa
d) Os sujeitos não foram identificados, conforme
prevê a Resolução nº 510, de 07 de abril de 2016
(BRASIL, 2016). Estas informações também
constam no TCLE.

Fonte: Elaborado pela autora (2021).

A leitura cuidadosa deste material permitiu, ainda, organizar o Roteiro
Geral da Roda de Diálogo (RD), partindo das Unidades de Sentido, descritas
no Quadro 1, visando a investigar sobre os sentidos e significados de docentes, quando estes mobilizam suas subjetividades sobre as concepções freireanas e as relaciona às suas experiências profissionais.
Desse modo, com base no levantamento das percepções dos docentes
sobre as concepções freireanas voltadas às suas experiências profissionais,
foi organizada a sequência das reuniões e as dinâmicas para as conversas da
Roda de Diálogo, cujo roteiro segue adiante.
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Quadro 3 - Roteiro Geral da Roda de Diálogo (RD)
Perguntas
a) Quais

Orientações
eram

Questões para aquecimento

profissionais

suas

antes

expectativas

de

ingressar

atuação docente nos anos finais do ensino

1. Investigar as expectativas profissionais, as

fundamental?

necessidades

b) Quais são as suas necessidades frente às
condições da Escola dos tempos de hoje?

atuais

e

a

formação

e

experiência e também as influências sobre a
concepção freireana.

c) Em relação à formação e experiência
profissional, qual foi o seu contato com as

2. A proposta tem por base e essência o

concepções freireanas? Em que elas

diálogo, a reflexão sobre a práxis, como diz

contribuem

Freire (2016, p.107).

para

pensar

esta

nossa

realidade? Ou em que aspectos elas lhe
influenciaram

em

suas

vivências,

experiências e práticas pedagógicas?

Questões centrais e procedimentos

Entrevista com os participantes da pesquisa

na

3. Os participantes estão envolvidos numa
investigação-formativa.

Eleição de duas falas que respondam a
seguinte pergunta:

1. Apresentar as cenas categorizadas pela

a)Quais destas falas são mais próximas à sua

2. Após a leitura das falas, que compõem a

vivência,

convivência

ou

experiência

profissional? Por quê?

técnica de AC de Bardin (2016)
respectiva CENA, cada participante escolhe
duas falas que são mais próximas às suas

b)Quais são as situações-significativas estão
encobertas nas falas dos docentes?

vivências,

convivências

3. Codificar-decodificar

c) Em sua opinião, como seria a síntese dessa
situação vivenciada pelos participantes da
pesquisa?

ou

experiências

profissionais.
significativas

para

as

dialogar

situações
sobre

as

situações-limite e possíveis temas geradores
(FREIRE,2019)
4. Após a leitura das falas, cada participante
expõe uma síntese.

O mote das conversas na Roda de Diálogo é sobre percepções de docentes e as situações significativas em relação ao objeto de estudo. O objetivo
central das conversas está direcionado à codificação-decodificação das situações significativas, ao levantamento das situações-limite e possíveis temas
geradores, como propõe Freire (2019).
Esperamos que, a partir da situação-problema e da produção das narrativas docentes coletadas na Roda de Diálogo, seja possível inferir e analisar as
subjetividades docentes sobre o estudo e as práticas das concepções freireanas em suas diferentes dimensões representacionais (informação, imagem e
atitude).
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Na próxima seção, apresentamos resultados preliminares da pesquisa
em relação ao perfil dos investigados e aos resultados obtidos pela utilização
da técnica de Análise de Conteúdo, de Bardin (2016).

DOS RESULTADOS
A pesquisa é de abordagem qualitativa e se desenvolve em nove (09)
escolas públicas municipais de ensino fundamental dos anos finais da cidade
de Guarujá-SP. Os sujeitos são professores que atuam nas disciplinas de Português, Matemática, História, Geografia, Ciências Naturais, Educação Física,
Arte e na modalidade de Educação Especial. Contabilizando o total de 158
participantes.
Estes foram agrupados por variáveis e quantificados tanto por números
absolutos quanto pela porcentagem, conforme descrito a seguir: Áreas de
Conhecimento: Linguagem (66) 42%; Ciências Humanas (34) 22%; Matemática (25) 16%; Ciências Naturais (23) 15%; por fim, Educação Especial7 (10)
5%. Em relação à Faixa etária: até 35 anos (32) 8%; de 36 a 45 anos (27) 17%;
de 46 a 55 anos (65) 41%; de 56 a 65 anos: (38) 25%. Quanto ao Tempo de
atuação: até 10 anos (28) 18%; de 11 a 20 anos (28) 18%; de 21 a 30 anos
(43) 33%; maior que 30 anos de atuação: (50) 32%. Em relação ao Gênero:
feminino (114) 72% e masculino (44) 28%.
Trata-se, portanto, de um grupo que tem tempo de atuação e experiência na carreira docente. Os 158 professores assinalaram, também, outra
questão fechada e obtivemos o seguinte resultado: 54% favorável; 31% desfavorável; 11% posição neutra; 4% não informou.
Para ilustrar as Unidades de Sentido, categorizadas a partir da técnica
de Analise de Conteúdo, de Bardin (2016), que foram tratadas como cenas de
discussão, apresentamos alguns registros categorizados e descritos no Quadro 4 a seguir.
Quadro 4: Cenas “Unidades de Sentido”
Cena 1.
1ª Unidade de Sentido
Crenças favoráveis sobre as
concepções freireanas

Cena 2
2ª Unidade de Sentido
Crenças desfavoráveis sobre
as concepções freireanas

(S.16). Acredito que a proposta

(S.97). Particularmente, não

Cena 3.
3ª Unidade de Sentido
Visão experiência
profissional ligadas às
concepções freireanas
(S.12). Acredito que será

pedagógica,

que

as

me sentiria confortável, pois

bem-vinda, pois estamos

concepções

freireana,

seria

muito interessante,
autonomia

utiliza
pois

do aluno

é

um método que tem vários

precisando de uma escola

a

aspectos

que

me

que abranja esta proposta

o

agradam.

A

humanização

pedagógica. Que os alunos

não

principal objetivo da escola

pode ser feita em outros

reflitam

para mim. Não basta ensinar o

sistemas; a autonomia é um

humanização,

sobre

a

aluno como este conteúdo faz

desenvolvimento humano que

conscientização, leitura de

parte da vida.

levará tanto274
a conscientização

mundo e o diálogo para

quanto a leitura de mundo

que possamos melhorar o

individual. Creio que a leitura

nosso relacionamento e

7
São professores que atuam na sala de recurso e que acompanham alunos com necessidades
conteúdo,
mas
mostrar
ao processo natural
do
autonomia,
especiais
na sala
de aula
comum.

(S.17). Acredito que, se bem
trabalhada, a proposta tem

pedagógica,

que

concepções

freireana,

utiliza

muito interessante,

as

me sentiria confortável, pois

bem-vinda, pois estamos

seria

um método que tem vários

precisando de uma escola

a

aspectos

que

me

que abranja esta proposta

o

agradam.

A

humanização

pedagógica. Que os alunos

pois

não
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autonomia

do aluno

é

principal objetivo da escola

pode ser feita em outros

reflitam

para mim. Não basta ensinar o

sistemas; a autonomia é um

humanização,

conteúdo,

processo natural

mas

mostrar

ao

do

sobre

a

autonomia,

aluno como este conteúdo faz

desenvolvimento humano que

conscientização, leitura de

parte da vida.

levará tanto a conscientização

mundo e o diálogo para

(S.17). Acredito que, se bem

quanto a leitura de mundo

que possamos melhorar o

trabalhada, a proposta tem

individual. Creio que a leitura

nosso relacionamento e

viabilidade de ser implantada

do mundo é individual.

entendermos

com

sucesso.

A

melhor

os

proposta

(S.45). Nesta proposta, o nível

alunos.

freireana é sempre atual, visto

de ensino e aprendizagem é

(S.11). A escola, quando

que busca a humanização do

muito

abrange

agente receptor do processo.

ruim,

tem

pouco

conhecimento

e

sem

assume o papel verdadeiro

conhecimento

não

há

da Educação, onde tudo

autonomia.

essa

proposta,

que é ensinado na escola é
vivenciado no dia-a-dia,
como também a escola
resgata a visão e bagagem
de mundo. Que os alunos
tenham humanização.

Fonte: Dados da Pesquisa de 2020

1.

A leitura cuidadosa deste material e a utilização da técnica de Analise de
Conteúdo (AC), mediante da execução de operações manuais (intelectuais)
e o uso de software (EVOC, 2005®) para a quantificação das frequências das
palavras, permitiram organizar dimensões e categorias de análise e as unidades de sentidos, as quais balizaram a sistematização do Quadro 2 (Roteiro das
cenas para as conversas na Roda de Diálogo para a produção de diálogos e
narrativas docentes). Esta abordagem metodológica mostrou-se uma valiosa
contribuição para análise e a interpretação de dados gerados na investigação.
Esta pesquisa de campo foi realizada no início do ano letivo de 2020. Ocorreu antes do
fechamento das escolas devido à pandemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2 (sigla do inglês
que significa coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave) e recebeu o nome de COVID19 pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
1

DA ANÁLISE

O termo percepção, no dicionário de Ferreira (2008, p. 622), significa
“atentar, reparar, notar e compreender algo através dos sentidos”. Podendo,
assim, aludir uma visão empirista sobre a construção do conhecimento, ou
seja, que os objetos incidem sobre o sujeito e, dessa forma, é produzido o
conhecimento. Faz-se necessário pontuar que, do ponto de vista da epistemologia (ramo da filosofia que estudo como acontece a produção do conhecimento, tanto da ciência quanto do sujeito), há uma distinção que existe
entre o dado, informação e conhecimento.
O conhecimento está relacionado às teorias, e a informação tem o
propósito de dizer algo para alguém, sendo que os dados estão na base
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da pirâmide do conhecimento e da informação. Além disso, ao tratar de
percepções de indivíduos, é preciso compreender que estas são imbricadas
pela visão de mundo (concepção filosófica, ideológica, política, sociocultural
e econômica, etc.) e pelo grau das informações e conhecimentos que o
indivíduo tem sobre o objeto da conversação.
Dito isto, esclarecemos que, ao nomear as Unidades de Sentido pela nomenclatura “percepções docentes sobre as concepções freireanas”, assumimos que se trata de resultados preliminares categorizados, e para servir de
apoio às conversas na RD, em que houve: a produção de narrativas docentes;
a discussão sobre as situações significativas; o propósito de descortinar as
situações-limite, que precisam ser superadas; e a eleição de temas geradores
(FREIRE, 2019), num caráter de investigação-formativa, ou seja, a produção
de efeitos formativos (BRAGANÇA, LIMA, 2016).
As categorias e as Unidades de Sentido nomeadas por “percepções”
sugerem, portanto, o aprofundamento da análise teórica quanto à ativação
representacional, à identidade profissional e à realidade concreta, que encobrem as situações significativas classificadas por percepções de docentes
sobre as concepções freireanas.
Neste texto, limitamos a apresentar os aportes teóricos, fundamentados em Moscovici (2012), quanto à ativação representacional e aos processos de ancoragem e objetivação, que são geradores de representações sociais. Como também, a perspectiva freireana quanto à discussão de situações
significativas, situações-limite e temas geradores, para desvelar a realidade
concreta. Sabendo que esta é percebida em níveis diferentes pelos indivíduos e requer o desvelamento do real, da situação concreta e existencial
(FREIRE, 2019).
Em relação à perspectiva teórica freireana, o autor afirma que as situações-limite são aquelas que precisam ser superadas e estão encobertas e
percebidas em diferentes níveis pelos indivíduos.
Freire (2019) diz que o “pensamento-linguagem” é sempre referido a
uma realidade. Tal realidade é marcada por situações de opressão, e, ainda,
diz que:
A própria situação concreta de opressão, ao dualizar o
eu do oprimido, ao fazê-lo ambíguo, emocionalmente
instável, facilita ação divisória do dominador das mesmas proporções em que ele dificulta a ação unificadora
indispensável à prática da liberdade. (FREIRE, 2019, p.
235-6)

Sob este mote, a análise a respeito das percepções favoráveis e desfavoráveis requer os balizamentos posto na pedagogia freireana, sendo, entre
elas: a) o objetivo da opressão é a ação divisória para dominar); b) a visão
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ingênua tem carácter mágico e mítico que liga umbilicalmente ao mundo
da opressão” (FREIRE, 2019, p. 239), como também, há o posicionamento
astuto a favor da dominação (IDEM, 2006) ; c) a dúbia relação introjetada
entre opressor-oprimido; d) a invisibilidade do poder de opressão; e) as contradições encobertas na aderência ou não às concepções freireanas, o que
requer o questionamento: o quê? Como? Para quê? Qual será a contradição
principal? f) levar em conta a afirmação de Freire (2019, p. 240): “opor à ação
divisória das elites dominadoras e dirigir-se no sentido da unidade dos oprimidos”; g) também, considerar, como síntese, para uma legítima ação cultural, que não cabe a ação de invasores, pois estamos implicados na mesma
realidade; h) levar, ainda, em consideração que: “o saber da cultura alienada
que, implicando a ação transformadora, dará lugar à cultura que desaliena”
(FREIRE, 2019.p. 249); i) a compreensão da realidade, onde os indivíduos se
descobrem em situação (FREIRE, 2019).
Nesta direção, compreender as atitudes de docentes, que manifestam
atitudes favoráveis e desvaráveis, ultrapassando a ideia biunívoca e polarizada, mas requer criticidade sob a perspectiva da práxis (ação-reflexão), como
propõe Freire (2019).
Destarte, para além do posicionamento favorável ou desfavorável, também no âmbito da teoria moscoviciana, faz-se necessária a análise das dimensões das representações sociais que, por sua vez, são geradas pelos processos de objetivação e ancoragem, entendendo que:
[...] a objetivação mostra como os elementos representados de uma ciência se integram a uma determinada
realidade social, enquanto a ancoragem permite aprender a maneira como eles contribuem para modelar as
relações sociais e como eles se exprimem. (MOSCOVICI,
2012, p. 158-9)

As respostas dos sujeitos, mostradas no Quadro 4, servem para ilustrar
as dimensões das representações sociais (informações, imagens e atitudes)
dos participantes sobre as concepções freireanas. Moscovici (2012, p. 175)
destaca que “pertence à experiência coletiva subjetivada, um habitus cultural”.
Para ilustrar a dimensão das informações, os participantes deram as respostas: a) a ação de transformar o aluno passa pela identificação do ponto de
vista do mesmo e isso configura uma educação humanizada; b) que o objetivo da proposta freireana é manipular as mentes dos alunos; c) a escola atua
pela transformação do aluno, mas estes não têm interesse.
Quanto à dimensão designada por “campo de representação” ou
“imagem”, como explica Moscovici (2012, p.64), podemos ilustrar que as
respostas obtidas são remetidas ao cotidiano em relação ao processo de
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ensino-aprendizagem e ao problema, compreendido pelos sujeitos como
falta de interesse dos alunos.
Em relação ao participante que assume posicionamento contrário, é
possível observar o processo de ancoragem, que classifica e nomeia as concepções freireanas e a ideia de produzir a manipulação no modo de pensar
dos alunos, como se fosse algo familiar. Ao fazer essa escolha, estabelecem-se relações negativas, o que sugere que pode se estocar, na memória e nas
comunicações, representações sociais que se ligam aos contextos das práticas de forma mais negativa (MOSCOVICI, 2012).
O participante que assume um posicionamento favorável ancora as concepções freireanas às suas expectativas em relação ao processo de ensino-aprendizagem para a melhoria da aprendizagem dos alunos. A imagem que
se destaca é a aprendizagem dos alunos; portanto, inserem-se suas percepções no contexto de suas práticas. Moscovici (2012, p. 46) diz que a imagem é
uma “parte retirada da substância simbólica elaborada por indivíduos”, que,
ao trocar essas comunicações, “tendem a se influenciar a e se remodelar
reciprocamente” (p. 46).
Em relação às dimensões da experiência, propostas por Jodelet (2015),
observamos, que os participantes da pesquisa objetivam e ancoram as concepções freireanas ao contexto de suas práticas, comportamentos e possíveis
comunicações entre indivíduos. O que mostra a possibilidade de extrair das
experiências profissionais a ligação com elementos representacionais cognitivos, afetivos e socioculturais. Entretanto, estes serão aprofundados por
meio da investigação de narrativas de docentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estes resultados da pesquisa em andamento sugerem que os aportes
teóricos moscoviciano e freireano contribuem para descortinar, analisar e
aprofundar o conhecimento sobre as segmentações das narrativas docentes
geradas e categorizadas pela técnica de Análise de Conteúdo (BARDIN,2016).
É preciso destacar que desvelar os posicionamentos favoráveis e desfavoráveis às concepções freireanas, no contexto das experiências profissionais de docentes que atuam nos anos finais do ensino fundamental, podem
contribuir para refletir não só como pensam os professores, mas como eles
atuam ou podem atuar no sentido de práticas mais humanizadoras e inclusivas (ABDALLA, 2006, 2017; ZITKOSKI, 2008; JODELET, 2014; SAUL; SAUL,
2017).
Por fim, concluímos que a saída deste perverso circuito, marcado pela
relação opressor-oprimido e situações-limites a serem superadas, exige a
presença de dois princípios básicos: diálogo e uma ação cultural não opressora (FREIRE, 2019). Daí, podemos parafrasear Freire (2019, p. 142), quando
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afirma: “quanto mais investigo o pensar do docente com ele, tanto mais nos
educamos juntos. Quanto mais nos educamos, tanto mais continuamos investigando”.
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TENSIONAMENTOS ENTRE O IDEAL E O REAL DO ENSINO
REMOTO EMERGENCIAL: A PERSPECTIVA DA RELAÇÃO
PEDAGÓGICA DIALÓGICA
Isadora Alves Roncarelli1
Nilda Stecanela2

RESUMO
O presente texto tem por objetivo apresentar reflexões acerca da relação pedagógica dialógica no contexto da pandemia da Covid-19 e a suspensão das aulas presenciais nas escolas de Educação Básica do território
brasileiro. Para tanto, partimos do questionamento gerador dessas reflexões:
é possível estabelecer uma relação pedagógica dialógica no contexto das desigualdades enfrentadas durante o Ensino Remoto Emergencial? Como propositiva de uma possível resposta à pergunta, apresentamos uma análise do
panorama social vivido pelo país durante a pandemia, no que tange às ações
do Governo Federal para enfrentamento da emergência de saúde, bem como
as orientações do Ministério da Educação acerca da adoção do Ensino Remoto Emergencial pelas escolas brasileiras. Para ancorar teoricamente a discussão apresentamos uma revisão de literatura que tem como base as obras de
Santos (2020) - para discutir o panorama social dos impactos da pandemia;
Freire (1993, 2000 e 2017), Varela y Morales (1817), além de comentadores
de suas obras - para tratar acerca da relação pedagógica dialógica; bem como
de Alves (2020), Duarte e Medeiros (2020), e outros autores, que discutem as
relações pedagógicas estabelecidas no período pandêmico. Defendemos o
argumento de que o esforço dos(as) professores(as) pela implementação de
uma relação pedagógica dialógica faz-se presente nos diferentes contextos
das escolas brasileiras, porém para que as práticas se efetivem dependem
de diversos fatores, a saber: acesso à conectividade e às tecnologias digitais,
formação docente, políticas de mitigação da desigualdade, articulação das
tecnologias educacionais, além de outros aspectos pontuais de cada realidade de ensino, os quais precisam ser enfrentados para se alcançar uma relação pedagógica dialógica na proposta de Ensino Remoto Emergencial.
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PALAVRAS-CHAVE
Relação pedagógica dialógica. Educação e pandemia. Ensino Remoto
Emergencial. Desigualdade educacional.

1. INTRODUÇÃO
A pandemia da Covid-19 agravou situações de desigualdade econômica
e social em diversas partes do mundo. No Brasil, país drasticamente afetado
pelas decisões (ou falta delas) governamentais de combate à pandemia, além
do aumento da desigualdade, destaca-se a suspensão das aulas presenciais
na Educação Básica, que já dura mais de um ano. As redes de ensino enfrentam dificuldades de manutenção de estratégias de efetiva aprendizagem com
a proposta de Ensino Remoto Emergencial, mas, grande parte, não consegue
garantir um retorno seguro das aulas presenciais, visto que o cenário pandêmico se agrava com o passar dos meses e as condições desiguais das redes de
ensino do país ficam ainda mais evidentes.
Propomos uma reflexão inicial sobre o panorama social e educacional do Brasil no contexto da pandemia, a partir da seguinte problemática,
discutida no primeiro item do artigo: é possível estabelecer uma relação
pedagógica dialógica no contexto das desigualdades enfrentadas durante o
Ensino Remoto Emergencial? Apontamos também as ações do Governo Federal frente à pandemia da Covid-19, alguns aspectos a respeito das diferenças de enfrentamento à problemática por populações menos favorecidas
economicamente, além de discutir as proposições do Ministério da Educação
e do Conselho Nacional de Educação para as escolas durante a suspensão das
aulas presenciais.
Para dar sequência à discussão, no segundo item, abordamos aspectos
da relação pedagógica dialógica, através das contribuições de Freire (1993,
2000 e 2017) e Varela y Morales (1817), estabelecendo uma interlocução entre os autores, além de outros comentadores de suas obras. Na sequência,
no terceiro item do texto, discutimos a problemática entre as propostas do
Conselho Nacional de Educação e o vivido no Ensino Remoto Emergencial na
perspectiva da prática dialógica. As considerações finais congregam anúncios
para o enfrentamento aos desafios que emergiram do contexto analisado,
considerando as reflexões realizadas ao longo do texto, bem como as perspectivas de futuras pesquisas na área.

2. CENÁRIO PANDÊMICO BRASILEIRO: DESAFIOS
SOCIAIS E EDUCACIONAIS
A pandemia da Covid-19 atingiu o Brasil de forma muito singular. O país
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vive um momento político conturbado, de constantes ataques à ciência, desde a redução de bolsas de pesquisa até o negacionismo científico, tornando
as consequências da pandemia ainda mais fortes no território brasileiro. Desde fevereiro de 2020, quando os casos começaram a surgir no país, o Governo Federal adotou uma a postura contrária ao isolamento social e favorável a
adoção de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19, além
de pronunciamentos reduzindo a importância do uso de máscara e menosprezando o número de mortos pela doença. Essas posturas geraram diversas
consequências sociais no país, que já enfrentava um cenário político de grande polarização.
Junto ao cenário político-social abalado e ao sistema de saúde superlotado, as escolas precisaram suspender as aulas presenciais para contribuir
com uma menor circulação do vírus. Durante o período de suspensão das
aulas, as escolas da rede pública de ensino buscaram, juntamente com as
mantenedoras, estratégias para proporcionar auxílio alimentício às famílias
em vulnerabilidade social que, no período de aulas presenciais, contavam
com a merenda escolar como forma de complementação da alimentação diária de crianças e adolescentes.
Além disso, diversas famílias perderam poder aquisitivo e, algumas, inclusive tiveram sua renda drasticamente afetada pela perda de empregos.
Como bem descreve Santos (2020), sabe-se que a pandemia agrava ainda
mais a “crise permanente” que o mundo enfrenta nos últimos quarenta anos,
e, por isso, não atinge a todos igualmente: os imigrantes, as populações das
favelas, os trabalhadores informais, as mulheres, os idosos, as pessoas com
deficiência e outros grupos minoritários foram rapidamente atingidos pela
crise de saúde e mudança no mercado financeiro. Muitos desses atingidos
são, ou têm filhos, frequentadores da escola pública, e precisaram de acolhimento e assistência muito além de pedagógica, para garantir os direitos
básicos de sobrevivência às suas famílias.
O precário acesso aos meios de comunicação, à internet, à moradia digna, ao saneamento básico, à alimentação de qualidade são apenas alguns
dos fatores que ficaram ainda mais evidentes com a pandemia e que afetaram, diretamente, os estudantes de diferentes redes de ensino. Sobre isso,
Alves (2020) destaca que:
A disruptividade provocada pela pandemia do Coronavírus evidenciou, destacadamente, para países que
apresentam percentuais significativos de pobreza e desigualdade social acirradas, como o Brasil, as barreiras
físicas, culturais, econômicas e tecnológicas que estruturam a sociedade, dando visibilidade àqueles que eram
considerados invisíveis e muitas vezes esquecidos. Essa
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parcela da população vem sendo muito afetada especialmente no que se refere às questões relacionadas a
sobrevivência durante esse período. Para essa população muitas vezes, a educação não é uma prioridade, sobretudo neste momento. (ALVES, 2020, p.357)

Ao alertar sobre as mazelas da desigualdade escancaradas pelo contexto pandêmico, Santos (2020) enfatiza as diferentes perspectivas de enfrentamento à pandemia por aqueles que vivem em condições econômicas
e sociais privilegiadas: pode-se optar pelo isolamento social, garantindo a
manutenção econômica e educacional da família e a não contaminação com
o vírus; situação que é bem diferente para aqueles que dependem da ida às
ruas para garantir a sobrevivência. Fica evidente o argumento do autor de
que “(...) para os moradores das periferias pobres do mundo, a atual emergência sanitária junta-se a muitas outras emergências” (SANTOS, 2020, p.19),
dessa forma, o exposto anteriormente por Alves (2020) ganha ainda mais
elucidação: como pode a educação ser prioridade para os(as) estudantes que
vivem em situações vulneráveis agravadas pela pandemia? Como o Estado
pode garantir o direito à educação aos estudantes marginalizados? A que tipo
de Ensino Remoto esses(as) estudantes terão acesso?
Partindo da perspectiva das responsabilidades do Estado na situação
de emergência vivida, fica difícil vislumbrar políticas que atendam às demandas educacionais das populações vulneráveis com a suspensão das aulas presenciais. O Brasil, de acordo com relatório da OCDE, é um dos países que
manteve as escolas fechadas3 por mais tempo, precarizando ainda mais o
cenário educacional do país e acentuando as desigualdades. Poucas medidas, a nível federal, foram tomadas para tentar frear o avanço do vírus, por
consequência, a abertura segura das escolas foi adiada de forma constante
e, no momento atual, com mais de um ano passado da suspensão das aulas
presenciais, diversas redes de ensino permanecem em atendimento remoto,
ou escalonamento de estudantes no atendimento presencial.
O discurso neoliberal de preservação da economia acima dos direitos
básicos de acesso à saúde e educação enfatizado no país, corrobora para
esse cenário. De acordo com Santos (2020, p.25), “os governos com menos
lealdade ao ideário neoliberal são os que atuam mais eficazmente contra a
pandemia, independentemente do regime político”, situação que não se aplica ao Brasil. No momento da escrita deste texto, o país já soma 21.710.817
casos notificados da Covid-19 e, infelizmente, 605.211 vidas perdidas4, mas
o discurso negacionista e de minimização das consequências do vírus para
Cabe uma observação em relação ao termo “fechada”: as escolas, em sua grande maioria,
seguem atendendo aos estudantes, porém de forma remota. Ao longo do texto, ao utilizar
esse termo, nos referimos à suspensão das aulas presenciais.
4
Dados divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa, no dia 22 de outubro de 2021.
3
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a sociedade permanece forte, com a falsa premissa de defesa da economia,
“(...) como se a economia pudesse prosperar sobre uma pilha de cadáveres”
(SANTOS, 2020, p.27).
Frente ao cenário exposto, abordaremos a seguir um panorama sobre a
(re)organização da educação brasileira a partir do Parecer CNE/CP nº: 9/2020
do Conselho Nacional da Educação (CNE) a respeito da reorganização dos calendários escolares e a realização de atividades pedagógicas não presenciais
durante período de pandemia da Covid-195.
Conforme a orientação do parecer, as escolas de Educação Básica precisaram adaptar suas práticas de Ensino Remoto a fim de garantir propostas
que “(...) utilizem a oportunidade trazida por novas tecnologias digitais de
informação e comunicação para criar formas de diminuição das desigualdades de aprendizado” (PARECER CNE/CP Nº:9/2020, p.3). Tarefa essa que requer mapeamento das situações de vulnerabilidade das famílias, do acesso
à internet em diferentes regiões dos estados/cidades, da disponibilidade de
recursos digitais por parte dos(as) docentes, escolas e estudantes, do reconhecimento dos familiares e responsáveis que realizam o acompanhamento
dos(as) estudantes em casa, a fim de detectar situações de baixa escolaridade e dificuldade de suporte, além de diferentes situações econômicas, sociais
e psicológicas de cada família em cada rede de ensino.
Para atender aos estudantes da melhor forma possível, as escolas precisaram traçar planos, buscar estratégias e reorganizar os objetivos de aprendizagem e habilidades previstos para os anos letivos de 2020 e 2021. A nota
do CNE
[...] indicou possibilidades da utilização da modalidade Educação a Distância (EaD) previstas no Decreto nº
9.057, de 25 de maio de 2017 e na Portaria Normativa
MEC nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019, os quais indicam também que a competência para autorizar a realização de atividades a distância é das autoridades dos
sistemas de ensino federal, estaduais, municipais e distrital. (PARECER CNE/CP Nº:9/2020, p.7-8)

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional6 (LDB) há a possibilidade de um “ciclo emergencial”, citado no artigo 23, compreendido nessa
situação como uma saída para cumprir as habilidades programadas em 2020
também em 2021, realizando uma espécie de ciclo contínuo entre os dois
anos letivos. Além disso, o artigo 32 da LDB prevê a possibilidade de ensino
Cabe ressaltar que outros pareceres foram emitidos posterior a esse, a saber: CNE/CP nº
11/2020, CNE/CP nº 15/2020, CNE/CP nº 16/2020, CNE/CP nº 19/2020, CNE/CP nº 06/2021.
Iremos nos deter no Parecer CNE/CP nº 9/2020, por ser o primeiro parecer homologado com
orientações acerca do Ensino Remoto Emergencial no país.
6
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
5
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a distância como complementação de aprendizagem ou em situações emergenciais. Apesar de previsto em lei, esse tipo de modalidade estava muito
distante da Educação Básica, especialmente da rede pública de ensino, e,
ainda mais, dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, por isso, algumas redes
precisaram de um tempo maior de adaptação.
Mesmo com as portarias do Ministério da Educação (MEC)7 e orientações do CNE, as singularidades das diferentes redes de ensino brasileiras evidenciam as desigualdades de acesso ao Ensino Remoto de qualidade, não só
ao que diz respeito às tecnologias necessárias, mas à forma como esse tipo de
ensino é oferecido pelas redes. Seja por meio de atividades fornecidas de forma impressa, através de plataformas digitais, televisão, rádio ou plataformas
de reunião ao vivo, as experiências de ensino, aprendizagem e intervenção
pedagógica vividas nesse período precisam ser investigadas e problematizadas: que tipo de relação pedagógica se estabelece nas diferentes condições
de Ensino Remoto? É possível estabelecer uma relação dialógica nesse contexto?
Nos itens que seguem, propomos algumas reflexões acerca dessas questões.

3. RELAÇÃO PEDAGÓGICA DIALÓGICA: CONTRIBUIÇÕES
DE VARELA Y MORALES E FREIRE
Neste item, propomos uma aproximação entre as contribuições de Félix
Varela y Morales (1817) e Paulo Freire (1993, 2000 e 2017), no que tange a
relação pedagógica dialógica. A intenção na seleção dos autores é enfatizar
as contribuições das pedagogias latino-americanas para a discussão de intervenções pedagógicas na atualidade, podendo, no último item desse artigo, aproximar as concepções dos autores com o vivido no Brasil no contexto
de pandemia e Ensino Remoto Emergencial. Para estabelecer esse diálogo,
que possui limitações em relação ao tempo histórico das obras dos dois autores, utilizamos também as contribuições de autores que dissertam sobre
suas obras: Cruz (2019), Fischer e Lousada (2018), Zitkoski (2018), Trombetta
(2018), além de Buber (2001), autor que inspirou os estudos de Freire (1993).
Freire (1993, 2000 e 2017) foi um grande autor das teorias críticas, responsável por propor um novo olhar para a educação popular, enfatizando a
humanização e a libertação dos sujeitos. Antes dele, Varela y Morales (1817)
dissertou sobre formação integral dos sujeitos, criticando a educação memorística e defendendo um processo pedagógico ativo. Essa concepção de
sujeito como construtor de conhecimento, defendida por ambos, ainda que
de forma um pouco distinta, perpassa a concepção de prática pedagógica
dialógica.
Ao tratar da obra de Varela y Morales (1817), Cruz (2019) destaca que a
A Portaria nº 343, de 17 de março de 2020 (BRASIL, 2020a) e a Medida Provisória Nº 934,
de 1º de abril de 2020 (BRASIL, 2020b), substituíram as aulas presenciais por aulas remotas.

7
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proposta teórica do autor
[...] se baseia no estudo e na análise do mundo material
para derivar as ideias deste; e, nesse processo, o estudante desempenha um papel ativo, tanto no conhecer
quanto no fazer. Inimigo furibundo da educação memorística, defende um processo pedagógico ativo, com centro na análise qualitativa, fundando para isso o método
que hoje denominamos dialógico. (VARELA Y MORALES,
CRUZ, 2019, p.193)

A defesa de Varela y Morales (1817) de uma educação em que o sujeito seja ativo na construção do conhecimento evidenciam sua preocupação
com a formação integral dos seres humanos. Ao propor uma reflexão sobre
as atividades pedagógicas, mais especificamente em relação ao ensino da
Filosofia, o autor enfatiza o papel de estimular o pensar e o fazer dos(as)
estudantes, de modo que não sejam apenas espectadores da aula, mas que
compreendam e apliquem aquilo que é discutido, a partir também das relações que estabelecem com seus conhecimentos.
Sobre essa mesma perspectiva, podemos destacar a concepção de Freire (1993) de saber de experiência feito, em que o autor enfatiza a importância de valorizar os saberes dos(as) educandos(as), mas propor ações de
superação a esses saberes, ou seja, construção de novos conhecimentos a
partir do já sabido. De acordo com Fischer e Lousada (2018)
[...] na concepção dialógica de educação, existem diferentes tipos de saber, não hierarquizados, não merecendo ser classificados mecanicamente como válidos ou
inválidos. Dessa forma, são considerados relevantes os
saberes dos educandos [...] elaborados na vida cotidiana, ou seja, trata-se dos saberes de experiência feitos.
(FISCHER E LOUSADA, 2018, p.422)

Para valorizar tais saberes, Freire (2017) defende o “saber escutar”, tanto por parte dos(as) educadores(as) quanto dos(as) educandos(as). Enfatiza ainda a necessidade de falar com os(as) educandos(as) e não para os(as)
educandos(as). Essa concepção reforça a ideia de sujeitos cognoscentes, que
tem saberes distintos e, mais do que isso, que tem capacidade de aprender.
O falar com também pressupõe o diálogo horizontal, em que os processos de
construção do conhecimento se evidenciam na relação estabelecida entre
educador(a) e educando(a), potencializando as aprendizagens e valorizando
a prática dialógica como processo educativo.
Anterior a isso, Varela y Morales (1817) já destacava a importância de
acreditar no potencial de aprendizagem dos(as) educandos(as) e, a partir disso propor uma educação menos memorística:
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Investigando a origem destes males, verifico que provêm
principalmente da preocupação reinante em muitos de
crer que as crianças são incapazes de combinar ideias
e que se deve ensiná-las tão mecanicamente quanto se
ensinaria um irracional. [...] Falemos na linguagem das
crianças, e elas nos entenderão. É temerário o empenho
de querer que seus primeiros passos sejam tão rápidos
como os do homem já versado. Mas é igualmente um
erro proibir-lhes que os deem ou ao menos não estimulá-las a fazê-lo. (VARELA Y MORALES, 1817, s/p.)

A concepção de partir da realidade dos(as) educandos(as), ainda que
não seja diretamente expressa por Varela y Morales (1817), pode ser identificada na reflexão do autor. Ao propor que os(as) educadores(as) falem “na
linguagem das crianças”, fica evidente a dialogicidade da sua proposta: escuta dos(as) educandos(as), compreensão de sua realidade, crença na sua
capacidade de aprendizagem e proposição de um saber-fazer a partir da experiência. Para tanto, Varela y Morales (1817) destaca a necessidade
de estabelecer um novo sistema de educação deixando
o método de ensinar por preceitos gerais isolados e poucas vezes entendidos, embora relatados de memória,
este for substituído por um ensino totalmente analítico,
em que a memória tenha pouquíssima parte, e o convencimento faça tudo. (VARELA Y MORALES, 1817, s/p.)

Quase dois séculos após, Freire (1993) endossou o discurso por uma
nova perspectiva de educação, propondo uma pedagogia crítica, ancorada no
diálogo e na construção do conhecimento. Apesar de distantes temporalmente e, em alguns momentos também conceitualmente, os autores denunciam
as fragilidades do ensino em suas épocas, destacando a participação ativa do
sujeito como impulso para uma mudança na perspectiva da aprendizagem.
A relação pedagógica dialógica8 é uma proposta de ruptura que perpassa a obra dos dois autores e segue sendo evidenciada por outros que os sucedem. Apesar disso, ainda há presença de fazeres pedagógicos memorísticos
e de pouco protagonismo dos(as) educandos(as) nas práticas adotadas pelas
escolas. Cabe destacar que, de acordo com Freire (1993), o diálogo implica
em práxis social, ou seja, no compromisso entre aquilo que é dito e aquilo
que é feito, ou do que é previsto nos documentos institucionais e aquilo que
acontece na prática. Por isso a prática dialógica vai além do diálogo como espaço de fala, perpassa a construção coletiva, a reflexão sobre a ação, e uma
A expressão “relação pedagógica dialógica” é utilizada por Stecanela (2018) como categoria
emergente ao seu estudo sobre culturas da reclamação no cotidiano escolar, combinando as
contribuições de Paulo Freire e Martin Buber para analisar narrativas de professores e estudantes da educação básica.

8
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educação humanizadora, visando a liberdade.
Em sintonia ao dito anteriormente, podemos recorrer a Buber (2001) e
sua abordagem sobre a filosofia do diálogo, autor que inspirou Freire (1993)
na sistematização da ação pedagógica dialógica. Segundo Buber (2001), a relação é o que determina a concretização da existência humana. Buber (2001)
entende que o diálogo se efetiva pela dimensão do encontro dos seres humanos em uma perspectiva de mutualidade, na relação Eu-Tu, a qual orienta
o diálogo na perspectiva do encontro direto. É nessa perspectiva, que Freire
(1993) compreende o diálogo como fenômeno humano e como um “encontro dos homens, mediatizados pelo mundo” (Freire, 1993, p. 78). A pronúncia
da palavra é pré-requisito para o diálogo acontecer e para promover o processo de conscientização e libertação.
Zitkoski (2018), ao escrever sobre a concepção de diálogo na obra freireana, afirma que através do diálogo podemos olhar o mundo e a realidade
como processo. Se é processo, é inacabada, por isso podemos intervir, reinventar. Nesse caso, o diálogo é o que impulsiona o pensar crítico-libertador,
por isso é fundamental em uma prática humanizadora, preocupada com o
coletivo e com a valorização do outro e seus saberes.
Esse encontro com o outro tem seus pilares na interatividade, afetividade e dialogicidade9. De acordo com Trombetta (2018, p.36, grifo do autor), “os seres humanos se fazem no encontro, na escuta, na comunhão e no
diálogo com os outros. É no reconhecimento do outro como alteridade que
o eu se constitui como pessoa.” Propor uma prática pedagógica dialógica é,
portanto, perceber o diálogo como comunhão, acolhimento ético do outro e
amorosidade. Freire (1993, p.118), ao abordar o encontro com o outro reitera que “o diálogo tem significação precisamente porque os sujeitos dialógicos
não apenas conservam sua identidade, mas a defendem e assim crescem um
com o outro.”
Ante o exposto, o diálogo como princípio e como meio é mobilizador de
uma relação pedagógica dialógica, cuja concepção considera e valoriza todos os sujeitos que participam da construção do conhecimento: educador(a),
educandos(as) e a coletividade. As decisões são coletivas, o ensino é colaborativo e a construção do conhecimento perpassa as reflexões individuais
e as criações conjuntas. A práxis dialógica se constitui em comunhão com a
liberdade, promovendo a escuta, a participação, a interação, a amorosidade
e a construção do conhecimento.
Essas três dimensões que integram a relação pedagógica, em uma perspectiva dialógica, são
abordadas em: LORESATTI, Edi Jussara Candido; SILVA Marília da; BISSACO, Nureive Goularte.
O papel da orientação e a mediação: criando possibilidades para a construção da autonomia
no orientando. 2005. Monografia. Curso de Especialização em Formação para Educação a
Distância. Universidade de Caxias do Sul.

9
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4. ENTRE O IDEAL E O REAL: ENSINO REMOTO
EMERGENCIAL NA PERSPECTIVA DA RELAÇÃO
PEDAGÓGICA DIALÓGICA
O Ensino Remoto Emergencial foi adotado por grande parte das escolas
brasileiras como alternativa para enfrentar a suspensão das aulas presenciais
durante a pandemia da Covid-19. Como já abordamos anteriormente, diversos aspectos relacionados à desigualdade social impactam nessa decisão,
uma vez que muitas famílias não possuem os recursos tecnológicos e didáticos para proporcionar aos(as) estudantes o acompanhamento das aulas e a
realização das atividades propostas pelos(as) professores. A adoção do Ensino Remoto foi bastante questionada e, de acordo com Charczuk (2020)
ocasionou uma série de críticas e resistência dos envolvidos (isto é, professores, familiares e alunos), como
também da sociedade civil. Esse movimento se centrou
em dois grandes focos de problematização: (i) a enorme
desigualdade socioeconômica dos brasileiros e, consequentemente, a falta de acesso aos recursos necessários
para o acompanhamento de aulas remotas por grande
parte da população; e (ii) a contraposição entre ensino
presencial e educação a distância (EaD), ou ensino remoto, e a pretensa qualidade daquele em detrimento
destes. (CHARCZUK, 2020, p.2)

Considerando a diversidade das escolas brasileiras e a necessidade de
manter a qualidade do ensino, muitas ações foram adotadas durante esse período: aulas síncronas via plataformas de reunião digitais, ambientes virtuais
de aprendizagem, atividades via aplicativos de mensagens ou redes sociais,
videoaulas, envio de atividades impressas pelo correio, retirada de atividades
na escola, aulas por meio de rádio e televisão, além de outras estratégias
encontradas por cada instituição para alcançar o maior número possível de
estudantes. Cabe destacar que, mesmo com todo o esforço coletivo, nem
todos(as) tiveram acesso aos materiais e aulas desenvolvidos, reforçando a
desigualdade de acesso (e permanência) à escola.
Mesmo com os percalços da desigualdade, professores(as) seguiram
oferecendo diferentes formas de acesso aos materiais organizados para as
aulas. A questão que anunciamos para discussão aqui, relaciona-se com a
proposta apresentada no item anterior: é possível estabelecer uma relação
pedagógica dialógica no contexto das desigualdades enfrentadas durante o
Ensino Remoto Emergencial?
Ao abordar a temática da educação no Ensino Remoto, Charczuk (2020,
p.3) afirma que “não é a forma de ensino – seja ele presencial ou a distância,
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ou remoto – que garante à proposta didático-pedagógica o efeito de troca,
relação e construção de aprendizagens, mas, sim, os modelos teóricos conceituais que sustentam tais formas”. Desse modo, ainda que as estratégias
adotadas pelas escolas sejam diversas, é a forma de mediação docente que
irá promover, ou não, uma prática pedagógica mediada pelo diálogo.
Duarte e Medeiros (2020) apresentam reflexões acerca de narrativas de
professores(as) em relação às práticas e mediação pedagógica durante o Ensino Remoto. As autoras enfatizam as contribuições dos(as) docentes de que
a mediação por parte do(a) professor(a) é fundamental para que a construção do conhecimento se concretize mesmo em um cenário de Ensino Remoto e pouca interação entre os pares. Mas como ocorre essa mediação? Em
que medida as tecnologias digitais podem contribuir para que uma relação
dialógica se estabeleça? De acordo com Oliveira, Silva e Silva (2020), muitas
questões rondam a problemática do Ensino Remoto, por isso,
[...] é essencial analisar o cenário atual por todos os
ângulos e considerar três questões, que se conectam,
quando falamos de ensino remoto: o acesso à internet; a
qualidade dos artefatos tecnológicos de alunos e professores; e domínio e formação para o uso desses artefatos.
(OLIVEIRA, SILVA E SILVA, 2020, p.29)

Mesmo com essas dificuldades, os(as) docentes precisam se mobilizar
em busca de estratégias de garantia de aprendizagem. Os autores (2020) reforçam que as tecnologias digitais
Podem contribuir para transformar a escola em um espaço mais dinâmico, de pesquisas, de exploração de culturas e de novos aprendizados; mas, como diz Freire, se
forem alicerçadas pela ação dialógica entre educador-educando, a partir de seus contextos culturais e de suas
lutas políticas cotidianas. (OLIVEIRA, SILVA E SILVA, 2020,
p.29)

A partir do exposto, fica evidente a necessidade de estabelecer uma
mediação que contribua com essas aprendizagens, de forma que os(as) estudantes não sejam apenas consumidores dos materiais produzidos pelos(as)
docentes, mas que possam estar no centro do processo de construção do conhecimento. Duarte e Medeiros (2020) reforçam que mesmo que o acesso às
tecnologias digitais seja presente no cotidiano dos(as) estudantes, é a relação
pedagógica dialógica que irá garantir a efetivação da aprendizagem.
Uma das ações que podem contribuir nesse processo de aprendizagem é
manter o vínculo, estabelecendo um canal de diálogo para acompanhamento
das atividades que estão sendo desenvolvidas. É sabido que nem todos(as),
infelizmente, terão acesso aos canais, mas a disponibilidade é importante
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para aqueles que conseguem fazer uso. Conforme Duarte e Medeiros (2020)
para que aconteça a mediação pedagógica necessária
no “ensino remoto”, o professor ou professora precisa
estar preparado para atuar neste novo paradigma que é
a manutenção de vínculos e afetividade por meio da interação e do diálogo com alunos e alunas que estão em
situação de isolamento social, afastados das estruturas
físicas da sala de aula presencial. (DUARTE E MEDEIROS,
2020, p.8)

Ocorre que, além das barreiras tecnológicas enfrentadas, há o desafio
de romper com práticas pedagógicas que eram adotadas no ensino presencial e que não contribuem para a efetivação da aprendizagem nesse momento pandêmico. Sobre isso, Alves (2020) disserta que nas aulas síncronas adotadas por muitas escolas
As práticas docentes que vêm sendo realizadas reproduzem o que tem de pior nas aulas presenciais, utilizando
um modelo de interação broadcasting, no qual os professores transmitem informações e orientações para um
grupo de alunos que nem sempre consegue acompanhar o que está acontecendo nesses encontros virtuais e
participar. (ALVES, 2020, p. 361)

A reprodução de práticas adotadas no ensino presencial, por vezes
baseadas em uma educação bancária, criticada por Freire (1993), evidencia a necessidade de reflexão e formação para atuação no cenário
pandêmico. Além disso, ressaltam a importância do desenvolvimento
da autonomia dos(as) estudantes, pois nesse momento em que precisam, mais do que nunca, colocá-la em prática, os(as) educandos(as)
têm demonstrado fragilidade de exercê-la. De acordo com Freire (2000)

As crianças precisam crescer no exercício desta capacidade de pensar, de indagar-se e de indagar, de duvidar,
de experimentar hipóteses de ação, de programar e de
não apenas seguir os programas a elas, mais do que propostos, impostos. As crianças precisam ter assegurado
o direito de aprender a decidir, o que se faz decidindo.
(FREIRE, 2000, p.5)

Seja na modalidade presencial ou no Ensino Remoto, o direito de
indagar, experimentar e decidir precisa ser garantido, para que a relação
pedagógica dialógica se estabeleça. Porém, Alves (2020, p. 359) discorre
que “o sentimento de impotência, de não saber o que fazer e como fazer
nessas aulas remotas tem sido uma queixa dos professores”, ou seja, ainda
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que haja a crítica em relação às práticas adotadas – que não podem ser
generalizadas, afinal representam uma parcela a partir dos dados construídos
pela pesquisadora – há o entendimento de que, para os(as) professores(as)
é um momento de incerteza, insegurança e que demandaria uma formação
continuada que não foi realizada, ou que ocorreu às pressas, com a intenção
de instrumentalizar tecnicamente os(as) docentes e não pedagogicamente
para lidar com o Ensino Remoto.
Outro aspecto que merece destaque ao tratar sobre as práticas dialógicas presentes, ou não, no contexto pandêmico, diz respeito à escuta. A
escuta sensível ao outro é fundamental na prática pedagógica dialógica. Ao
pensarmos no contexto vivenciado, é importante destacar que essa escuta
ocupa um espaço um pouco diferente do que era ocupado no ambiente presencial da escola. Ao evidenciarmos a prática dialógica como potência para
a aprendizagem e a libertação, precisamos refletir sobre as possibilidades
de aprendizagem remota e, especialmente, sobre as condições de saúde
física e mental das crianças e adolescentes. Desse modo, a escuta e o diálogo
“retornam” ao seu sentido intrínseco de escutar o outro, colocar-se no lugar
do outro e, só após, dialogar com a intenção de construir práticas educativas
“escolarizantes”. A educação humanizadora, proposta por Freire (1993), ganha destaque nesse processo. As habilidades serão desenvolvidas de outra
forma, os conteúdos serão recuperados, mas a interação e o acolhimento
necessários para o desenvolvimento das relações humanas e dos valores de
empatia e comunhão precisam estar presentes, de alguma forma, no Ensino
Remoto.
Cabe destacar que, como já abordamos ao longo do texto, as condições
de interação por meio das tecnologias digitais são bem distintas, já que algumas famílias têm a possibilidade de acompanhamento de aulas síncronas,
disponibilidade de dados de internet para acesso a diversos materiais complementares, enquanto algumas não dispõe de nenhum recurso de acesso
à internet, limitando a aprendizagem à realização de atividades impressas,
sem orientação ou mediação do(a) professor(a) a não ser as explicações enviadas de forma escrita. Isso prejudica a construção de uma prática dialógica,
na medida em que os(as) estudantes apenas recebem materiais prontos, já
previamente desenvolvidos sem a participação coletiva, e apenas retornam
esses materiais para a correção ou avaliação dos(as) docentes. Sabe-se que
os “bilhetinhos” deixados por professores(as) e estudantes nessas atividades
contribuem para estabelecer algum tipo de diálogo e manter o vínculo com a
escola, mas ainda estão muito distantes de uma prática dialógica.
Diante do exposto, percebemos que é possível desenvolver práticas dialógicas no contexto do Ensino Remoto Emergencial, porém, esse desenvolvimento depende de ações de formação docente, de reflexão sobre a prática,
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além de políticas de acesso aos recursos digitais e humanos para a realização
dessas práticas. Por isso, cada docente disposto(a) a uma relação pedagógica
dialógica precisa conhecer e compreender a realidade que enfrenta, buscando estratégias singulares que funcionem para a sua realidade, colocando-se
em movimento de ação-reflexão-ação, e percebendo aquilo que é possível a
partir dos desafios enfrentados.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As dificuldades enfrentadas pelas redes de ensino brasileiras durante
a pandemia da Covid-19 se evidenciaram com a adoção do Ensino Remoto
Emergencial, estratégia necessária para tentar manter o vínculo dos(as) estudantes com as escolas durante o período de suspensão das aulas presenciais,
como forma de contribuir para o não agravamento da pandemia. Frente a
isso, buscamos discutir no presente texto aspectos que contribuíram para a
crise, especialmente no que diz respeito às recomendações federais de combate ao coronavírus.
Uma das ações que destacamos ao longo do texto é a adoção do Ensino Remoto Emergencial, com a orientação de uso das tecnologias digitais.
É sabido que as redes de ensino brasileiras enfrentam diversos problemas
de acesso à internet e aos recursos digitais, problemática que se evidenciou
com a necessidade de acesso das famílias a esse tipo de recurso para acompanhamento das aulas e materiais disponibilizados pelos(as) professores(as).
As escolas buscaram diferentes estratégias para garantir acesso a todos(as),
mas sabe-se que muitos(as) não foram atingidos.
Discutir a possibilidade de um Ensino Remoto Emergencial na perspectiva da relação pedagógica dialógica pressupõe considerar todos os aspectos
abordados ao longo do texto e compreender que, mesmo que seja possível
construir estratégias de diálogo e construção coletiva, as realidades enfrentadas são diversas e, por vezes, impossibilitam esse tipo de abordagem. Para
que a relação pedagógica pudesse se estabelecer nesse contexto, o primeiro
movimento seria o desenvolvimento de políticas públicas que garantissem a
todos(as) o acesso aos recursos necessários para acompanhar aulas que possam ser mediadas pelos(as) docentes. Além disso, o movimento de formação
de professores(as), bem como a reflexão de cada docente sobre sua prática
são igualmente necessárias para que essas aulas não sejam uma reprodução
de práticas bancárias.
Nesse contexto, há que se refletir sobre o papel mediador das tecnologias como ferramentas para a efetivação da relação pedagógica em uma
dimensão dialógica, de modo não reificado, pois, as ferramentas tecnológicas não serão nada mais do que meros dispositivos se não forem utilizadas
levando-se em conta as tecnologias educacionais. Dizendo de outro modo, as
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tecnologias educacionais, articulam-se ao que Rios (2008) denominou de a
dimensão ética da aula, ou seja, a organização do ensino com base no estudo
da realidade, na escuta dos sujeitos envolvidos, na definição de caminhos
para se aproximar das finalidades definidas a partir das necessidades identificadas na análise feita, na busca dos referenciais adotados para fundamentar
as reflexões que emergem das perguntas que circulam em aula e dos saberes
prévios dos estudantes na relação pedagógica, para além da mera transmissão do conhecimento. Em síntese, podemos ter os melhores recursos à
nossa disposição, bem como a mobilização dos sujeitos em acessá-los e/ou
em interagir com eles, mas, se não tivermos clareza dos propósitos e se não
escolhermos os meios para nos aproximar deles, corremos o risco de nos perdermos no caminho e de não promovermos o verdadeiro encontro do qual
nos falam Buber (2001) e Freire (1993).
Ademais, não se pode desconsiderar que a tríade dialogicidade, interatividade e afetividade requer o desenvolvimento de competências socioemocionais e de comunicação, tanto por parte dos professores como dos estudantes, pois a natureza da linguagem pode ser propulsora ou limitadora do
encontro direto, caracterizado no texto como sendo o diálogo fundamentado
pelos autores evocados.
Concluímos este texto com a propositiva de que novas pesquisas sejam
realizadas, a fim de analisar as práticas adotadas por docentes da Educação
Básica, podendo refletir de forma mais acentuada sobre aquilo que se pretendia com a adoção do Ensino Remoto Emergencial e aquilo que foi possível
realizar no contexto nacional, especialmente no que diz respeito às práticas
pedagógicas dialógicas.
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100 ANOS DA ESCOLA PORTUGUESA - TRADIÇÃO NA
EDUCAÇÃO NA CIDADE DE SANTOS
Roseli Fernandes Rocha1

RESUMO
Essa comunicação objetiva destacar o centenário da Escola Portuguesa, escola tradicional na cidade de Santos-São Paulo - Brasil, comemorado
no ano de 2021. Quando inaugurada no período da primeira república, em
julho de 1921, tinha como público-alvo os filhos de imigrantes portugueses
e o objetivo de oferecer além dos princípios básicos das letras, das ciências
e da matemática, a continuidade aos estudos e os preceitos da cultura portuguesa. Através do cais santista, a cidade de Santos no final do século XIX,
tornou-se uma das principais porta de entrada de imigrantes no País, dentre
esses, a imigração portuguesa que fugia das crises políticas, religiosas e econômicas. A história da Escola Portuguesa, esta intrinsecamente relacionada
à história da educação, carregando em sua historicidade as mudanças do período, tornando-se significante para as próximas gerações de alunos, que são
atendidos atualmente com o ensino gratuito em período integral, atendendo
crianças de 3 a 6 anos de idade de família de baixa renda de bairros mais carentes da cidade de Santos, suprindo as necessidades dessa demanda social.
O procedimento metodológico adotado nessa comunicação, busca analisar o
objeto principal – O centenário da Escola Portuguesa de Santos - suas características pedagógicas e relações sociais através de pesquisas documentais,
de referências bibliográficas, iconografia, historiografia da educação e trabalhos acadêmicos, como um guia de fontes.

PALAVRAS-CHAVE
Educação; Imigração; Escola Portuguesa

1. INTRODUÇÃO
Conforme consta na primeira página da Ata de Fundação da escola, a
Escola Portuguesa foi fundada no dia 24 de julho de 1921, mas, iniciou suas
atividades efetivamente no dia 1º de dezembro de 1921. Idealizada por um
grupo de portugueses, liderado pelo professor Antônio Maria Guerreiro, vêm
desde então prestando serviço à cidade de Santos. A gestão inicial da escola,
era composta por: Diretor, Antônio Ribeiro Moreira; secretário, Antônio
Mestre em Educação pela Universidade Católica de Santos. E-mail: roselifrocha@unisantos.
br
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Tavares da Silva e tesoureiro, Antônio Pereira Lopes.
Instituição educacional inicialmente destinada ao atendimento dos filhos de imigrantes portugueses mais abastados e manter viva a cultura lusitana no Brasil, que chegavam através da maior porta de imigrantes do País, o
Porto da cidade de Santos.
A cidade de Santos foi fundada em 1546, é uma das cidades mais antigas do Brasil, conhecida por ser a terra da caridade e da liberdade, moderna
cidade litorânea, localizada em uma ilha a 70 Km de distância de São Paulo,
com acesso ao mar aberto.
A história da cidade de Santos se interliga a história do
porto através da produção de café, durante a segunda
metade do século XIX, a expansão da produção de café
na região Oeste de São Paulo enfrentava dificuldade
rumo ao porto devido o transporte realizado em lombo
de burro (ASSUNÇÃO, 2016, p.78).

A trajetória da história de Santos, que possui uma diversidade de nações, está relacionada a história do Porto. A partir da década de 1830, o porto passou a ter destaque na estratégia da economia nacional. Com o início da
exportação de açúcar produzido no interior de São Paulo e devido à expansão
das áreas produtoras de café do Vale do Paraíba para o Oeste Paulista, beneficiou o porto de Santos, reduzindo o tempo da viagem e os gastos.
Figura 1-Inauguração do primeiro trecho do Porto.

Fonte:http://www.portodesantos.com.br/

A historiadora santista, Maria Apparecida Franco Pereira (2011, p.3),
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lembra que em 1871, os bondes puxados a burros, sendo substituídos somente em 1904 pelos bondes elétricos. E nesse período, com o aumento da
produção do café, o trânsito dos bondes e carroças tornou-se bem emaranhado, diante disso, foi criado o Código de Posturas de 1897 pelas autoridades municipais, contemplando as seguintes medidas:
- Proibição de estabelecimentos de cocheiras e estábulos dentro do perímetro urbano da cidade;
- As cocheiras e estábulos de casas particulares, deveriam observar certa condição de isolamento e ventilação;
- As cocheiras públicas, deveriam aumentar os cuidados no fornecimento de água para lavagem dos animais, materiais excrementícios diariamente reservados em carroças especiais e cuidados com os animais
doentes;
- Os aposentos para habitação dos guardas ou empregados, deveriam
guardar as condições necessárias para a higiene dos aposentos e boa
conservação da ferragem.
Mello (2008), descreve sobre as características da cidade de Santos no
início do século XX:
Não apresentava no seu conjunto o esplendor de outras
cidades coloniais brasileiras; a maioria de suas edificações eram sóbrias e sem nenhum tipo de luxo, suas ruas
eram abertas acompanhando a topografia do território,
daí seu traçado irregular, na maioria estreitas, mal niveladas e sem sarjetas para o escoamento das águas pluviais, o que causava constantes inundações (Carvalho,
1942 apud MELLO, 2008, p.16)

De acordo com os registros do Memorial do Imigrantes, até a década
de 1960, o Brasil tinha aproximadamente cerca de um milhão de imigrantes português e a cidade de Santos a maior colônia de portugueses do País,
conforme estudos do historiador Luiz Henrique Portela Faria. Muitos desses
portugueses vieram investir na cidade de Santos, como o português Mathias
Casimiro Alberto da Costa que implantou o primeiro bonde na cidade que fazia o trajeto do Centro para a praia. Mathias Casimiro, batizou um dos bairros
da cidade, a Vila Mathias, que possuía uma comunidade fadista de portugueses com forte aptidão para o comércio, abrindo diversos estabelecimentos,
entre eles mercearias e bares.
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2. DESENVOLVIMENTO
A Escola Portuguesa era mantida por esses comerciantes, sócios contribuintes de diversas categorias do comércio santista. Seu primeiro espaço
foi emprestado pela Câmara Portuguesa de Comércio, localizado na Praça da
República, 47. Em 6 de abril de 1922 foi reconhecida pela Delegacia Regional de Ensino e transferida para a primeira sede na Rua Júlio Conceição, Vila
Mathias.
Neste período, havia na cidade escolas primárias municipais, estaduais
e particulares. A Associação Feminina Santista, em 1902, organiza o Liceu
Feminino Santista para a formação de professoras de suas escolas maternais.
Como Santos era uma cidade essencialmente comercial, o poder municipal
instituiu em 1908 a Academia do Comércio de Santos (PEREIRA, 1996).
Em 1923, devido ao aumento do número de alunos, foi transferida para
um casarão na Avenida Conselheiro Nébias, número 94, na ocasião atendia
220 alunos.
Figura 2-Fachada da escola na sede localizada na Av Conselheiro Nébias, 94.

Fonte:https://www.novomilenio.inf.br/santos/h0342h.htm

Na década de 1930, a escola enfrentou problemas financeiros devido a
redução do número de sócios contribuintes, resultando mais uma vez na mudança de endereço, para a Rua Dr. Cochrane número 65, passando atender
110 alunos somente um período de aula.
Em 1937, após juntar recursos, adquiriu a sua primeira sede própria,
localizada na Rua Sete de Setembro, 79, sendo inaugurada oficialmente no
dia 16 de janeiro de 1938, e o perfil de alunos continuava sendo filhos e netos
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de português.
Somente em 1940, a escola passou a receber crianças que não tinham
relação com a comunidade lusíada, mas ainda o maior número de alunos
eram filhos de portugueses. Essa modificação no perfil no aluno, resultou
no crescimento do número de alunos e precisou oferecer novamente dois
períodos de atendimento.
Figura 3- Fachada da escola na década de 1940.

Fonte: http://memoriasantista.com.br/

Em 1957, a cidade de Santos recebeu o então presidente de Portugal,
Craveiro Lopes, que foi recepcionado no Centro Real Português ao som dos
hinos do Brasil e de Portugal na voz dos alunos da Escola Portuguesa.
A comunidade escolar enfrentou novamente problemas de ordem financeira no ano de 1968 devido a redução do número de sócios contribuintes e a oferta de outros estabelecimentos de ensino na cidade de Santos,
para enfrentar a crise, a escola reduziu o número de alunos.
Para reverter a situação, a Escola Portuguesa precisou modificar definitivamente a política de admissão do perfil dos alunos, de crianças ligadas à
colônia portuguesa passando a atender as crianças do entorno dos bairros
vizinho, Vila Nova e Paquetá. A escola não teve tempo para se adaptar a nova
reestruturação e encerrou as suas atividades em 1970.
Em 1980, a Colônia Portuguesa sob a administração do vice-cônsul de
Portugal, José Augusto Margins Ogando dos Santos, reabriu a escola, no mesmo endereço, rua Sete de Setembro, 79, com o objetivo de atender crianças
de 3 a 6 anos moradores dos bairros entorno da escola. Desde então, a Escola
Portuguesa passou a priorizar o atendimento dos desvalidos, atuando além de
uma instituição educativa tem a missão social ao combate das desigualdades.
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Figura 4: Fachada da escola na sede localizada na Rua Sete de Setembro, 79

Fonte:https://santaportal.com.br/baixada/escola-portuguesa-de-santos-completa-100-anos/

Dentre centenas de alunos que passou pelos bancos da Escola Portuguesa, estão os alunos: a professora e escritora Regina Alonso, estudou na
Escola Portuguesa na década de cinquenta assim como o empresário Vitor
de Souza, a empresária Cida Prudente Duarte e o engenheiro Luiz Henrique
Monteiro Simões que frequentou a instituição na década de sessenta.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente a escola é presidida por José Augusto do Rosário, oferece
ensino gratuito em tempo integral e atende 120 alunos de três a seis anos
em situação de vulnerabilidade de bairros carentes da cidade de Santos: Paquetá, Via Nova, Mercado, Centro e Monte Serrat. Para esses alunos, a escola
oferece além da educação pré-escolar gratuita, refeições diárias, uniformes
de verão e inverno, material didático e aulas de informática.
A manutenção da escola é mantida com a contribuição da comunidade
portuguesa, que contribuem com 30% das despesas. A Prefeitura Municipal
de Santos contribui com uma subvenção que corresponde 40% das despesas,
e os 30% restante é arrecado através de eventos sociais promovidos pela
escola: festas temáticas, comemoração da festa do “Dia de Portugal”, almoço
e jantares.
Para a comemoração do centenário da escola, no dia 24 de julho de
2021, foi realizado um missa em Ação de Graças celebrado na Catedral de
Santos com a participação de ex-diretores, ex-funcionários e ex-alunos. Após
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o término da missa, foi feito o lançamento da cápsula do tempo com mensagens dos alunos de hoje para os alunos do futuro. No dia 5 de outubro de
2021, no Paço Municipal na Sala Princesa Isabel ocorreu uma solenidade com
a presença do cônsul geral de Portugal, o embaixador Paulo Jorge Nascimento. Além dessas ações, foi programado uma exposição de fotos históricas ( organizada pela Fundação Arquivo e Memória, organismo ligado à Prefeitura
de Santos), o reencontro na Escola Portuguesa de ex-alunos e a Formatura da
turma do Centenário.
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A ARTE-EDUCAÇÃO COMO FORMAÇÃO DA CIDADANIA
Cláudia Magalhães Gil1

RESUMO
O presente texto tem como objetivo destacar a importância do ensino
da Arte-educação no processo de humanização e formação de cidadania dos
sujeitos por meio de saberes, da emoção e da criatividade. Busca-se despertar a percepção das obras artísticas em duas dimensões humanas: a objetiva
e a subjetiva, contextualizando-as, e, principalmente, incitando a criatividade
e a busca da autonomia. Além disso, a Arte-educação se configura como uma
ferramenta de transformação humanizadora dos sujeitos. Parte-se do pressuposto de que o ensino de Arte valoriza o envolvimento de docente e discentes, quando estimula, no individuo, experiências, que traduzem emoções,
conhecimentos, despertando a criatividade e a formação para a cidadania.
Na direção de buscar algumas reflexões a respeito, são revisitados alguns
conceitos em Barbosa (1994), Freire (1994, 1997, 2000), Abdalla (1998, 2006)
e Rodrigues (2001). Considera-se que a educação é um espaço de formação
dos sujeitos críticos e criativos, de experiência estética e ética, e que a Arte-Educação é direcionada para promover saberes, que estimulam, sobretudo,
a criatividade e a autonomia. Dentre esses saberes, destacam-se aqueles que
exigem reflexão crítica sobre a prática, respeito à autonomia do ser educando, apreensão da realidade, comprometimento e disponibilidade para o diálogo. Por outro lado, existem, também, processos educativos que se desenvolvem pela descrição, análise, interpretação e julgamento, e são orientados
por princípios estéticos, éticos e históricos, que podem ser tomados como
princípios de ação e reflexão sobre o que entendemos a respeito da Educação
e da Arte-Educação. Por fim, tais saberes fazem parte do educar o outro para
uma formação cidadã, crítica e consciente.

PALAVRAS-CHAVE
Arte-educação. Cidadania. Educação.

1. INTRODUÇÃO
As maiores conquistas da humanidade são coletivas.
(Emicida)

Este texto tem por objetivo destacar a importância do ensino da Arte1

Mestranda em Educação, UNISANTOS. E-mail: claudiamgil@yahoo.com.br.
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educação no processo de humanização e formação de cidadania dos sujeitos
por meio dos saberes, da emoção e da criatividade.
Parte-se do pressuposto de que o ensino de Arte valoriza o envolvimento de docente e discentes, quando estimula no individuo experiências, que
traduzem emoções, conhecimentos, despertando a criatividade e a formação
para a cidadania. Por meio da Arte, busca-se despertar a percepção das obras
artísticas em duas dimensões humanas: a objetiva e a subjetiva, contextualizando-as, e principalmente, incitando a criatividade e a busca da autonomia.
Nesta perspectiva, entendemos que a Arte-educação apresenta uma relação, que se sustenta, como diria Abdalla (1998, p. 1), “(...) pelas interações
necessárias, nas quais professores e alunos são vistos não como ‘aqueles que
ensinam’ e ‘aqueles que aprendem’, mas como sujeitos sociais e históricos”.
Neste sentido, a Arte-educação amplia a relação dos sujeitos com a leitura
do mundo, buscando que tal relação organize o pensamento e leve ao autoconhecimento.
Dessa forma, consideramos que a expressão artística na educação é extremamente importante, pois é por meio dessas práticas que os estudantes
expressam seus sentimentos, e, ao mesmo tempo, desenvolvem habilidades
motoras e cognitivas fundamentais para a vida. Diante desses aspectos, cabe
retomar a questão: o que estamos entendendo por Educação e Arte-Educação voltadas para uma formação cidadã? Na direção de buscar algumas
reflexões a respeito, procuramos rever alguns conceitos em Barbosa (1994),
Freire (1994, 1997, 2000), Abdalla (1998, 2006) e Rodrigues (2001).

2. DA EDUCAÇÃO E DA ARTE-EDUCAÇÃO VOLTADAS
PARA UMA FORMAÇÃO CIDADÃ
Consideramos que a educação é um espaço de formação dos sujeitos
críticos e criativos, de experiência estética e ética, sendo assim quando
estamos educando com arte, estamos promovendo saberes, que estimulam,
sobretudo, a criatividade e a autonomia.
Segundo Freire (2000: 6:43-7:02): “A educação é uma obra de arte. É
nesse sentido que o educador é também artista: ele refaz o mundo, ele redesenha o mundo, repinta o mundo, recanta o mundo, redança o mundo”.
Além disso, é importante destacar, também, que, para Freire (1997), há saberes que considera necessários à prática educativa. Dentre esses saberes,
destacamos, aqui, aqueles que exigem reflexão crítica sobre a prática, exige
estética e ética, respeito à autonomia do ser educando, apreensão da realidade, comprometimento e disponibilidade para o diálogo (FREIRE, 1997).
Para nós, esses saberes fazem parte do educar o outro para uma formação
cidadã, crítica e consciente.
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Ainda, para Freire (1994), a Educação envolve o processo de ensinar-aprender, que demanda criticidade e curiosidade, que não se satisfaz. Ensinar exige estética e ética e nos tornamos seres éticos, quando somos capazes
de escolher, decidir e romper. Assim, para este autor (1994), a Educação tem
a dimensão do conhecimento e se faz na leitura de mundo.
Quando pensamos na Educação no sentido de promover o processo formativo para a cidadania, que desejamos, lembramo-nos também de Rodrigues (2001), que, ao se referir à Educação, afirma que ela possibilita a cada
indivíduo que adquira a capacidade de auto-conduzir o seu próprio processo
formativo. É, por meio da Educação, destaca Rodrigues (2001, p. 247), que
o ser humano passa não só a “(...) a sentir o mundo, mas estabelecer correlações, valores, antever experiências, avaliar, fixar, repetir ou evitar o que se
considera positivo ou negativo (...)”.
Se tomarmos a reflexão de Rodrigues (2001), podemos compreender
que a Arte faz parte deste processo de formação e de autodesenvolvimento,
pois aprender sobre a Arte e apreciá-la é participar, também, da construção
de uma sociedade e de sua cultura.
Por outro lado, refletir sobre a valorização da cultura e consciência de
cidadania é preparar os sujeitos a partir do conhecimento e da produção do
seu próprio país. Ninguém nasce para viver no individualismo. Somos seres
sociais e sociáveis, nascemos para viver no coletivo, sobrevivemos pelo coletivo quanto humanidade. Dessa forma, consideramos necessário investir
numa educação que prepara os sujeitos para compreender sua produção artística, e prepará-lo para ser crítico, reflexivo e emancipado.
Rodrigues (2001, p. 234) cita, ainda, que: “A Educação está presente em
todas as sociedades humanas e é um processo em desenvolvimento que visa
preparar crianças e adolescentes para assumirem seus papéis relacionados à
vida coletiva”. Assim, no mundo moderno, a Educação escolar deve preparar
os indivíduos a partir de uma organização e distribuição de conhecimentos e
desenvolvimento de habilidades para o trabalho, acesso ao desenvolvimento
tecnológico e participação crítica na vida política. Ou seja, para Rodrigues: “o
ato de formar o ser humano se dá em dois planos distintos: um de fora para
dentro e outro, de dentro para fora”.
Tomando o primeiro plano, podemos afirmar, junto com Rodrigues
(2001), que o ser humano “precisa ser educado” por uma ação que lhe é
externa, de modo similar à ação dos escultores que tomam uma matéria
e criam a partir dela um outro ser. Na Arte, podemos comparar com a
modelagem, ou seja, a adição, per via de porre, que é o processo de adicionar
a argila ou o gesso para modelar uma escultura. Já, no segundo plano, de
dentro para fora, se absorve o que lhe foi passado. Pode-se compará-lo ao
processo de subtração, per forza di levare, que indica que extraímos o excesso
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do material, como, por exemplo, uma escultura de mármore ou madeira.
Estamos de acordo com Rodrigues (2001, p. 240), quando diz que: “Assim como não se deve esperar que um objeto escultural apareça de modo
espontâneo, também não se deve esperar que o ser humano seja fruto de
um processo de autocriação. Aqui, associa-se a educação recebida pelo sujeito a uma escultura. Usaremos o termo “non finito” que, desde Leonardo da
Vinci, alguns artistas vinham trabalhando com o não acabado em suas obras.
O que, por sua vez, desdobrar-se-á no trabalho de Rodin, ou seja, o homem
é um ser em construção permanente e é pela educação que este ser se torna
cidadão.
Para compreender o que é o mundo e estar no mundo, a leitura da Arte
nos aproxima da leitura de mundo. Com isso, o ato de refletir e contextualizar sobre uma obra de arte, ajuda-nos a sermos críticos e reflexivos. Barbosa
(1994) menciona que o desenvolvimento crítico voltado à arte é o núcleo central de sua abordagem teórica. Segundo esta autora, há princípios estéticos,
éticos e históricos que se dão ao longo de quatro processos, que estão interligados. Dentre eles, citamos: “prestar atenção ao que vê, descrição; observar
o comportamento do que vê, análise; dar significado à obra de arte, interpretação; decidir acerca do valor de um objeto de arte: julgamento (BARBOSA,
1994, p. 43). Tais processos que se desenvolvem pela descrição, análise, interpretação e julgamento, e são orientados por princípios estéticos, éticos e
históricos podem, também, ser tomados como princípios de ação e reflexão
sobre o que entendemos a respeito da Educação e da Arte-Educação.
Consideramos, assim, que ser Arte-educador é construir com o ser educando por meio da arte, possibilidades de um mundo melhor, onde cada um
possa estar e ser livre: refletindo, criticando e criando ações para que o outro
possa se ver, ser e estar humanizado.
Podemos dizer que nos aproximamos da humanização quando criamos
arte. O educador precisa pensar e agir com coerência, porque é o exemplo e
suas atitudes que farão com que suas palavras tenham valor.
Sabemos da importância da Arte como ampliação da leitura que o ser
educando faz de seu entorno, dando um novo sentido à vida, à experiência e
à sociedade em que vive. A Arte passa, então, a instigar o pensamento crítico,
a sensibilidade e a criatividade humana.
Assim, a Arte propõe a educação de forma humanizadora e emancipatória; pois, conscientiza os sujeitos quanto às diferenças e o possibilita lutar
pela igualdade, emancipar-se pelo pensamento crítico.
Por outro lado, é preciso destacar as palavras de Barbosa (1994, p. 2),
quando analisa a situação de um povo que precisa ser educado, mas que não
há esta intenção, pois: “Em geral a ideia é que povo educado atrapalha porque aprende a pensar, a analisar, a julgar. Fica mais difícil manipular um povo
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pensante”. Nesta direção, a educação libertadora, problematizadora não deriva de uma educação bancária, que deposita conhecimentos, como afirma
Freire (1997), mas ela atua com o indivíduo em sua cultura e história.
Ana Mae Barbosa (1994) foi influenciada diretamente por Paulo Freire,
quando por meio de sua “abordagem triangular” entre o contextualizar, o
apreciar e o ler, cita a educação bancária como um distanciamento entre
a arte, a educação e o aluno. Para Barbosa (1998), a leitura da obra de arte
é questionamento, busca, descoberta, despertar da capacidade crítica. A
autora pretende, com a proposta triangular: “(...) uma educação crítica do
conhecimento construído pelo próprio aluno, com a mediação do próprio
professor, acerca do mundo visual e não uma ‘educação bancária’ (grifos da
autora) (BARBOSA, 1994, p. 40).
Partindo da Abordagem Triangular (BARBOSA, 1994), podemos estabelecer aproximidade com a Abordagem Circular, que Paulo Freire utiliza como
leitura de mundo, conscientização e ação transformadora. Barbosa (1994)
menciona que apenas o “nível erudito” é admitido nas nossas escolas; ou
seja, as culturas de classes sociais mais carentes são ignoradas pelas próprias
escolas. Neste contexto, Barbosa (1998, p. 15), menciona Paulo Freire, que
rejeitou “a segregação cultural na educação”, afirmando que: “(...) uma educação libertária terá sucesso só quando os participantes no processo educacional forem capazes de identificar seu ego cultural e se orgulharem dele (p.
15).
Para se compreender a cultura de país, faz-se necessário conhecer a
Arte produzida no passado e presente. A Arte, em sua epistemologia, é a
produção artística com apreciação estética e informação histórica; ou seja,
experimentação, decodificação e informação. E, também, fortalece a identidade cultural no âmbito de uma interculturalidade.
Indicamos, assim, que a Educação precisa promover oportunidades para
que haja uma ação criadora e transformadora, aproximando o sujeito da Arte
e pela Arte, ao desenvolver experiências estéticas a partir de reflexões sobre
nossa sociedade.
Como também afirma Barbosa (1994, p. 19), é necessário que tenhamos uma Educação, que seja capaz de: “(...) desenvolver a autoexpressão,
apreciação, decodificação e avaliação dos trabalhos produzidos por outros,
associados à contextualização histórica”. Segundo a autora, isso se faz necessário: “[...] não só para o crescimento individual e enriquecimento da nação,
mas também é um instrumento para a profissionalização (BARBOSA, 1994,
p. 19).
Tudo isso implica, conforme Abdalla (2006, p. 112), “(...)uma educação
mais comprometida com a cidadania dos educandos, na possiblidade de uma
abertura para uma sociedade mais justa, democrática e humana”.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das informações contidas no presente texto, foi possível refletir
acerca da importância que o ensino de Arte na escola possui. Além disso,
foram levantadas questões sobre o quanto a Arte humaniza e como a Arte-educação contribui para a formação dos estudantes. Essa contribuição se
dá não somente em relação aos aspectos cognitivos, mas também em relação ao desenvolvimento da sensibilidade e do senso crítico, possibilitando a
abertura de um universo de possibilidades para a criatividade.
Sendo assim, depreende-se que a Arte possibilita aprofundar questões
voltadas à sensibilidade, à criatividade e ao conhecimento. E é este o sentido
de se promover a Arte na Educação, tornando únicos o aprendizado e a possibilidade de novas interações com a escola e com a humanidade.
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A CONCEPÇÃO DE PESQUISA PRESENTE EM
PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CURSOS PRIVADOS DE
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
Hélio da Guia Alves Junior1

1. INTRODUÇÃO
O presente estudo parte do pressuposto de que a pesquisa é elemento
essencial da formação do pedagogo para investigar como as práticas de pesquisa têm sido desenvolvidas nos cursos privados de licenciatura em Pedagogia, responsáveis pela formação da maioria dos docentes do país.
Nesse sentido, estabeleceu-se como pergunta orientadora deste trabalho a seguinte problematização: às luzes da Pedagogia Crítica, qual é a concepção de pesquisa que ocupa a formação inicial de docentes constituída nas
instituições de ensino superior privadas com fins lucrativos?
Desta forma, elenca-se como objetivo da pesquisa identificar os pressupostos epistemológicos predominantes que subsidiam e orientam as práticas
de pesquisa dos educandos dos cursos de Licenciatura das referidas instituições. Para tanto, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:
(i) compreender quais concepções de pesquisa estão presentes na formação
docente; (ii) analisar as concepções de pesquisa disseminadas pelas IES privadas; (iii) refletir sobre os desdobramentos ideológicos das concepções e
práticas de pesquisa encontradas.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
Os professores, e mais especificamente os pedagogos, são os agentes
cuja preocupação é a reflexão sobre a Educação (não restrita ao ensino), a
qual deve estar ancorada em sólidas bases teóricas e metodológicas dentro
de uma perspectiva crítica. Ou seja, em consonância com Pimenta e Lima
(2017, p. 5), “um profissional crítico-reflexivo e pesquisador de sua práxis e
da práxis educativa que se realiza na escola na qual atua”.
No entanto, seguindo a lógica neoliberal, travestida como “tendência
do mercado”, as novas diretrizes curriculares definidas para os cursos de Pedagogia a partir de 2019 (BRASIL, 2019) reiteram um discurso sobre as competências que há muito tempo já oculta “a tecnização do trabalho dos professores e de sua formação” (PIMENTA, 2006, p. 25), a qual nos afasta cada
vez mais da compreensão de que “o objetivo da pedagogia, como ciência
da educação, será o esclarecimento reflexivo e transformador dessa práxis”
Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Católica de Santos,
sob orientação da profa. Dra. Maria Amélia Santoro Franco. E-mail: helio.guia@unisantos.br
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(FRANCO, 2008, p. 85, grifo da autora).
Nesse cenário articulado em torno da proletarização docente, onde se
busca cada vez mais o esvaziamento da dimensão intelectual da docência, a
burocratização e o controle do trabalho dos professores (CONTRERAS, 2012),
não há espaço para “os saberes interrogantes das práticas, os saberes dialogantes das intencionalidades da práxis e os saberes que respondem às indagações reflexivas formuladas por essas práxis” (FRANCO, 2008, p. 86).
Com isso, dentro dos cursos privados de Pedagogia, submetidos à lógica mercantil desde sua concepção, há a necessidade de se resgatar a pesquisa como uma dimensão essencial da formação e da prática docente, já
que a perspectiva e a prática “‘bancárias’, “imobilistas, ‘fixistas’, terminam
por desconhecer os homens como seres históricos, enquanto a problematizadora parte exatamente do caráter histórico e da historicidade dos homens”
(FREIRE, 1987, p. 47), possibilitando que a futura práxis pedagógica desses
educandos esteja “sempre a serviço de um objetivo e não de um cliente, de
modo a tornar-se militante de uma causa e não serviçal de um projeto imposto” (FRANCO, 2005, p. 494), o que poderá ser concretizado por meio de um
fazer crítico-dialético, em que sua ação implique atitudes problematizadoras
e contextualizadoras das circunstâncias do trabalho pedagógico, assumindo
uma perspectiva crítica sobre as ideologias presentes na ação docente, tendo
por objetivos a emancipação e a formação dos sujeitos da prática, pressupondo o trabalho no coletivo “a partir da intersubjetividade construída, e em
contínua construção, e pressupor, como fim de sua ação, a transformação das
condições opressoras” (FRANCO, 2008, p. 89).
Por esse motivo, com base no referencial teórico exposto, compreende-se que as ações de pesquisa compõem importante dimensão da formação
dos pedagogos, o que exige das Licenciaturas em Pedagogia a constituição de
atividades de pesquisa que possibilitem aos seus autores a problematização
da realidade nos contextos em que eles se situarem em sua futura práxis
docente.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Dentro de uma abordagem qualitativa, com objetivo exploratório e
natureza básica (GIL, 2008), o ponto de partida desta pesquisa se dá pela
formação do Estado da Questão, o qual tem por objetivo “delimitar e caracterizar o objeto (específico) de investigação de interesse do pesquisador e a
consequente identificação e definição das categorias centrais da abordagem
teórico-metodológica” (NÓBREGA-THERRIEN; THERRIEN, 2004, p. 8).
Para isso, o procedimento necessário foi o levantamento bibliográfico
em Projetos Pedagógicos de Curso (PPC), para identificar, situar e definir
as compreensões de pedagogo e de pesquisa que têm sido empreendidas
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nessas instituições.
Desta forma, foram coletados 10 PPCs de cursos de Licenciatura em
Pedagogia de instituições brasileiras de ensino superior privado com fins
lucrativos que estavam disponibilizados publicamente na internet. Para inclusão no córpus da pesquisa, o PPC deveria ter sido publicado antes do início da pandemia do Covid-19, garantindo uma delimitação temporal em que
não houvesse grandes alterações no objeto de pesquisa, restringindo o ano
de publicação do documento a 2018, período em que se localizava 60% da
amostra coletada. Foram excluídos os PPCs dos cursos da modalidade EAD,
centrando o escopo da pesquisa nos cursos presenciais. A partir desses critérios, o córpus ficou restrito a 6 PPCs.
Para a análise, tomou-se por base os princípios críticos da pesquisa documental, realizando-se uma interpretação dos dados por meio de análise
interpretativa de discurso, com apoio em Minayo (2012), elencando-se a posteriori as seguintes categorias: (i) concepção de pesquisa; (ii) concepção de
pedagogo.

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
A compreensão de pedagogo sustentada pela maioria dos PPCs analisados demonstra uma visão restrita de suas possibilidades de atuação, circunscrevendo-o a um profissional que irá atuar predominantemente nos anos
iniciais da educação básica como um aplicador técnico das diretrizes curriculares, sem o intuito de constituir um intelectual crítico-reflexivo.
A pesquisa é concebida como uma dimensão secundária, não orientadora das práticas pedagógicas, como mera coadjuvante do tripé “pesquisa,
ensino e extensão”, cujas atividades são diluídas ao longo das disciplinas sob
o pressuposto de que são tratadas intrinsecamente. Em alguns PPCs, ela está
presente em disciplinas específicas dos componentes curriculares, mas a ausência de pressupostos epistemológicos claros não dá pistas da concepção
que elas têm, o que revela indícios de uma acriticidade reprodutora das diretrizes ideológicas que sustentam práticas e concepções pedagógicas alienantes.
Desta forma, apesar de legitimarem o papel da pesquisa ao longo dos
documentos institucionais, as ementas das disciplinas e componentes curriculares que estariam relacionadas a essa prática demonstram uma concepção
de pesquisa meramente técnica, não compreendida como elemento essencial da formação do pedagogo, estando colocada dentro de uma perspectiva
positivista, aparecendo, inclusive, associada à Estatística em dos PPCs, sem
compromisso com uma abordagem emancipatória e humanizadora.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os PPC estão permeados por contradições. Eles se valem de conceitos como “professor crítico-reflexivo”, mas se orientam exclusivamente por
“habilidades e competências”. A pesquisa só tem espaço garantido nesses
documentos quando se menciona o tripé “ensino, pesquisa e extensão”, predominante de forma abstrata, sem lastro explícito em nenhum componente
curricular ou com compromisso crítico.
Ao retomarmos a pergunta orientadora deste estudo, o Estado da Questão formulado demonstra que as instituições privadas de ensino superior
com fins lucrativos concebem o pedagogo como mero reprodutor de determinações alheias, pautado no cientificismo e no praticismo burocrático, sem
inclinação para a pesquisa e para a reflexão crítica de suas práticas e do papel político que cumpre. A pesquisa é compreendida superficialmente como
princípio educativo, mas sem esclarecer de que forma as suas práticas se
materializam, tratando-a como algo abstrato, diluído em todas as disciplinas,
as quais, supostamente desenvolverão “habilidades e competências científicas”.
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A FORMAÇÃO MEDIADA PELA DISCIPLINA ÉTICA NOS
CURSOS TÉCNICOS
Diego Gonçalves de Jesus1
Orientadora: Profa. Dra. Irene Jeanete Lemos Gilberto

RESUMO
O trabalho é parte da pesquisa em andamento no Mestrado de Educação e tem por objetivo investigar o papel da disciplina Ética na formação de
discentes dos cursos técnicos em Administração do Centro Paula Souza. Para
tal, buscará identificar como a disciplina de Ética e Cidadania Organizacional
se insere no Projeto dos cursos e no perfil do egresso e se as competências,
habilidades e bases tecnológicas apresentadas estão de acordo com a proposta de formação dos discentes. O estudo visa selecionar estudos e pesquisas que trataram do tema, além de elaborar discussões a respeito do impacto
da formação mediada pela disciplina de ética, dando vozes aos discentes e
docentes. A pesquisa é de abordagem qualitativa e visa refletir sobre amplitude da disciplina de ética no processo formativo do indivíduo, de modo
a compreender suas potencialidades no desenvolvimento desta disciplina.
Com o recorte de pesquisas, é pertinente verificar quais processo de formação dos alunos. Procurará investigar como se insere na matriz curricular por
meio da análise da ementa e dos objetivos propostos, identificando as propostas de formação com base na discussão do movimento ético na formação.
Propõe-se a compreensão das características principais da disciplina de Ética
nos cursos técnicos e a análise dos estudos bibliográficos na perspectiva do
impacto dessa disciplina no processo formativo dos estudantes, para que assim, possamos apontar para a real necessidade de se obter uma formação
permeada no atributo de funções éticas em toda a carreira formativa do indivíduo.

PALAVRAS-CHAVE
Educação. Ensino. Ética. Curso Técnico.

1. INTRODUÇÃO
A formação do indivíduo causa impactos em todo seu processo de desenvolvimento profissional, ao modo que moldam suas percepções a partir
de conhecimentos adquiridos, podendo direcionar projeções futuras. Frente
Mestrando em Educação, Universidade Católica de Santos e mail: prof.adm.diego@hotmail.
com
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a essa premissa, é fundamental que o processo formativo ofereça possibilidades de reflexão crítica, tornando o indivíduo capaz de pensar sobre questões
prementes da realidade e exercer suas competências profissionais.
O curso técnico dispõe de diversas modalidades e vertentes que atribuem movimentos formativos ao indivíduo, dentre os quais, a disciplina de
Ética, considerada pré requisito de formação, a qual, tende a nortear reflexões sobre condutas e procedimentos no viés formativo de cada curso. Deste
modo, considera-se que essa disciplina provoca um impacto positivo no processo formativo do indivíduo.
O ensino técnico trouxe em sua constituição a proposta de integrar os
processos formativos educacionais no viés da inserção do estudante com
maior facilidade ao mercado de trabalho. Para tal, busca propiciar uma habilitação coerente ao profissional de nível médio que cursa o curso técnico
profissionalizante.
O mercado de trabalho influi na educação e também na formação educacional técnica dos jovens, no tipo de formação mais rápida, com cursos
de curta duração que habilitem o indivíduo a executar atividades profissionais no campo de trabalho. De acordo com Monteiro et al. (2017, p. 100) “a
política educacional brasileira contempla o ensino técnico profissionalizante,
permitindo que jovens recebam a formação para o trabalho”.
Dentre as diversas potencialidades neste campo educacional, o presente estudo pretende se respaldar nos processos vinculados à disciplina de Ética nos cursos técnicos em formação e, para tal, retoma o conceito de ética
sobre o aporte teórico de Aristóteles, que define ética como o movimento
oriundo do indivíduo que prevê o direcionamento de suas práticas em fator
do benefício coletivo, apresentado um caráter de justiça em suas ações (CENCI, 2018).
O campo educacional, voltado aos conhecimentos e saberes, não pode
se colocar à mercê da realidade social, a qual exige posturas e tomadas de
atitudes dos indivíduos a todo momento. Neste aspecto, moldar o indivíduo,
abrindo o campo para a compreensão das estruturas éticas no processo formativo pode ter impacto em relação a condutas socialmente impostas.
É fundamental compreender que a ideia de ética não se concretiza e
não se limita ao conjunto de regras e ações para serem exercidas de modo
coerente e dentro de normas sociais; pelo contrário, a ética pode contribuir
para a compreensão de questões culturais e individuais. Ao discutir o conceito de ética, Carneiro et al (2010, p. 413) defendem que este “ [...] supera,
portanto, a ideia de um conjunto de normas, pressupondo reflexão e decisão,
devendo ser compreendido contextualmente, porque também está sujeito
às transformações da sociedade e da relação do homem com o ambiente”.
Deste modo, a mera execução de ideias e regras impostas culturalmente
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não assume o contexto de ética, podendo propor uma dimensão de conceitos mais amplamente dirigidos que tendem a levar o indivíduo a compreender as razões e projeções que suas atitudes e a impactar o meio e o contexto
social através de suas práticas.
Nesta percepção, a postura profissional é levada em consideração como
reflexo das ações que o ensino de ética promove no indivíduo, ao modo que,
diante de seus conhecimentos, é possível apresentar qualidade nas ações
dos profissionais. Ao que consta, a inserção das questões éticas e organizacionais no curso técnico prevê algumas medidas que trarão benefícios ao
desenvolvimento profissional do indivíduo como apontam Mattge, Lacerda e
Gomes (2019).
Analisando os PPCs das instituições referidas no estudo,
é possível compreender que se trata de documentos
que refletem o processo de ensino da temática da ética
de forma transversal e específica [...] Esses documentos
apresentam uma proposta que possibilita, como resultado, a formação de um profissional que atue eticamente
em sua profissão, sendo produto desse planejamento
pedagógico prévio. (MATTGE, LACERDA, GOMES, 2019,
p. 5).

Desta forma, considera-se que o ensino de ética nos cursos técnicos
deve ser visto no conjunto da proposta pedagógica em sua capacidade de
conscientizar o indivíduo, desenvolvendo suas habilidades de harmonização
social, trazendo um norte para o direcionamento de suas práticas e perspectivas em relação ao meio.
Este trabalho propõe-se a investigar a amplitude da disciplina Ética e
Cidadania Organizacional no Projeto Pedagógico dos cursos técnicos do Centro Paula Souza e como é contemplada no perfil do egresso, de modo a compreender suas potencialidades e se as competências, habilidades e bases
tecnológicas apresentadas estão de acordo com a proposta de formação dos
discentes desta disciplina.

2. DESENVOLVIMENTO
Na relação entre a ética e a formação de estudantes nos cursos técnicos, o documento elaborado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Brasília (2016) apresenta algumas orientações no que tange
à inserção da ética nos cursos técnicos das diferentes regiões. Traz também
uma crítica quanto às perspectivas de ética, contrapondo os dizeres sobre a
viabilidade desse ensino. Roloto (2016) ao tratar das propostas de ensino da
disciplina de ética, afirma que
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Em geral, as disciplinas contidas nos cursos técnicos
abordam a ética de maneira um tanto superficial. Voltada para, de certo modo, incutir nesses cursos alguns
valores do mercado de trabalho (como capacidade de
tomar decisões, de liderar ou de trabalhar em grupo),
percebi que a maneira como a ética era tomada nos planos de curso não condizia com a proposta de uma educação profissional emancipadora. (ROTOLO, 2016, p. 5).

Ao que consta, as projeções de Ética tendem a manifestar ações simples
se analisada a dimensão que as propostas viáveis tendem a oferecer aos estudantes e, deste modo, as projeções da disciplina apresentam sua eficácia
para ações profissionais. Para o referido autor, a inserção da ética na perspectiva de ensino tem muito o que contribuir para a tomada de decisões dos
profissionais. No entanto, destaca que essa demanda não deve direcionar-se apenas para aspectos superficiais da ética, mas propor uma visão mais
aprofundada e reflexiva, considerando que “a ética profissional pode ganhar
muito se também se voltar para as questões da filosofia” (ROTOLO, 2016, p.
6), o que amplia os debates sobre a ética nas ações e práticas profissionais.
No desenvolvimento da pesquisa, cabe salientar que a escolha dos métodos desenvolvidos se norteou nos objetivos propostos na investigação,
quais sejam: 1.analisar as matrizes educacionais dos cursos técnicos em administração ofertados pelo Centro Paula Souza, de modo a compreender a
Ética no conjunto das disciplinas oferecidas; 2. identificar a relação entre a
carga horária disponibilizada e os objetivos propostos pela disciplina; 3.refletir sobre resultados de estudos que trataram da Ética em relação à formação,
a partir de vozes de egressos dos cursos.
A pesquisa é de abordagem qualitativa, de cunho bibliográfico e documental, estando prevista a realização de entrevistas com profissionais da
educação e estudantes para a coleta de dados que possam trazer reflexões
sobre a problemática da pesquisa.
No que tange à análise documental, nos propomos à análise dos documentos publicados nos sites das instituições, fonte de dados necessárias
para esta pesquisa, especificamente o Projeto Pedagógico dos cursos e outros documentos pertinentes à pesquisa, entre os quais a matriz curricular
dos cursos.
Obtivemos restrições de cursos, em específico o de Administração, e
selecionamos o Centro Paula Souza, autarquia do Estado de São Paulo, posto
que é uma das instituições referências no Brasil e órgão certificador de cursos
técnicos do Estado de São Paulo.
Assim, foram definidos os cursos oferecidos pelo Centro Paula Souza que
serão objeto de investigação deste trabalho, conforme descrito no Quadro 1:
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Quadro 1 – Modalidades dos Cursos Técnicos em Administração oferecidos
pelo Centro Paula Souza.
MODALIDADE

Modular presencial

Modular semipresencial (com
até 20% online)

Modular EaD/On-line

Modular semipresencial

Ensino
Médio
com
Habilitação Profissional de
Técnico em Administração
(INTEGRAL)

Ensino
Médio
com
Habilitação Profissional de
Técnico em Administração

Ensino
Médio
com
Habilitação Profissional de
Técnico em Administração

CARACTERÍSTICAS
Organizado em 3 semestres, com 25 aulas semanais, sendo prérequisito o estudante deve ter concluído ou está cursando o
Ensino Médio a partir do 2º ano. Currículo organizado segundo
as legislações Lei Federal nº 9.394, de 20-12-1996 (e suas
respectivas atualizações), Resolução CNE/CEB nº 1, de 5-122014, Resolução CNE/CEB nº 6, de 20-9-2012, Resolução SE nº
78, de 7-11-2008, Decreto Federal nº 5154, de 23-7-2004,
alterado pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014, Parecer CNE/CEB
nº 39/2004, Parecer CNE/CEB nº 11, de 12-6-2008, na
Deliberação CEE Nº 162/2018, alterada pela Deliberação CEE
168/2019.
Seguindo as mesmas características do Modular Presencial.
Acrescido que curso conta com até 20% da carga horária com
atividades não presenciais, nos termos do Art. 26, § 5º, da
Resolução CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021.
Organizado em 3 semestres, sendo pré-requisito o estudante
deve ter concluído ou está cursando o Ensino Médio a partir do
2º ano.
Nesta modalidade, as turmas virtuais com a mediação de um
professor mediador de aprendizagem a distância e realização de
exames presencias. Currículo organizado segundo as
legislações: Lei Federal 9394/96, alterada pela Lei Federal
11741/2008, Indicação CEE 08/2000, Indicação CEE 108/2011,
Deliberação CEE 105/2011, Resolução CNE/CEB 06/2012 e
Pareceres CNE/CEB 11/2012 e 8/2014 e Resolução CNE/CEB
04/2012, das Indicações CEE nº 8/2000 e nº 108/2011, Instrução
01/2014 CETEC e Deliberação CEE nº 97/2010.
Seguindo as mesmas características do Modular EaD Online,
sendo a diferenciação a carga horária presencial de 30%.
Organizado em 3 anos, sendo pré-requisito o estudante deve ter
concluído o Ensino Fundamental. Neste o aluno cursará o Ensino
Médio estruturado em conjunto com a formação de Técnico em
Administração, numa jornada de até 40 aulas semanais (até 8
aulas diárias), em cada uma das 3 séries. Ao final do curso, terá
concluído o Ensino Médio e obterá, também, o diploma de
Técnico em Administração. Currículo organizado segundo as
legislações: Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Lei Federal n.º
11741/2008; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014;
Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB
n.º 2, de 30-1-2012; Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010;
Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de
23-7-2004.
Organizado em 3 anos, sendo pré-requisito o estudante deve ter
concluído o Ensino Fundamental. Neste o aluno cursará o Ensino
Médio estruturado em conjunto com a formação de Técnico em
Administração, numa jornada de até 30 aulas semanais (6 aulas
diárias), em cada uma das 3 séries baseada na Lei nº 13.415/17.
Ao final do curso, terá concluído o Ensino Médio e obterá,
também, o diploma de Técnico em Administração. Currículo
organizado segundo as legislações: Lei Federal nº 9394, de 2012-1996; Resolução CNE/CEB nº 1, de 5-12-2014, Resolução
CNE/CEB nº 6, de 20-9-2012, Resolução SE nº 78, de 7-11-2008,
Decreto Federal nº 5154, de 23-7-2004, alterado pelo Decreto nº
8.268, de 18-6-2014, Parecer CNE/CEB nº 39/2004, Parecer 11,
de 12-6-2008; Deliberação CEE 162/2018, alterada pela
Deliberação CEE 168/2019.
Organizado em 3 anos, sendo pré-requisito o estudante deve ter
concluído o Ensino Fundamental. Neste cursará o Ensino Médio
estruturado em conjunto com a formação de Técnico em

Fonte: Dados da Pesquisa. Elaboração do autor (2021)
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Ao realizar uma breve análise das ementas e planos de cursos, são notórias as diferenças nas propostas disciplinares, o que será explorado futuramente com o andamento deste trabalho. Observamos, contudo, que os perfis profissionais de conclusão descritos nos documentos, oferecem descrição
sumária das atribuições, atividades e das competências de um profissional
de uma área técnica, no exercício de um determinado cargo ou ocupação.
São idênticos ao declararem que o técnico em administração é o profissional
que adota postura ética na execução da rotina administrativa, na elaboração
do planejamento da produção e materiais, recursos humanos, financeiros e
mercadológicos.
Um mapeamento da oferta do conteúdo de Ética no currículo em relação à carga horária e período ofertado mostra diferenças entre os cursos,
conforme Quadro 2.
Quadro 2 – Identificação dos conteúdos de ética nos cursos Técnicos em
Administração no Centro Paula Souza

50h

1520h

PERÍODO
OFERTADO
O
CONTEÚDO
DE
ÉTICA DURANTE
O CURSO
1º semestre

50h

1520h

1º semestre

18h
18h

1010h
1010h

1º semestre
1º semestre

40h

4320h

1º ano

50h

3600h

3º ano

40h

3520h

3º ano

CARGA
HORÁRIA
ENSINO
ÉTICA

MODALIDADE

Modular presencial
Modular semipresencial (com
até 20% online)
Modular EaD/On-line
Modular semipresencial
Ensino Médio com Habilitação
Profissional de Técnico em
Administração (INTEGRAL)
Ensino Médio com Habilitação
Profissional de Técnico em
Administração
Ensino Médio com Habilitação
Profissional de Técnico em
Administração (Projeto de
Articulação
da
Formação
Profissional Média e Superior –
AMS)

DO
DE

CARGA
HORÁRIA
TOTAL
CURSO

DO

Fonte: Dados da Pesquisa. Elaboração do autor (2021)

Quando analisamos a carga horária dos cursos, temos uma variação significante, onde na modalidade modular presencial e semipresencial (com até
20% online), detém o maior percentual horário do ensino de ética representa
3,28% da carga horária total dos cursos e o menor com 0,92% é oferecido
no Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração
(INTEGRAL), ainda em processo de pesquisa temos os conteúdos ministrados
diferenciados em cada curso, onde pretendemos trabalhar esses dados para
a percepção do cumprimento das propostas das competências e habilidades
322

XVI Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE)

descritas nas ementas nas disciplinas de Ética.
A projeção de um estudo bibliográfico se deu no interesse de compreender o que as pesquisas discutem a respeito da proposta da disciplina de Ética
nos cursos técnicos. Essa modalidade metodológica permite que haja uma
interligação entre os dados já produzidos, e a presente pesquisa em análise,
conforme conceituam Prodanov e Freitas (2013)
Após a escolha do tema, o pesquisador deve iniciar
amplo levantamento das fontes teóricas (relatórios de
pesquisa, livros, artigos científicos, monografias, dissertações e teses), com o objetivo de elaborar a contextualização da pesquisa e seu embasamento teórico, o qual
fará parte do referencial da pesquisa na forma de uma
revisão bibliográfica (ou da literatura), buscando identificar o “estado da arte” ou o alcance dessas fontes.
(PRODANOV E FREITAS, 2013, p. 131).

Deste modo, nos atentamos em obter informações através de um estudo bibliográfico desenvolvido no Scielo, Lilacs e Google Acadêmico, buscando
identificar pesquisas que abordassem discussões no viés das propostas das
disciplinas de Ética nos cursos Técnicos.
A intencionalidade com a proposta de um estudo bibliográfico não consiste em apenas reproduzir o que discorrem das discussões existentes nos
estudos sobre a temática aqui projetada, mas, “destacamos que a finalidade
da pesquisa científica não é apenas um relatório ou uma descrição de fatos
levantados empiricamente, mas o desenvolvimento de um caráter interpretativo no que se refere aos dados obtidos” (PRODANOV, FREITAS, 2013, p.
131).
Assim, a proposta consiste em compreender os estudos acerca da discussão do impacto da disciplina de Ética sobre os cursos técnicos, garantindo a relevância que esta etapa promove nos cursos formativos. É pertinente
comprovar que a ética consiste como uma das etapas que devem ser mais
bem embasadas no curso promovendo uma formação de qualidade que
atenda a demanda social em que os indivíduos se propõem em atender.
Com base nesses dados, os documentos analisados se estabeleceram
em matrizes curriculares de cursos técnicos em Administração e nestes continham a disciplina de Ética e Cidadania Organizacional nos cursos Técnicos
formativos.
Neste cenário, após as pesquisas selecionadas, será possível comparar
com a análise documental, evidenciando se mesmo diante da importância
atribuída à disciplina de Ética nos cursos, é viável a carga horária e as propostas de discussões vigente nos cursos aqui analisados.
Em outro momento, o estudo se aprofundará nos depoimentos de
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egressos e de professores que lecionam a disciplina de ética e cidadania organizacional, em especial, no lócus central do estudo, que se apresenta no cenário do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza em São Paulo.
A proposta buscará compreender, nas falas dos profissionais, como as
práticas educacionais ocorreram na disciplina, envolvendo os campos da ética e da cidadania organizacional. A ementa do custo será analisada primeiramente, para que em um segundo momento, o diálogo possa ser desenvolvido junto aos profissionais que lecionam esta metodologia educacional.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Trata-se de uma pesquisa em andamento que se encontra na fase de
levantamento de dados e que se propõe a investigar a disciplina Ética na formação de discentes dos cursos técnicos em Administração do Centro Paula
Souza, de modo a trazer reflexões sobre a amplitude da disciplina de ética
no processo formativo dos estudantes dos cursos técnicos oferecidos pelo
Centro Paula Souza. Os dados iniciais colhidos nos documentos da instituição
selecionada para a pesquisa trazem questões que serão objeto de estudo, a
exemplo, a modalidade de ensino e como as práticas são oferecidas em cada
uma das modalidades.
Considera-se que a pesquisa poderá contribuir para reflexões sobre a
formação de profissionais no ensino técnico e, especificamente, como a disciplina Ética poderá ser vista não apenas como normas para tomada de decisão, mas também contribuir para a formação do indivíduo, na perspectiva de
uma formação emancipadora.
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A HUMANIZAÇÃO RELACIONAL DE FREIRE COMO
PRINCÍPIO EPISTEMOLÓGICO DA PEDAGOGIA CRÍTICA
NA SOCIEDADE NEOLIBERAL
Guadalupe Corrêa Mota1

RESUMO
Este trabalho é parte de pesquisa de doutoramento em Educação,
iniciada em 2019, que tem como objeto a Pedagogia Crítico-Humanista de
Paulo Freire, a fim de responder a seguinte questão: na sociedade brasileira
contemporânea, permeada pela racionalidade neoliberal, quais os contextos
necessários para o desenvolvimento da Pedagogia Crítica de Paulo Freire?
Propõe-se como objetivo geral compreender os contextos epistemológico,
pedagógico e político necessários para o desenvolvimento da pedagogia crítica de Freire, tendo a humanização como princípio epistemológico. A pesquisa
qualitativa teórico-bibliográfica está sendo construída a partir do referencial
teórico-metodológico do Materialismo Histórico-Dialético e das Epistemologias do Sul. Inicialmente, o levantamento bibliográfico foi realizado em obras
de FREIRE (1967, 1981, 2001, 2017, 2018a, 2018b), e de autores sobre Freire, SANTOS (2000, 2019), DARDOT/LAVAL (2020), CHARLOT (2020), FRANCO
(2013, 2015, 2021), STRECK (2019a 2019b), DOWBOR (2020a, 2020b), SAFATLE (2021), dentre outros. O levantamento bibliográfico levou à construção
das categorias de análise: humanização/desumanização, justiça cognitiva e
pedagogia crítica. A partir delas está sendo construída a caracterização do
recorte humanização como princípio epistemológico na pedagogia crítica
de Freire. Considera-se que a Pedagogia crítico-humanista de Paulo Freire,
engendrada na segunda metade do século XX, há de se apropriar e incluir
princípios epistemológicos, conhecimentos, saberes e fazeres de resistências
e de insurgências, forjadas nas lutas coletivas dos novos sujeitos do século
XXI. Por isso, a pertinência e relevância da Pedagogia de Freire que sonhou
um sonho para a “educação como prática de liberdade”, expressão da vida de
sujeitos livres e empenhados na construção de uma sociedade democrática,
justa e igualitária para todos.
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1. INTRODUÇÃO
Freire (1967) advoga o imperativo da humanização como princípio
epistemológico ao apontar a necessidade da conscientização, da criticidade,
da dialogia na práxis educativa para a formação do sujeito epistêmico. Já
alertava, em 1967, durante o exílio no Chile:
Não pode existir uma teoria pedagógica, que implica em
fins e meios da ação educativa, que esteja isenta de um
conceito de homem e de mundo. Não há, nesse sentido,
uma educação neutra. Se, para uns, o homem é um ser
de adaptação ao mundo (tomando-se o mundo não apenas em sentido natural, mas estrutural, histórico-cultural), sua ação educativa, seus métodos, seus objetivos,
adequar-se-ão a essa concepção. Se, para outros, o homem é um ser de transformação do mundo, seu quefazer educativo segue um outro caminho. Se o encaramos
como uma “coisa”, nossa ação educativa se processa em
termos mecanicistas, do que resulta uma cada vez maior
domesticação do homem. Se o encaramos como pessoa,
nosso quefazer será cada vez mais libertador (FREIRE,
1967, p. 9. Grifo meu).

A opção ético-política em prol da humanização como pressuposto para
a construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática, conforme
preconizada por Paulo Freire (1967, 1981, 2001, 2017, 2018a, 2018b)em toda
a sua obra, está sendo impactada pela lógica neoliberal da sociedade brasileira contemporânea, que adentra todos os âmbitos da vida pessoal e social,
também o âmbito da educação. A Pandemia da Covid-19 deixou ainda mais
à mostra a crueza e a perversidade desta lógica. A educação para a humanização segundo Freire (1967, 1981, 2001, 2017, 2018a, 2018b) requer uma
pedagogia crítica que se constrói no chão da vida, como práxis dialógica, problematizadora, numa perspectiva diatópica, exigindo contextos epistemológico, pedagógico e político diversos da racionalidade neoliberal hegemônica
para a sua realização.
É a coexistência que une todos os membros da espécie Sapiens sapiens
(CHARLOT, 2020). Mas esta coexistência, segundo Freire (1967, 1981, 2001,
2017, 2018a, 2018b), é marcada pela produção de humanização/desumanização. Fato que não é destino dado, mas fruto de uma ordem social injusta
que leva ao estado de profunda desigualdade. E, no caso da educação, esta
injustiça/desigualdade aparece na injustiça cognitiva produzida pelo epistemicídio da educação bancária.
Freire (1967, 1981, 2001, 2017, 2018a, 2018b) apresenta como ponto
de partida para a dimensão epistemológica de sua proposta pedagógica a
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constatação das relações assimétricas de poder entre opressores e oprimidos em dada sociedade, resultando em desumanização dos oprimidos e dos
opressores.
Por sua vez, Boaventura de Sousa Santos (2019), ao propor princípios
para outra epistemologia pedagógica em situações marcadas por relações
abissais entre opressores e oprimidos (na configuração de colonizadores e
colonizados), reivindica a justiça cognitiva para restituir o caráter de validade,
rigorosidade e legitimidade aos conhecimentos, saberes e fazeres produzidos
por aqueles que foram excluídos do panteão dos conhecimentos válidos das
ciências, de modo geral, os povos colonizados nos países do Sul Global.
Diante dessa problemática, a pesquisa objetiva compreender e a problematizar a seguinte questão: na sociedade brasileira contemporânea, permeada pela racionalidade neoliberal, quais os contextos necessários para o
desenvolvimento da Pedagogia Crítica de Paulo Freire?
Para responder a esta questão, propõe-se como objetivo geral compreender, na sociedade brasileira contemporânea neoliberal, os contextos
epistemológico, pedagógico e político necessários para o desenvolvimento
da pedagogia crítica de Freire (1967, 1981, 2001, 2017, 2018a, 2018b), tendo
a humanização como princípio epistemológico.
O cenário apresentado indica a necessidade de uma pesquisa sobre os
contextos epistemológicos, pedagógico e político da sociedade neoliberal
brasileira e a identificação de condições de possibilidade para um pacto social em prol da educação pública, gratuita, universal, pluricultural. Aponta
também para a importância de se explicitar as condições para a aplicação da
justiça cognitiva como condição fundamental para a realização dos pressupostos epistemológicos de uma pedagogia humanista.

2. DESENVOLVIMENTO
Esta pesquisa qualitativa, teórico-bibliográfica está sendo construída a
partir do referencial teórico-metodológico do Materialismo Histórico-Dialético e das Epistemologias do Sul. Inicialmente, o levantamento bibliográfico
foi realizado em obras de FREIRE (1967, 1981, 2001, 2017, 2018a, 2018b, e
de autores sobre Freire, SANTOS (2000, 2019), DARDOT/LAVAL (2020), CHARLOT (2020), FRANCO (2013, 2015, 2021), STRECK (2019a 2019b), DOWBOR
(2020a, 2020b), SAFATLE (2021), dentre outros. Também foi realizado levantamento bibliográfico em Teses no Banco de Dissertações e Teses da CAPES,
nos anos de 2015-2019, com os descritivos Pedagogia Humanista e Pedagogia Freireana. As pesquisas Paulo Freire na atualidade: legado e reinvenção,
coordenada pela professora Ana Maria Saul (2016); e Paulo Freire na América
Latina e nos Estados Unidos: cátedras e Grupos de Pesquisas, coordenada
pela professora Ivanilde Apoluceno de Oliveira (2018) também compõem a
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revisão da literatura analisada.
A análise inicial levou à construção das categorias humanização/desumanização, justiça cognitiva e pedagogia crítica. A partir delas está sendo
construída a conceituação do enfoque humanização como princípio epistemológico, apresentada no Quadro 1.
Quadro 1 - Humanização como princípio epistemológico da Pedagogia
Freireana
Ontologia

Humanização

Desumanização

Ser humano é inconcluso, ético-

*Ser humano é ser-menos; ser-para-

estético-político; em busca do

outro; coisificado; alienado;

Ser-mais; Ser-com. Sócio-

mercadorizado; idealizado (ahistórico);

histórico; crítico; ser de práxis;

silenciado.

comunicacional; dialógico.

Homo economicus.

Homo sociallis.

(Condições circunstanciais, não essenciais
do ser humano).

Epistemologia

Conhecimento é patrimônio

Conhecimento é serviço/mercadoria,

cultural da humanidade para a

bem privado, para a construção do

construção da humanização do

indivíduo meritocrático em vista da

homem e do mundo; é direito

construção de uma sociedade para

humano para a construção de

poucos, excludente.

uma sociedade inclusiva.
Educação

Metodologia

Sociabilidade

Crítica/emancipatória/humanizan

Bancária/opressora/dependência/

te (Ser-mais; Ser-com). Pedagogia

desumanizante (Ser-menos;

DO oprimido.

ser-para-outro). Pedagogia do opressor.

Não-neutra.

Não-neutra.

Colaborativa: conhecimento

Extrativista: conhecimento é extraído do

construído coletivamente entre

objeto* pelo proprietário pesquisador.

sujeitos epistêmicos de direitos.

*pode ser o ser humano, a natureza, o

Ecologia de saberes.

próprio conhecimento.

Democrática forte; inclusiva;

Democrática fraca ou inexistente; senso

senso de coisa pública/

de coisa privada;

bem comum; Direitos humanos.

mercadorização da vida.

Fonte: Quadro elaborado pela autora.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A hermenêutica crítico-dialética desse corpus de pesquisa tem indicado
pontos de tensões, rupturas, confluências e desdobramentos entre a propos329
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ta pedagógica de Freire (1967, 1981, 2001, 2017, 2018a, 2018b) e o contexto
social, político, cultural da sociedade brasileira neoliberal contemporânea.
Os resultados preliminares indicam, por um lado, para a consolidação
de propostas pedagógicas de natureza neoliberal que preconizam a formação do homo economicus, meritocrático, concorrencial, empreendedor de si,
cujas premissas estão marcadas por uma lógica contrária à sociabilidade democrática e Bem Comum. Esta tendência tem se afirmado hegemônica nas
políticas públicas em Educação e, para fins desta pesquisa, corrobora com a
descrição da categoria desumanização.
Por outro lado, torna-se manifesta a emergência de novos atores sociais
que não apenas reivindicam a legitimidade de epistemologias pedagógicas
diversas da racionalidade neoliberal (epistemicida em sua raiz), mas a efetividade da “justiça cognitiva” como condição sine qua non de justiça social.
Na sociedade que se diz democrática e republicana, supõe-se a possibilidade
de coexistência epistêmica, sem hierarquizações dos conhecimentos e das
gentes produtoras desses conhecimentos. Essa premissa corrobora para a
construção da categoria humanização.
Os dados iniciais indicam que os contextos necessários para a prática
de uma pedagogia humanista supõem: a) Epistemológicos: construção de
conhecimentos no contexto das lutas cotidianas, não como produto monetizável, mas como expressão das mini racionalidades locais e abertas à diversidade); b) Pedagógicos: problematização, interpretação e reinterpretação dos
sentidos de si, da vida, e do mundo; c) Políticos: possibilidades de coexistência sem hierarquização ontológica, capaz de construir uma sociabilidade democrática forte, inclusiva, em que os sujeitos se habilitem para a autonomia,
emancipação, solidariedade, cooperação e para a construção de mundos alternativos à ditadura do pensamento neoliberal.
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RESUMO
Este estudo enseja problematizar o trabalho docente e seus desafios na
atualidade, analisando as diversas relações políticas dentro do espaço escolar, relacionando ao papel subversivo de professores que, como formadores
de opinião, ficam submetidos a diferentes interpretações do seu ofício, especialmente em um período de pandemia, polarização política e isolamento
social. Sendo assim, o estudo justifica-se pela necessidade de compreender a
dimensão e complexidade do trabalho docente no Brasil, com destaque para
os desdobramentos a partir da ação docente durante as aulas online. Nos
utilizando de reportagens midiáticas que deflagram o caso de uma professora
da capital de Mato Grosso Cuiabá, suspensa por apresentar aos seus alunos,
no contexto de uma aula no formato on line, um posicionamento crítico/reflexivo sobre a política contemporânea em nosso país. Partindo desse fato
amplamente noticiado, nos utilizamos do ciclo de políticas (BALL, 1994), para
entendermos a influência exercida sobre a prática da professora, e como consequência a postura tomada pela escola. Iremos apresentar nesta pesquisa
uma análise reflexiva sobre os fatos, tendo como base matérias jornalísticas,
documentos e um referencial de fundamentação teórica que perpassa por
várias abordagens, tendo como destaque a formação com base na construção de uma consciência crítica (FREIRE, 1987), de uma identidade docente
reflexiva (CAMPOS; PESSOA, 1997), e de um currículo verticalmente subdividido entre formal e em ação que impede o desenvolvimento do mesmo
como prática cultural (MACEDO, 2006 a). Por fim, esse estudo propicia reflexões sobre embates existentes acerca dos limites da atuação do professor
na formação de discentes críticos no contexto brasileiro, especialmente em
se tratando de questões intrínsecas à formação de opinião, onde há sempre
uma delicada margem entre o fazer pedagógico, indissociável da identidade
docente, e a construção da prática cultural, com respeito a enunciação de
identidade não estática dos estudantes.
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1. INTRODUÇÃO
Ao analisarmos a história da liberdade de expressão docente em nosso
país, enxergarmos claramente que a mesma fora cerceada durante longos
anos, com forte destaque ao período militar, onde os professores na busca
por uma formação crítica, tinham “parca produção editorial no campo da
educação”, pois se “tornava arriscado criticar o capitalismo e suas instituições
a partir de um ponto de vista marxista” (OLIVEIRA; SÜSSEKIND, 2017 p.03).
Neste período os profissionais eram restringidos aos ideais hegemônicos doutrinários estabelecido com o ensino mecânico, tecnicista repassado
na forma de ideário que pregava o desenvolvimento de uma nação através de
um currículo importado de uma linhagem de teóricos estadunidenses. Neste
o professor nada mais era do que um transmissor de conhecimentos previamente estabelecidos que deveriam ser devidamente depositados nas mentes
de seus alunos, através de uma pedagogia bancária (FREIRE, 1987).
A redemocratização do país ocorre na década de 80, com advento da
constituição de 1988. O texto outorgado busca garantir as pessoas a livre manifestação de opiniões, sem medo de represálias ao estabelecer que “é livre
a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença” (BRASIL, 1988, art. 5º, inciso IX).
Mas o que se vê com o passar do tempo não é bem o que poderíamos chamar de garantias de um direito constitucional, e sim um desrespeito a carta
magna, especialmente quando fere o direito de expressão dos principais formadores de opinião em nosso país: os professores.
Neste estudo pretendemos colocar em voga o caso da professora de um
colégio da rede privada da capital mato-grossense Cuiabá, que durante uma
aula no formato remoto, on line, síncrono, com alunos do 3º ano do ensino
fundamental, manifestou se contrária a política empreitada pelo presidente
da República. Posicionou a educadora que o governo federal é a favor dos
garimpeiros e contra a demarcação de terras indígenas, e ainda acrescenta,
como forma de alertar a esses alunos, os problemas que o voto impresso
defendido pelo presidente, pode acarretar para a democracia em nosso país
(O LIVRE, 2021).
Tendo como ponto de partida este episódio, buscamos um estudo que
apresente uma reflexão acerca do trabalho docente e o cerceamento de posicionamentos crítico reflexivos destes profissionais. E por consequência, faremos a correlação deste fato com a construção cultural dos currículos das
escolas brasileiras.

2. OS FATOS
Dentro de um contexto de aulas remotas, vaza o áudio de uma aula,
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onde a professora critica a política implantada pelo presidente da república. “Ele é a favor do desmatamento. Ele é a favor que os garimpeiros façam
destruição dentro das terras indígenas. Além da destruição da natureza, está
prejudicando o povo indígena. Os garimpeiros e o presidente da república
são a favor disso. Temos que começar a pensar o que queremos para o nosso
Brasil”, disse a educadora durante a aula (G1MT, 2021).
Pelas mãos de uma mãe de aluno da turma, o áudio chega para a gestão
da escola, que suspende a professora por 3 dias. Em defesa da professora
saem a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que se posiciona contra a decisão da escola por entender que ela ataca a liberdade de ensino e de
aprender, e o Sindicato dos Trabalhadores dos Estabelecimentos de Ensino
que promete tomar medidas judiciais por causa da exposição da docente,
infligindo o seu direto de imagem e som que é protegido pelo artigo 5º, inciso
X da CF/1988 (G1MT, 2021).
Após suspensão da professora, um helicóptero do Centro Integrado de
Operações Aéreas (Ciopaer), sobrevoou a escola com a bandeira do Brasil
aberta por um dos tripulantes, ato visto como apoio ao cerceamento da posição crítica da professora. O sobrevoo passa, então, a ser para o Ministério
Público Estadual motivo de abertura de inquérito, pois teria este o intuito de
coibir quaisquer condutas que fossem contrárias a política nacional e a favor
da professora (G1MT, 2021).
A gestão escolar ao se pronunciar para impressa, diz estar a par “da
manifestação político-partidário” da professora e que “não apoia tal conduta”, em seguida se manifesta dizendo que “a professora está envergonhada e
arrependida, pois sabe que não é esse seu papel na escola e que ela infringiu
um artigo do código de ética assinado pelo corpo docente” (O LIVRE, 2021).
Em entrevista a um canal de televisão a coordenação da escola defende
que o sobrevoo do helicóptero faz parte de um projeto que já se encontrava
em andamento, tendo como objetivo “conhecer as pessoas que servem a
pátria”. E a diretora acrescenta: “jamais, jamais a escola tem uma postura
político partidária”. Na sequência a reportagem apresenta o posicionamento
do SINTRAE/MT em favor da professora e contra a escola, diante do direito de
Cátedra que tem a profissional (MTTV 2, 2021). Acreditamos ser importante
salientar que o direito de Cátedra trata da “liberdade de aprender, ensinar,
pesquisar, e divulgar o pensamento, a arte e o saber” (BRASIL, 1988, art. 206,
inciso II).
A partir deste fato amplamente noticiado em diversas mídias, construiremos a seguir um posicionamento teórico fundamentado em conceitos acadêmicos, situando está análise no rol de pesquisas qualitativas, sob a lógica
do ciclo de políticas (BALL, 1994), buscando entender o contexto da influência exercida sobre a prática da professora, e como consequência a postura
335

Educação, Democracia e Utopia

tomada pela escola. Tendo como fonte de dados matérias jornalísticas, documentos institucionais e estudo bibliográfico para expressar a nossa opinião
acerca do tema.

3. ANÁLISE CONCEITUAL DOS FATOS
Iniciamos nossa análise por um aspecto importante a ser levado em
conta, o fato de a escola noticiada ser da rede privada. Apresentando-se
como uma empresa que atende ao mercado consumidor, que dita regras. A
mãe que deflagrou o áudio da professora o fez justamente por defender os
seus direitos enquanto consumidora.
Um fator importante a ser levado em conta, é que no caso dos professores em grande maioria, têm dificuldades em construir, uma formação inicial
que os transformem em sujeitos críticos/reflexivos. Isso porque a maioria
deles tiveram suas formações iniciais em instituições particulares, que respeitam o desejo dos conglomerados aos quais pertencem, não sendo nestas
instituições trabalhada a formação do sujeito, e sim os anseios comerciais do
momento. (GATTI; BARRETO; ANDRE; ALMEIDA, 2019)
A fala da coordenadora pedagógica da escola, quando justifica a solicitação do sobrevoo da escola pelo helicóptero, nos mostra claramente o currículo formal da instituição voltado à projetos, que visam a homogeneidade da
identidade em prol da soberania nacional (MACEDO, 2006 b). Dando forças
ao Movimento Nacionalista, que se apresenta forte, dentro de um formato idealizado e alienante por todo o país. Seguindo com a fala da diretora,
podemos observar claramente um controle social ideológico imputado, respeitando aos interesses de um grupo dominante que deseja acabar com os
grupos com outros posicionamentos, instituindo o discurso que a educação
praticada na unidade de ensino é laica.
Em relação à suposta condição de vergonha e arrependimento da professora mencionados pela gestão da escola. Ao que nos parece é que de fato,
se real, a docente pode estar sendo duramente pressionada e por isto se encontra nesta condição. Em toda a descrição do áudio, poderíamos considerar
que a professora imputa juízo de valor no trecho que trata dos apoiadores do
presidente: “Ele tem a torcida dele, mas se formos avaliar esses seguidores,
são pessoas corruptas também, que fazem coisas fora da lei” (G1MT, 2021).
Neste trecho sem dados concretos a docente faz acusações, o que pode ter
causado um movimento de revolta, à vários consumidores da empresa escola.
De certa forma esta parte da fala da docente, fere a democracia e os
posicionamentos políticos contrários aos dela, apresentando-se como uma
forma subalterna de verticalização do currículo através da ação. Mas ao consideramos o que teoriza Dewey “o professor reflexivo é falível”, não podendo
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este se constranger, e sim devendo seguir com “um exame crítico da própria
situação, na perspectiva de encontrar novos patamares para as respostas
que procuram” (CAMPOS; PESSOA, 1997, p.44). Acreditamos que a professora não pode deixar de se posicionar criticamente, mas deve sim refletir
acerca de suas práxis, para melhor atingir seus objetivos ao invés de impor
seus valores.
Com a análise dos fatos e partindo do princípio que a função da escola
deveria ser a de ensinar as crianças, adolescentes e jovens como o mundo é,
e não as instruir na forma de viver (ARENDT, 2016). Neste episódio podemos
constatar uma grave distorção desta função, pois ao punir uma professora,
estamos ensinando à estas crianças que posicionamentos contrários a um
ideário hegemônico nacional não podem coexistir nesta nação, inibindo assim a construção de vivências sob diferentes óticas.
Entendemos que em face a sociedade democrática moderna, um currículo que não leva em conta a reflexão, dentro da prática cultural por enunciação (MACEDO, 2006 a), não pode ajudar na formação do cidadão.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por fim, acreditamos que a punição da professora não fere somente a
ela, e sim a formação dos estudantes da escola. Por isso apresentamo-nos a
favor da docente, que como já relatamos teve seu excesso no desrespeito ao
posicionamento político de outrem.
Mas ao consideramos que o espaço educacional em análise, pretende
garantir a hegemonia do poder atual a todo custo, mesmo que para isso utilize se de um modelo curricular em desrespeito a promoção de uma pedagogia democrática, de escolarização dos sujeitos. Isso nos faz posicionarmos
em contrariedade com o desenvolvido da educação nesta unidade de ensino.
Ficando claro, que nesta não se tem um currículo que leve em conta as
diferenças entre os sujeitos, que trabalhe em respeito à produção cultural
em movimento. Não oferecendo assim um espaço tempo de diálogo, onde
por enunciação, deveriam ocorrer as produções de significados para os seus
protagonistas.
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A NECESSIDADE DOS PRINCÍPIOS FREIREANOS NO
CURRÍCULO DO ENSINO SUPERIOR EM COMPUTAÇÃO
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RESUMO
Este artigo propõe uma reflexão sobre a urgente necessidade de reorientar os currículos de cursos de graduação em Computação, no Brasil, com
o crivo da teoria crítico-emancipatória, destacando-se o pensamento de Paulo Frerie. Na atual pandemia de Covid-19, a necessidade de manter distanciamento físico acelerou processos socioeconômicos que reforçaram situações
de dominação e desigualdades socais. As soluções digitais produzidas pela
força de trabalho dos egressos destes cursos desempenham papéis importantes no tocante à reprodução do status quo. Grande corporações multinacionais, conhecidas como BIGTECHS, controlam o fluxo de informações
na sociedade, se aproveitam do cenário atual para influenciar ainda mais
a formação dos futuros profissionais da área de tecnologia. A onda do empreendedorismo traz a crença aos estudantes de que soluções desenvolvidas
junto às BIGTECHS sejam a resposta para todos os males da sociedade, quando na verdade, nada mudam. Urge a discussão sobre os currículos dos cursos de graduação em Computação, cabendo questionar radicalmente seus
fundamentos e intencionalidades. Além dos escritos de Paulo Freire, a reflexão apoia-se princinpalmente nos trabalhos de Evgney Morozov, Ladislau
Dowbor, Peter McLaren e Petar Jandrić. Dessa maneira, busca-se contribuir
para o repensar de um currículo humanizador, que desvele as contradições
da formação profissional puramente mercadológica, objetivando possibilidades de transformação.

PALAVRAS-CHAVES
Políticas de Currículo, Cursos de Computação, Crítico-Emancipatório.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO
Os currículos de cursos de ensino superior em Computação, englobam
os cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia de
Software, Engenharia de Computação e Licenciatura em Computação, todos
são regulamentados pela Resolução CNE/CES nº 5, de 16 de novembro de
1
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2016. Os cursos Tecnólogos relativos à área de Tecnologia da Informação, não
possuem regulamentação específica, mas são regulamentados genericamente pela Resolução CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021. Todos estes cursos
sempre tiveram como principal característica a orientação por competências
técnicas, com o objetivo de suprir a necessidade mercadológica da área de
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), sem a devida reflexão dos
impactos das soluções tecnológicas sobre a sociedade (JONATHAN, 2016), e
a relação entre força de trabalho e grandes corporações multinacionais na
área de TIC.
Com a atual pandemia de Covid-19, a necessidade em manter o distanciamento físico acelerou processos socieconômicos e tecnológicos que reforçaram relações de dominação e o aumento das desigualdades, impactando
na forma como as pessoas interagem e se inter-relacionam quanto sociedade, onde novas tecnologias digitais muitas vezes funcionam como uma motor
da máquina que perpétua desigualdades sociais, porém vendidas de forma
ingênua como soluções libertadoras.
Neste contexto apresentado é que urge a necessidade de uma reflexão
sobre os currículos em uma perspectiva crítico-emancipatória freireana, em
busca de possibilidades transformadoras. Esta reflexão faz parte de minha
pesquisa de doutorado em andamento, sob orientação do professor Dr. Alexandre Saul, que possui como objeto de pesquisa as práticas formativas realizadas nas comunidades tecnológicas: “Santos Hacker Clube” e “Py013”, à luz
do pensamento freireano e suas possíveis contribuições emancipatórias às
diretrizes curriculares dos cursos de graduação em computação.

2. A DIALÉTICA DENÚNCIA E ANÚNCIO
Através da dialética da denúncia e do anúncio preconizado por Paulo
Freire será realizada esta reflexão sobre os currículos. Morozov (2018)
faz a denúncia da influência das grandes corporações de TIC, conhecidas
como BIGTECHS, ou também através do acrônimo GAFAM (Google, Apple,
Facebook, Amazon e Microsoft), que dominam as plataformas digitais,
envolvendo mecanismos de buscas, redes sociais, trocas de mensagens,
videoconferências e armazenamento de dados, dando a impressão que
há escolha de uso entre os diferentes aplicativos, porém todos acabam se
utilizando de alguma plataforma de uma dessas BIGTECHS. Essa supremacia
digital ficou ainda mais evidente no ambiente escolar durante a pandemia,
com as aulas sendo mediadas pela Internet, nos seus mais diferentes
formatos, as escolas não tinham outra maneira senão recorrer a uma
dessas plataformas, que aumentaram ainda mais sua base de usuários,
e estes usuários compartilharam ainda mais suas informações pessoais,
alimentando esse mecanismo de controle e dominação sobre a sociedade.
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Morozov alerta quanto ao “conto de fadas do solucionismo tecnológico”,
onde a digitalização de atividades impulsionadas pela interconectividade
são vendidas como inovações disruptivas e apresentadas como soluções
para os problemas sociais e econômicos. Dowbor (2020) nos traz a denúncia
da forma como as soluções tecnológicas digitais causam impactos na base
produtiva da sociedade, nas relações de sociais de produção, mas ainda
assim continuam a favor da concentração de renda, e contribuindo cada
vez mais para a privatização dos serviços públicos. Antunes e Braga (2009)
já anunciavam a alienação dos profissionais de TIC sobre estes aspectos
socioeconômicos, e também de situações de exploração nas relações de
trabalho dos profissionais de TIC. Novamente, devido a pandemia, com
a necessidade do distanciamento social, e a solução de trabalho remoto
(homeoffice), as empresas de TIC aumentaram suas contratações, recrutando
alunos já nos primeiros anos dos cursos de graduação, já expondo-os à lógica
mercadológica, apresentando suas práticas como solucionistas.
Dowbor (2020), além da denúncia, traz o anúncio de oportunidades
baseadas no acesso livre ao conhecimento (open acess), e no potencial da
colaboração e troca de experiências possíveis potencializadas pela Internet.
Mclaren e Jandrić (2020) anunciam o que chamam de era pós-digital,
onde o digital é a uma extensão do humano, que caminha para uma simbiose
humano máquina, e o papel da pedagogia crítica é apontar caminhos para
as situações limite do capitalismo em direção ao futuro, citando inclusive o
inédito viável de Paulo Freire, principalmente para os países em desenvolvimento de forma que não sofram as dominações causadas pela dependência
das plataformas digitais.
Para pensar nesse inédito viável, em busca de transformações reais, é
preciso a presença de aspectos crítico-emancipatórios que permitam que os
profissionais de TIC tenham uma formação que os possibilite ir além dos conhecimentos técnicos mínimos necessários para exercerem suas funções, e
que possam dialogar com o mundo real de forma menos ingênua.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As denúncias apresentadas ganham ainda mais força no contexto pandêmico atual. A necessidade da presença do pensamento de Paulo Freire nos
currículos de Computação faz nos pensar em possibilidades que permitam
com que os graduandos tenham oportunidade de desvelar suas situações
limite, e também realizar uma leitura menos ingênua do mundo (FREIRE,
1967). De uma forma que o aluno possa desenvolver uma consciência ao
ponto de poder identificar contradições, e assim pensar possibilidades de
transformação.
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[…] é a dualidade existencial dos oprimidos que, “hospedando” o opressor, cuja “sombra” eles “introjetam”,
são eles e ao mesmo tempo são o outro. Daí que, quase sempre, enquanto não chegam a localizar o opressor
corretamente, como também enquanto não cheguem a
ser “consciência para si”, assumam atitudes fatalísticas
em fase da situação concreta de opressão que estão.”
(FREIRE, 2019, p.67)

Publicações recentes sobre a necessidade da Pedagogia Crítica nos cursos de Ciência da Computação em escolas dos Estados Unidos (KO et al, 2020)
(Carroll-Miranda, 2020), reforçam a urgência da Teoria Crítica, embora essas
publicações não tenham os aspectos transformadores propostos por Paulo
Freire, mas demonstram uma abertura de oportunidade para a discussão.
Com tudo, adotando uma perspectiva freireana é preciso realizar a leitura do mundo que nos cerca, por isso que apesar dos artigos publicados
indicando a importância da Pedagogia Crítica, faz-se necessário realizarmos a
escuta dos sujeitos que vivenciam os currículos (SAUL; SILVA, 2009), afim de
identificar suas angústias e através do diálogo possam repensar o currículo
com características crítico-emancipatórias.
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ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E AS
POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO AEE:
UM ESTUDO SOBRE RESUMOS DE TESES
Patrícia Regiane da Silva Furlaneto1

RESUMO
O trabalho é parte da pesquisa em andamento no Doutorado em
Educação iniciado em agosto de 2021 que se propõe a investigar as políticas
de formação de professores que atuam no Atendimento Educacional
Especializado (AEE). Uma breve contextualização sinaliza, de acordo com os
dados estatísticos encontrados no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira Legislação e Documentos (INEP), que no período
de 2016 a 2020 houve um aumento expressivo no percentual de alunos com
deficiência em todo o país e, especificamente, na Baixada Santista e em
Praia Grande, um dos municípios da Baixada Santista. A observância deste
alargamento fez imergir algumas indagações em relação à formação dos
professores que atendem este público nas salas de recursos multifuncionais
e às providências administrativas e estruturais tomadas pela prefeitura
de Praia Grande para receber esses alunos. Com objetivo de identificar
as políticas de formação de professores para o Atendimento Educacional
Especializado (AEE) e investigar como ocorre o atendimento educacional
especializado na rede municipal de Praia Grande, a pesquisa se propõe a
analisar o caminho pedagógico dos docentes do Atendimento Educacional
Especializado (AEE) no atendimento dos alunos com deficiência Para tal foi
feito um mapeamento dos resumos de teses publicadas no banco de teses
e dissertações site da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes) sobre a temática da pesquisa, com objetivo de conhecer os
resultados das investigações e melhor compreender como ocorre a formação
dos professores que atuam no Atendimento Educacional Especializado (AEE).
A pesquisa, de cunho qualitativo, prevê pesquisa de campo, com objetivo
de investigar a relação dinâmica entre os eixos norteadores detectados
nos resultados da primeira etapa, a saber: formação de professores do
Atendimento Educacional Especializado (AEE), atendimento aos alunos com
deficiência, providências administrativas da rede municipal de Praia Grande
e escuta sensível dos professores da sala de recursos multifuncional. O
presente trabalho traz resultados da 1° etapa da investigação decorrentes da
análise dos resumos das teses publicadas no período de 2016 a 2020, a saber:
12 teses que categorizamos inicialmente como formação de professores, sala
1
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de atendimento, sala de recursos, prática docente entre outros.

PALAVRAS CHAVE
Educação. Formação de professores. Aluno com deficiência. Políticas de
formação docente. Praia Grande.

1. INTRODUÇÃO
Considerando o atual contexto escolar entremeado pelas aferições de
desempenho e resultados, convivência com os diferentes, pandemia e o uso
exacerbado de recursos tecnológicos que algumas vezes aproximam e outras
distanciam as pessoas, tentar extinguir as desigualdades é considerado um
devaneio; resta-nos reconhecer que elas existem e ao menos tentar coexistir
com os diferentes.

2. DESENVOLVIMENTO
2.1. O cenário educacional na Baixada Santista: número
de estudantes matriculados no Ensino Fundamental
No que se refere aos alunos com deficiência nos municípios da Baixada
Santista, o gráfico a seguir mostra um aumento no número de matrículas e
onde o movimento crescente destes grupos na região.
Gráfico 1: Alunos com deficiência matriculados nos anos inicias na Baixada
Santista nos anos 2016 e 2020.
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Fonte: Fonte: BRASIL, 2016

No conjunto das cidades, São Vicente foi a única que apresentou uma
leve diminuição do número de alunos com deficiência; no entanto, esta queda não é relevante quando olhamos para a totalização de alunos com defi345
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ciência da Baixada Santista.
O gráfico abaixo demonstra de forma mais clara a situação de matrículas
dos alunos com deficiência nas cidades da região. Tornando evidente o que
aconteceu entre 2016 e 2020.
Gráfico 2: Percentual de crescimento do número de alunos com deficiência
matriculados nos anos inicias na Baixada Santista (2016/2020).
Taxa de Crescimento do número de alunos com deficiência
nos anos iniciais na Baixada Santista no período de 2016 a
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Em síntese, observa-se que a cidade de São Vicente foi à única que
teve leve queda de - 1,8% de matrículas, ou seja, houve diminuição do número de alunos com deficiência nas escolas desta cidade. O município de
Santos mostrou o menor crescimento de matriculados contabilizando 2,3%
dos alunos com deficiência, na sequência a cidade de Cubatão com 5,8%.
Já as cidades de Mongaguá e Bertioga mostraram índices na casa de 18,6
e 17, 6% respectivamente, 1% de diferença entre uma e outra. As cidades
de Guarujá e Itanhaém também ficaram bem próximas com 26,7% e 23,7%
respectivamente com uma pequena diferença de 3%. A cidade de Praia
Grande com 31,4% de aumento foi a segunda que mais recebeu matrículas
de alunos com deficiência e a cidade de Peruíbe na casa de 37,3% com o
maior número registrado dentro do grupo das nove cidades da Região
Metropolitana da Baixada Santista.
Destaque-se, porém que os dados estatísticos publicados no censo escolar da Educação Básica 2016 a 2020 (Censo Escolar, 2016, 2020) mostram o
número total de 1,3 milhão de matrículas da educação especial em 2020 um
aumento de 34,7% em relação a 2016.
Para continuar a investigação desta temática, a análise de resumos de
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teses dos últimos 5 anos é uma estratégia para iniciar o estudo mais aprofundado sobre esta temática.

2.2. Análise dos resumos de teses sobre a temática da
pesquisa
Para o mapeamento das teses, foi realizada uma busca no banco
de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) com os seguintes descritores: “formação de professores
do atendimento educacional especializado”, refinando nossa pesquisa
com o grau acadêmico de doutorado, anos de publicações entre 2016
a 2021, ciências humanas como grande área de conhecimento, área
de conhecimento, nome do programa, área de concentração educação. A partir daqui o refinamento será conforme as leituras dos títulos
das teses que apresentem duas vertentes: formação de professores e
Atendimento Educacional Especializado.
Do conjunto das 12 teses selecionadas 8 são de Universidades Federais
(Universidade Federal do Paraná, do Mato Grosso do Sul, de Fluminense, de
Santa Maria, do Amazonas e do Espírito Santo). As outras 4 são da Universidade do Vale do Itajaí em Santa Catarina, Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, Universidade de São Paulo, Universidade Estadual Júlio de Mesquita
e Universidade Católica de Petrópolis. Sobre os temas separamos no quadro
a seguir as temáticas.
Quadro 1. Resumos de teses de doutorado selecionadas.
AUTOR
ANDRESSA
SANTOS REBELO

TÍTULO

A educação especial no Brasil: indicadores
educacionais de atendimento
2016
especializado

PROFESSORES DE SALA DE
RECURSOS MULTIFUNCIONAIS:
FORMAÇÃO EM TECNOLOGIA
ASSISTIVA
GUADALUPE
Atendimento educacional especializado
MARCONDES DE para alunos surdos: concepções e práticas
MOURA
docentes no município de São Paulo
O ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ROBERIA VIEIRA
ESPECIALIZADO NAS SALAS DE
BARRETO
RECURSOS MULTIFUNCIONAIS NAS
GOMES
ESCOLAS MUNICIPAIS DE RIO
BRANCO/ACRE
O atendimento pedagógico na sala de
CRISTINA
recursos sob o viés do plano educacional
ANGELICA
individualizado para o aluno com
AQUINO DE
deficiência intelectual: um estudo de caso
CARVALHO

VANESSA PITA
BARREIRA

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
MATO GROSSO
DO SUL

2016

UNIVERSIDADE
CATOLICA DE
PETROPOLIS

2016

UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO

2016

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
PARANÁ

2017

UNIVERSIDADE
DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO

EXPERIÊNCIAS DE FORMAÇÃO
DOCENTE NA EDUCAÇÃO ESPECIAL: 2017
347
SIGNIFICAÇÕES E RESSIGNIFICAÇÕES

UNIVERSIDADE
DO VALE DO
ITAJAÍ

FABIO VIEIRA
WANDERMUREM

VALDIRENE
STIEGLER SIMÃO

ANO

O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
ESPECIAL, SUA FORMAÇÃO E A

2017

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO

GOMES
CRISTINA
ANGELICA
AQUINO DE
CARVALHO
VALDIRENE
STIEGLER SIMÃO
VANESSA PITA
BARREIRA
BURGOS
WESLEY
SOARES
GUEDES DE
MORAES
FLAVIA PANSINI

ESCOLAS MUNICIPAIS DE RIO
BRANCO/ACRE
O atendimento pedagógico na sala de
e Utopia
recursosEducação,
sob o viésDemocracia
do plano educacional
2017
individualizado para o aluno com
deficiência intelectual: um estudo de caso
EXPERIÊNCIAS DE FORMAÇÃO
DOCENTE NA EDUCAÇÃO ESPECIAL: 2017
SIGNIFICAÇÕES E RESSIGNIFICAÇÕES

PARANÁ
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE
DO VALE DO
ITAJAÍ

O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE
ESPECIAL, SUA FORMAÇÃO E A
2017
FEDERAL DO
INCLUSÃO ESCOLAR DO ALUNO CEGO:
ESPÍRITO SANTO
UM ESTUDO DE CASO
EDUCAÇÃO DE ALUNOS SURDOS:
DESAFIOS À FORMAÇÃO DOCENTE E À 2017
INCLUSÃO NA ESCOLA PÚBLICA
Salas de Recursos Multifuncionais no
Brasil: para que e para quem?

2018

UNIVERSIDADE
FEDERAL
FLUMINENSE
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
AMAZONAS

PROCESSOS FORMATIVOS,
APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
UNIVERSIDADE
PROFISSIONAL DE PROFESSORES DE 2019
FEDERAL DO
EDUCAÇÃO ESPECIAL: ESTUDO
ESPÍRITO SANTO
COMPARADO BRASIL E PORTUGAL
A EPISTEMOLOGIA DA FORMAÇÃO DE
MARIANA LUZIA
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE
CORREA
ESPECIAL: UM PROFESSOR
2019
FEDERAL DE
THESING
PLURIVALENTE PARA “DAR CONTA DA
SANTA MARIA
INCLUSÃO”?'
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO
UNIVERSIDADE
ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESTADUAL
ESPECIALIZADO (AEE): INCLUSÃO
KATIA DE ABREU
2021 PAULISTA JÚLIO
ESCOLAR E DEFICIÊNCIA
FONSECA
DE MESQUITA
INTELECTUAL NA PERSPECTIVA
FILHO
HISTÓRICO-CULTURAL
CARLINE
SANTOS
BORGES

Fonte: síntese elaborada pela autora a partir dos resultados obtidos no banco de teses da
CAPES.

Como categorias de análise listamos a formação de professores, trocas de experiencias, salas de recursos, estudos de caso e outros indicadores que pretendemos relacionar à temática de pesquisa. As teses de Vanessa
Burgos (2017) e Cristina Carvalho (2017) descrevem estudos de caso, tendo
como foco a formação do professor, relacionada ao atendimento de duas
deficiências específicas: a deficiência intelectual e deficiência visual. A tese
de Valdirene Simão(2017) relata a troca de experiências de formação entre
os professores que trabalham no Atendimento Educacional Especializado
(AEE). As próximas 5 teses tem como bojo o Atendimento Educacional Especializado (AEE) mas com um eixo diferente em cada uma delas: duas relacionam o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e os alunos surdos, de
Guadalupe Moura (2016) e Wesley Moraes (2017). A tese de Robéria Gomes
(2016) associa o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e as Salas de
Recursos Multifuncionais (SRM), Fábio Vieira (2016) correlaciona o Atendimento Educacional Especializado (AEE) a formação em tecnologia assistiva e
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finalmente a tese de Andressa Rabelo (2016) que liga o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e seus indicadores educacionais partir dos anos 90.
A tese de Mariana Thesing (2019), Borges (2019) e Fonseca (2019) relatam a
prática da formação docente e algumas comparações do trabalho desenvolvido com alunos com deficiência.
Todos estes achados são significativos à temática da tese em desenvolvimento, no entanto, optamos por focar as teses que trataram da formação
de professores.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho trouxe resultados da primeira etapa do trabalho de investigação que foi analisar os resumos das teses sobre a temática da pesquisa de
Doutorado, verificando os pontos de convergência e divergência, analisando
os achados encontrados no banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), delimitando palavras relacionadas ao tema e refinando os parâmetros de busca.
Nosso objeto de pesquisa é o atendimento educacional especializado
e as políticas de formação de professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE), um esforço ainda maior será realizado no decorrer desta
investigação para tal tarefa é importante a pesquisa e a leitura completa das
teses selecionadas até o presente momento.
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AUTONOMIA DOS ESTUDANTES NO ENSINO SUPERIOR:
FORMAÇÃO PARA A CIDADANIA
Débora Peruchin1

RESUMO
No presente trabalho, apresento algumas considerações sobre a relação
entre o percurso acadêmico de estudantes do ensino superior e a constituição de sua autonomia. Tais reflexões são parte de uma pesquisa de doutorado em andamento, cujo problema de pesquisa abarca a constituição da
autonomia de discentes de licenciaturas. O texto que aqui desenvolvo trata
de um breve recorte do tema, haja vista a amplitude de discussões acerca
dos conceitos de autonomia, formação de professores e educação a nível
de ensino superior. O principal autor em que me ancoro neste trabalho
teórico é Paulo Freire (2010, 2003, 2001, 2000, 1993), que considera que a
educação é fundamental para a reinvenção do mundo. Uma educação verdadeiramente transformadora é direcionada para o desenvolvimento da
autonomia dos sujeitos, sua conscientização e formação plena como cidadãos. É importante desenvolver um olhar crítico à realidade, imprimindo
suas próprias concepções em lugar de apenas receber informações impostas
como verdades inquestionáveis. Ter contato com o conhecimento existente
é válido e necessário tanto quanto ter ciência de sua própria capacidade de
produzir novos conhecimentos. Nesse contexto, é importante que os cursos
de ensino superior respondam de forma criativa e eficaz aos desafios que
se apresentam no século XXI. Além de promover a formação profissional, é
necessário que seja dado destaque à formação humana, com vistas ao desenvolvimento dos estudantes como cidadãos, sujeitos capazes de atuar com
autonomia e criticidade, intervindo na sociedade para torná-la mais democrática. A pesquisa de doutorado citada transcende as breves reflexões aqui
apresentadas e em breve será compartilhada almejando acrescentar aos estudos da área da educação.

PALAVRAS-CHAVE
Autonomia. Cidadania. Ensino superior. Formação humana. Paulo Freire.

1. INTRODUÇÃO
Ao considerar que o ser humano é sujeito de sua própria história,
Doutoranda em Educação na Universidade de Caxias do Sul (UCS). Bolsista BPG-UCS. E-mail:
dperuchin@ucs.br
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assume-se que atua de forma determinante sobre seu futuro. Disso
decorre que a formação crítica perpasse todas as classes sociais, buscando
o desenvolvimento social e revelando a importância da educação para a
formação humana. Toma-se em destaque, nesse contexto, que a prioridade
da educação é a formação de cidadãos e a preparação para a autonomia
(FREIRE, 2003).
Freire (1993) considera que a educação é possível somente diante de
uma profunda mudança, em que os objetivos da ação educativa sejam a
preparação para a autonomia, para a capacidade de governar-se e para a
formação plena de cidadãos. Como prática humana indispensável, a educação é movimento, processo de conhecimento, de formação política e de
manifestação ética.

2. AUTONOMIA E ENSINO SUPERIOR
De acordo com Kant, o ser humano é autor de sua própria lei. Isso significa, segundo Guzzo (2004), que “uma lei moral é autônoma quando tem em
si mesma seu fundamento e a razão própria de sua legalidade” (p. 38). Assim,
o sujeito autônomo é ativo e a autonomia conduz diretamente à cidadania. A
filosofia estuda a autonomia como parte integrante da educação e, mais recentemente, associada também à transformação social. A capacidade de impor a lei a si mesmo é construída pelo sujeito, que aprende quando emancipa
a si mesmo – quando passa da heteronomia para a autonomia (PAULY, 2008).
Para Freire (2010), a constituição da autonomia ocorre por meio de experiências e decisões tomadas pelo sujeito. O conceito de autonomia, então,
é entendido como um processo de amadurecimento em que o sujeito aprende a decidir e assume as responsabilidades que decorrem de suas decisões.
A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si,
é processo, é vir a ser. Não ocorre em data marcada. É
neste sentido que uma pedagogia da autonomia tem de
estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em experiências
respeitosas de liberdade (FREIRE, 2010, p. 107).

Quem se dedica ao ato de estudar exerce o papel de sujeito desse ato,
assumindo uma postura questionadora e curiosa em sua relação com os outros e com a realidade. Estudar não corresponde a consumir ideias, mas sim
a criá-las e recriá-las (FREIRE, 2001). Aprender, assim, transcende a repetição
de lições, pois se constitui em construir e reconstruir. Na aprendizagem há
constatação e mudança (FREIRE, 2010).
A alegria de aprender e assumir-se sujeito na construção de conhecimentos
é reprimida por modelos educacionais em que predominam a reprodução e a
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memorização. Estes são “castradores da autonomia que gera a autoria” (PEREIRA, 2015, p. 122). Diferentemente, é necessário que educadores e educandos
aprendam a pensar criticamente e a estabelecer relações entre seus estudos e a
realidade em que estão inseridos, assumindo-se autores de sua história.
A curiosidade do estudante, inicialmente ingênua, pode tornar-se crítica
– curiosidade epistemológica, para Freire (2010). A superação da curiosidade
ingênua será produzida pelo próprio aprendiz, em conjunto com o professor que o orienta. Quanto mais o estudante percebe-se e assume-se sujeito,
maior sua capacidade de mudar e promover o desenvolvimento de sua curiosidade epistemológica.
No ensino superior, é importante que a instituição de ensino e a sociedade se relacionem almejando promover uma formação acadêmica, profissional e humana que seja tanto eficiente quanto consciente. A universidade,
então, guia suas ações para investigar os desafios da sociedade, buscar soluções e promover um espaço de construção da concepção de desenvolvimento da sociedade (MCCOWAN, 2016).
Os cursos de ensino superior, nesse contexto, são responsáveis pela formação profissional e pela investigação científica, mas também pela formação
integral de seus estudantes, atuando para que desenvolvam emancipação e
senso crítico (MARIN; STECANELA, 2017).
É esperada qualidade na formação científica e nos investimentos em
formação humana, parte importante nas mediações que ocorrem nas relações sociais. Neste sentido, Freire afirma que, independentemente da formação científica que se deseja, não há formação de um profissional sem a
compreensão do ser humano enquanto ser histórico, político, social e cultural – processo este que não é realizado apenas com treinamento técnico
(FREIRE, 2000).
No contexto do ensino superior, Vasconcelos e Brito (2007) explicam o
que Freire expressa quanto ao conceito de universidade:
É preciso investir na construção de uma instituição com
identidade própria, acessível à maioria, que instigue o
indivíduo a reformular pensamentos e a refletir criticamente sobre a realidade. O papel da Universidade, como
instituição produtora/divulgadora de conhecimento, por
meio do processo formativo da pesquisa e da prática
pedagógica no desempenho profissional do educador,
contribuirá para desmistificar a própria ideia de pesquisa como empreitada exclusiva apenas de alguns cientistas. Este será um caminho de ação democrática de construção/socialização do conhecimento (VASCONCELOS E
BRITO, 2007, p. 191).
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A instituição de ensino superior, como lugar de reflexão e pesquisa,
constitui-se como um “laboratório da própria sociedade” (PAVIANI, 2010, p.
51), com base na comunicação social do conhecimento e na constituição da
autonomia dos sujeitos. Assim, pensar o ensino superior no século XXI exige
a busca por superar os dilemas contemporâneos, com a construção de alternativas que relacionem teoria e prática na solução das necessidades sociais
materiais e simbólicas (PEREIRA, 2015).
É necessário, portanto, que os cursos de ensino superior visem a
preparar os estudantes não apenas para a atuação no mercado de trabalho,
em uma formação técnico-científica, mas que também propiciem a formação de cidadãos autônomos, responsáveis e comprometidos em promover os
avanços necessários à sociedade.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação, tida como modo de aperfeiçoamento humano, é também
uma maneira de compreender, interpretar e transformar o mundo. Nessa
perspectiva, o estudante desenvolve sua autonomia a partir de sua vida acadêmica, suas aprendizagens e sua constituição como ser histórico e social. O
estudante constitui-se sujeito da própria história também durante a composição de seu currículo, sendo coautor da sua formação.
Ao discorrer sobre a prática educacional, Armstrong (2008) compara o
discurso de resultados acadêmicos e o discurso do desenvolvimento humano. O autor afirma que a autonomia é importante para o desenvolvimento
humano e destaca a importância de preparar os estudantes para a vida e não
apenas para testes acadêmicos. Para isso, é necessário o envolvimento com
outras pessoas e a resolução de problemas que exigem bom senso, buscando
o desenvolvimento de sujeitos que se importam com outras pessoas e com
a sociedade.
Uma formação integral e emancipatória contempla a formação técnico-científica e a formação humana, de modo que os estudantes tenham valorizadas suas capacidades de produzir conhecimentos, tomar decisões e pensar
criticamente. Com a qualificação do processo de formação dos estudantes,
almeja-se conduzir à sociedade egressos ainda mais autônomos, responsáveis e críticos, por meio de em uma educação que compreenda, interprete
e transforme a sociedade, potencializando avanços nas relações humanas,
profissionais e sociais.
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CENTRO DE ESTUDOS DE LÍNGUAS – CEL-SP: UMA
REVISÃO DE LITERATURA
Adriana A. Alvares1

Universidade Católica de Santos - Santos/SP

RESUMO
Este trabalho consiste em uma breve apresentação de revisão de literatura, com a intenção de busca e análise de produções científicas relevantes, no resgate de autores, conceitos e abordagens de maior proximidade à
problemática de pesquisa, o projeto, Centro de Estudo de Línguas do Estado
de São Paulo (CEL-SP) como uma ação de política educacional para inclusão
social, ampliação do direito à Educação, em uma perspectiva freiriana de
Educação.

PALAVRAS-CHAVE
Política Pública Educacional, Inclusão Social, Língua Inglesa, Centro de
Estudo de Línguas (CEL).

1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho apresenta revisão bibliográfica por meio de um
levantamento de produções científicas acerca dos conceitos (palavras-chave) que dão sentido e corpo ao objeto de estudo e pesquisa pretendido, o
Centro de Estudos de Línguas do Estado de São Paulo (CEL-SP) como uma
ação de política pública educacional, que envolve o Ensino de Línguas Estrangeiras Modernas (LEM) para jovens estudantes da rede escolar pública
estadual de São Paulo - oferecido na forma extracurricular. A revisão contou
com trabalhos científicos: artigos, dissertações e teses, publicados entre os
anos de 2015 e 2020, visando resgatar os principais autores, bem como seus
conceitos e abordagens de maior proximidade à problemática da pesquisa.
Os conceitos- chave foram elencados e consistem em: Política Pública Educacional, Inclusão Social, Língua Inglesa, Centro de Estudos de Línguas (CEL).
A investigação das produções científicas contou com buscas nas seguintes
Plataformas de Base de Dados: 1) Bancos de Teses e Dissertações da CAPES
– Plataforma Sucupira; 2) Sistema Educa – FE USP (teses e dissertações); Artigos – Plataforma SCIELO. A razão da escolha destas Plataformas de busca
científica, em específico, se deu em virtude de apresentarem produção de conhecimento de considerável relevância no campo da pesquisa em Educação.
1
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A revisão de literatura se faz importante e necessária, pois possibilita
uma análise do papel do Estado em que se encontram as pesquisas sobre o
tema de interesse, além de evidenciar novas ideias, métodos, subtemas de
maior ou menor ênfase na literatura selecionada. Trata-se, portanto, de um
tipo de texto que relaciona e debate as informações produzidas em determinada área de estudo.
Na produção de um trabalho científico, a revisão da literatura, é parte
da investigação dos avanços e/ou das limitações que se apresentam os estudos anteriormente realizados sobre um tema, sendo imprescindível quando
estabelecemos o objetivo de nosso estudo, estabelecer os objetivos da pesquisa nos possibilita dar conta de nosso posicionamento como pesquisador
no que se refere ao estudo proposto e a partir disso tomar conhecimento de
outros posicionamentos e análises. Por isso, também da importância de um
trabalho de revisão bibliográfica (NORONHA & FERREIRA, 2000).

2. DESENVOLVIMENTO
A investigação se guiou por palavras-chave e as buscas foram filtradas
e refinadas nas áreas de conhecimento e de concentração em Educação, baseando-se no recorte de tempo dos últimos cinco anos (2015-2020).
Política Pública Educacional, o primeiro conceito investigado, apresenta
os seguintes resultados: na plataforma CAPES um total de 18.570 trabalhos,
entre teses e dissertações listadas; na plataforma Educa da USP, o resultado
foi de 81 trabalhos; a pesquisa dos artigos científicos na plataforma SCIELO,
resultou em 93 trabalhos publicados dentro do período. Nos achados finais,
houve maior contribuição de cinco trabalhos, que esclareceram o conceito
de política pública educacional no âmbito de projetos educativos dirigidos
aos jovens. Entende-se o conceito de política(s) pública(s), pelo conhecimento de que essas são multidisciplinares e multidimensionais. Suas ações são
objetos de estudo e pesquisa em vários campos do saber, com destaque para
as discussões teóricas acerca da ciência política. Na ampla revisão realizada
por Celina Souza (2006, p.26), observamos que “do ponto de vista teórico-conceitual, a política pública em geral e a política social em particular são
campos multidisciplinares, e seu foco está nas explicações sobre a natureza
da política pública e seus processos.”
Desta forma, uma teoria geral de políticas públicas necessita de um
olhar epistemológico com contribuições no campo da sociologia, da economia, da antropologia, da geografia e, também, da ciência administrativa,
por considerar que uma política reflete na dinâmica da sociedade. Portanto,
qualquer análise neste campo deve explicar as inter-relações entre: Estado,
política, economia e sociedade.
A busca da palavra-chave Inclusão social, apresentou-se da seguinte
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forma: na plataforma CAPES um total de 12.878 teses e dissertações; na
plataforma Educa da USP, resultou em 64 trabalhos; a busca de artigos
científicos da plataforma Scielo, resultou em um total de 424 trabalhos
publicados. Na pesquisa, de forma geral, os achados nos possibilitaram
verificar que os trabalhos apresentaram nos títulos diversas pesquisas no
âmbito de inclusão social, porém direcionados à inclusão em educação
especial (situação de sujeito portador de necessidades especiais: visual,
auditiva e/ou de movimento) e não tiveram maior relação com a ideia da
inclusão social dos excluídos pela desigualdade educacional. Na refinação
dos resultados e análise dos achados, há poucas produções, apenas três
trabalhos, com o conceito de inclusão social para a ampliação de direitos aos
sujeitos, por meio da sua formação e ampliação linguística, cultural e crítica.
O conceito de Inclusão social, nesse sentido, está voltado à ampliação
de direitos sociais e políticos e nos propõe refletir sobre o exercício de cidadania, construído com base na educação, apropriação de saber e de cultura,
na forma de uma cidadania ativa e não excludente. O cidadão, além de ser alguém que exerce direitos e cumpre deveres em relação ao Estado, é também
titular, ainda que parcialmente, de uma função ou poder público, o que reforça a importância de se somarem direitos políticos aos direitos sociais - pois
os direitos políticos favorecem a organização para reclamação dos direitos
sociais, possibilitando a inclusão social por direito. A inclusão social por meio
da Educação (BENEVIDES, 1994).
Esse conceito de inclusão social voltado à Educação como direito para
a inclusão, contextualiza o papel da educação como emancipadora da classe
trabalhadora, a única via de liberdade e agir por si e não pelo outro. Essa visão dialoga com o pensamento freiriano de Educação Libertadora, que possibilite a formação e emancipação dos sujeitos, que sejam detentores do saber
com reflexão crítica e consciência de autonomia, prontos para a cidadania.
Nesse sentido, reflete-se sobre o contexto educacional e as lutas de classes,
tendo em vista o papel fundamental da educação para emancipação da classe trabalhadora e sua liberdade. O sujeito “oprimido” está condicionado às
imposições da sociedade capitalista e da classe de domínio ou de seu poderoso “opressor”.
A partir disso, segundo Freire (1987) o oprimido vai internalizando o
opressor e naturalizando essa realidade de mundo. Por isso, essa desnaturalização se dá quando se tem acesso à educação emancipadora, tornando-se
o “oprimido” uma grande ameaça ao status quo. É exatamente essa visão e
analogia de educação que se faz necessária e de direito. Para Freire (2003)
educação é o processo constante de criação do conhecimento e de busca da
transformação-reinvenção da realidade pela ação-reflexão humana.
A palavra-chave, Língua Inglesa, apresentou os seguintes resultados: na
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plataforma CAPES resultou um total de 2.915 trabalhos; na plataforma Educa
da USP, obteve-se um total de 36 trabalhos; e, na pesquisa de artigos científicos da plataforma Scielo, 57 trabalhos publicados. A seleção dos trabalhos
se deu a partir da relação do conceito de língua inglesa que apresentou diálogo com a abordagem conceitual dos programas e das práticas de ensino-aprendizagem de língua inglesa para jovens, incluindo-se duas produções
que estabelecem relação. Nessa abordagem, o conceito assume a função de
ampliação de conhecimento linguístico e cultural como forma de ampliação
de direitos, inclusão social e inserção no mundo do trabalho. Por meio da
Educação, o sujeito é capaz de se emancipar. A educação para a consciência,
ensinando o sujeito a ler o mundo e habilitá-lo às transformações. (FREIRE
2003)
A palavra-chave, Centro de Estudos de Línguas, pesquisada na plataforma CAPES, resultou em um total de 10.952 trabalhos, entre teses e dissertações. Na plataforma Educa da USP, a busca resultou em um total de 22
trabalhos. E, na plataforma Scielo, foram encontrados apenas dois trabalhos
que tiveram relação com a palavra-chave. A leitura e filtros possibilitou selecionar três trabalhos que tiveram maior identificação e relações com o objeto
de estudo da pesquisa, o Centro de Estudo de Línguas do Estado de São Paulo
(CEL-SP). Uma ação que se refere à Política Pública Educacional do estado de
São Paulo, tendo por finalidade proporcionar aos estudantes das escolas públicas estaduais uma possibilidade diferenciada de aprendizagem de línguas
estrangeiras modernas (LEM). Em parágrafo único deste Decreto, afirma-se
que a criação do CEL faz parte de um conjunto de medidas que surgem como
políticas de modificações e enriquecimento da matriz curricular das escolas
de educação básica, no que se refere ao ensino de língua estrangeira (SEE-SP,
1987).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os trabalhos apresentam, em geral, um aspecto comum, o tipo de abordagem, que tendencia à visão de política pública educacional no ensino de
línguas, considerando a valorização econômica pela formação de capital humano e de melhores possibilidades de produção. No entanto, há produções
que apresentam conceitos distintos e essenciais nas ações políticas, a importância da cultura para educação e inclusão social, metodologias de protagonismo do sujeito aprendiz, desenvolvimento de autonomia e de consciência
crítica para a cidadania.
Os resultados dos estudos trazem perspectivas e tendências de avanço, mesmo que lento, nas políticas educacionais para o ensino de língua estrangeira nas escolas públicas. No entanto, observa-se, de princípio, falta de
vontade política e social, por se tratar de língua estrangeira e pela cultura
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educacional enraizada de monolinguismo na educação pública, associado às
reduzidas formas de acesso às culturas de outros países de língua estrangeira
da maioria da população brasileira.
Por fim, o estudo proposto, busca refletir sobre uma perspectiva de política pública educacional de ensino de línguas para a formação humana. Essa
visão ainda é pouco explorada, no entanto relevante, se considerarmos, a
possibilidade de reinterpretação e reconstrução política, para a ampliação
do direito à Educação, com a igualdade de acesso ao ensino de línguas para
os estudantes da escola pública e sua inclusão social, contribuindo para o
processo de emancipação dos sujeitos, construção de educação democrática
e possibilitando uma sociedade menos desigual e de justiça social.

REFERÊNCIAS
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Secretaria Geral
Parlamentar. Departamento de Documentação e Informação. Decreto n.
27.270, de 10 de Agosto de 1987. Disponível em: https://www.al.sp.gov.
br/repositorio/legislacao/decreto/1987/decreto-27270-10.08.1987.
html. Acesso em 05 jun. 21.
BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. Cidadania e Democracia. Lua
Nova, São Paulo, n.33, 1994, págs.8-9.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 4. ed., Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987.
______. Paulo & HORTON, Myles. O caminho se faz caminhando: conversas sobre educação e mudança social. 4. ed. Petrópolis-RJ: Vozes,
2003.
SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. Revista Sociologias, 16, 20-46. jun/dez, 2006. Disponível em: https://www.scielo.
br/pdf/soc/n16/a03n16. Acesso em: 11 out. 2021.

362

XVI Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE)

CRIANÇAS, INFÂNCIAS E SUAS VOZES PARA A
EDUCAÇÃO INTEGRAL E AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS
EM TEMPOS DE PANDEMIA
Marineide de Oliveira Gomes1
Janaina da Silva Lamas2
Márcia de Castro Calçada Kohatsu3

RESUMO
O projeto de pesquisa-extensão universitária (em andamento) intenciona incluir crianças, famílias, equipes escolares e setores sociais que relacionam-se com as escolas públicas - como atores qualificados para propor Políticas Educacionais, por meio da escuta ativa e sensível dos sujeitos que fazem
a escola pública - localizadas em municípios da região da Baixada Santista
(da educação infantil e dos anos iniciais e finais do ensino fundamental) no
contexto do isolamento social da pandemia do Covid 19 e do retorno gradual
às aulas presenciais - de modo a estimular a participação, promover o protagonismo e a visibilidade aos modos singulares das infâncias e famílias, equipes das escolas e representantes dos territórios locais de ver, compreender
e interagir institucionalmente, com consequentes desdobramentos para o
planejamento e a avaliação das práticas cotidianas desses ambientes formativos, (re) construindo Políticas. A pesquisa, de base qualitativa, conta com
reuniões formativas que envolvem, sustentam e incentivam equipes gestoras de escolas públicas municipais de Santos em rodas de conversa online
a integrar diferentes atores sociais presentes nas escolas visando estimular
a criação de territórios educativos e de atuação em rede de proteção e de
educação integral e que contribua para o alargamento do direito à Educação.
Os resultados (parciais) indicam formas críticas de crianças, famílias e representantes dos territórios entenderem e corresponsabilizar-se com o trabalho
pedagógico das escolas, a necessidade de reinvenção de formas clássicas de
ensinar-aprender e de relacionarem-se com as famílias, além da disponibiProfa. do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Católica
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lidade dos atores locais na criação de redes colaborativas de ampliação de
direitos.

PALAVRAS-CHAVE
Políticas Educacionais. Educação Integral. Pesquisa com crianças.
A presente pesquisa-extensão é fruto de experiências anteriores em investigações envolvendo escuta sensível de crianças acerca das escolas das
infâncias e de ações locais (de extensão universitária) com escolas na região
da Baixada Santista/SP. Tais produções levam-nos a considerar as crianças,
adolescentes e suas famílias como agentes importantes para as Políticas Educacionais. As instituições educativas brasileiras, em geral, ao mesmo tempo
que expandiram a cobertura de atendimento nas últimas décadas, ampliaram-se também as incertezas, advindas dos processos de globalização ou
mundialização da economia, o desemprego, entre outros aspectos, os processos agudizados de desigualdade social, aliado à não concretização da qualidade educacional, serviram para aumentar o descrédito acerca da função
social da escola e das instituições educativas na vida dos sujeitos, em geral
(CANÁRIO, 2006). Nesse aspecto, a abertura aos territórios de pertença das
escolas torna-se imprescindível para alcançar, de fato, as vozes dos sujeitos
(crianças e famílias) que são os reais destinatários das Políticas Educacionais.
Considerar as equipes gestoras, os educadores e as famílias como porta-vozes das necessidades locais do território da escola, supõe também reconhecê-las (além das crianças) como importantes interlocutores, além de mapear os problemas, necessidades, recursos e as potencialidades do território,
uma vez que as escolas não são ilhas isoladas, mas carecem de ações interligadas em rede, intersetoriais, para fazer valer os demais direitos sociais, para
além do direito à Educação, o que pode favorecer processos que colaborem
com a inclusão, a justiça e a equidade social e educacional, com o compromisso primeiro com a humanização e com a potencialidade ontológica dos
sujeitos de ‘serem mais’ (FREIRE, 1982; BALL, 2001).
Por consequência da pandemia da Covid 19 e o fechamento das escolas
em 2020, as crianças e famílias tiveram as rotinas alteradas e, em muitos
casos, ficaram restritas às condições de ser criança e, de acompanhar as atividades enviadas pelas escolas, seja pela dificuldade de acesso aos meios
eletrônicos, seja por não contar com familiar em condição de acompanhar as
atividades das crianças.
Temos assim, como problema da pesquisa: o envolvimento e as vozes
das crianças e suas famílias, educadores e representantes dos territórios, têm
validade para as Políticas Públicas, como ações gestadas de dentro para fora
das escolas?
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O objetivo da pesquisa envolve criar condições para a escuta sensível e
ativa de educadores, acerca das condições de vida, educacionais, problemas
e potencialidades das escolas e dos territórios de pertença no sentido de dar
centralidade ao caráter de integralidade humana.
O roteiro das rodas de conversa incluiu questionamentos para todos os
participantes referentes à(s): i) percepções sobre a pandemia e o isolamento
social, as condições de vida das crianças e famílias nos territórios, as rotinas e
os cuidados com as crianças em relação ao acompanhamento das atividades
escolares (por via remota); ii) sobre os sonhos e desejos com relação à escola
e o retorno às aulas presenciais; iii) problemas e soluções das escolas e dos
territórios; iv) principais desafios das escolas e territórios e recursos disponíveis (ou criação) para a garantia de direitos das infâncias.
As crianças coexistem em um espaço-tempo diferente do mundo dos
adultos, apresentando-se relações de alteridade, de confiança e de respeito
que caracterizam a categoria geracional da infância (GOMES, 2018).
A criação de um ambiente de educação, cuidados e de bem-estar institucional supõe atentar para o diálogo permanente e a criação de ambientes
de confiança e de segurança para crianças e adolescentes (e, também, entre
os adultos/educadores), respeitando-os como sujeitos em desenvolvimento. A leitura dos diferentes interesses, necessidades e potencialidades dos
grupos etários, juntamente com a dimensão lúdica, a curiosidade e os afetos são importantes fatores para o desenvolvimento das crianças, em uma
perspectiva de educação integral - nas dimensões humana e relacional - integrando tempos e espaços, agentes educacionais e políticas, valorizando os
saberes, visando criar novos sentidos para a escola, com possibilidades de
reinvenções curriculares e metodológicas em diferentes lugares que educam
- construídos em colaboração. Por território entendemos como Santos (2017,
2007) o chão (o lugar) e as identidades, o território usado e o território vivido, experienciado por todos aqueles que ali habitam.
Os dados parciais da pesquisa indicam, sobre e além da pandemia Covid 19 - Da parte das famílias: relataram sentir muito medo e insatisfação
pelas crianças ficarem somente em casa e com dificuldades de acesso e de
interação com crianças e educadores. Tendo em vista o retorno presencial
demonstram insatisfação com a infraestrutura dos prédios escolares e com
as pessoas em situação de rua do entorno. Da parte das crianças e adolescentes, relataram que sentiram medo de perder seus parentes mais velhos,
não gostaram do período remoto e preferem o presencial, já os pequenos
mostraram maior interesse em práticas ao ar livre como: parque, tanque de
areia e horta. Mencionam que o território não oferece condições de lazer e
cultura, e que os espaços comuns no bairro estão sem manutenção e vulneráveis a uso de drogas e violência. Da parte das equipes escolares: indi365
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cam a reinvenção de formas de convivência e de enfrentamento da doença,
com sentimentos de aprisionamento e medo; relatam haver problemas de
infraestrutura nas escolas e problemas sociais que afetam a organização e
o desenvolvimento das crianças; formas de ver a estrutura familiar e os territórios de pertença das escolas, com recursos e potencialidades locais que
podem ser acionados, na forma de parceria com instituições e outros setores
sociais. Da parte dos representantes dos territórios de pertença das escolas:
sugerem maior envolvimento das escolas com instituições sociais locais, uso
da escola aos finais de semana e de serviços sociais para a população, além
de projetos comuns como reciclagem de lixo. Salientam que os territórios
têm potencialidades de monumentos, artistas e de comércio local que poderiam realizar ações partilhadas com as escolas (ARROYO, 2010).
Equipes escolares, famílias, crianças e representantes dos territórios locais, ao escutarem-se mutuamente nas rodas de conversa virtuais, puderam
ampliar olhares acerca do contexto social, sanitário, político, econômico e cultural que o mundo atravessa, na pandemia do Covid 19, em especial, um país
com as desigualdades que desafiam a ciência, a cultura e a Educação, o ensinar-aprender em comunidade, a função social e a organização das escolas no
retorno presencial e ainda, de como as escolas estavam organizadas, mesmo
antes da pandemia, na relação orgânica com as necessidades e as potencialidades de todos os sujeitos que fazem a escola nos seus territórios de pertença.
Ficam também explicitadas as necessidades das crianças, reforçada pelas
famílias, com relação ao uso dos espaços e os aspectos lúdicos evidenciados nas
sugestões de uso de recursos nas atividades escolares, o que coloca para as equipes das escolas a problematização sobre as práticas docentes no processo de
retorno às aulas presenciais e mudanças e dos desafios sanitários que advém da
pandemia do Covid 19 e da prevenção de outras doenças (TONUCCI, 2020).
Importa-nos, no presente trabalho de Pesquisa-Extensão contribuir
para amplificar as vozes dos sujeitos que fazem a Educação, de fato nas escolas - como sujeitos que historicamente ficaram à margem dos processos
de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos educacionais,
adentrando aos seus universos, sobretudo ao imaginário que cerca o mundo
das infâncias, colocando-se ao lado delas e para isso sensibilizar educadores,
a iniciar-se pelas equipes gestoras das escolas, apresenta-se como fundamental, na intenção de não só escutar, mas de se criar as condições para que
essas vozes sejam compreendidas em suas singularidades, abraçando-as nas
suas inteirezas (FRIEDMANN, 2018, 2013).
No processo da pesquisa-extensão a problematização das escutas nas rodas de conversa tem sido objeto de reflexão nas escolas participantes do projeto, ensejando parcerias e possibilidades da presença do território na escola
e da escola no território, como situações reais que venham a figurar ações in366
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tencionais nos Projetos Político-Pedagógicos (PPPs), entendidas como formas
autônomas e negociadas de realização de pactos coletivos (BONDIOLI, 2004).
A educação integral, como espaço da dimensão holística e de pluralidade de conhecimentos (escolares, populares e comunitários), com base nos
valores da democracia e da solidariedade, com ações educacionais que ensejam arranjos diferenciados de aprendizagens e que têm nas instituições
socioeducativas a irradiação da vida do território e da realidade das infâncias
locais, significa repensar as temporalidades e os espaços educacionais como
capital cultural importante, para além de induzir políticas de combate à desigualdade social e educacional, reeditando autores clássicos que, em suas
obras e práticas, fizeram a defesa de uma educação holística, que contemplasse a integralidade humana, o que exige novos pactos entre sociedade e
escola e nova relações do cotidiano (dentro e fora das unidades escolares),
com um compromisso explícito pela defesa da escola pública, que se organiza de forma integrada no plano local (MOLL et al., 2012; SNYDERS, 1996;
ARROYO, 2010; CURY, 2002).
É notável que as Equipes Escolares, por meio da participação nas rodas
de conversas, conheceram de perto os anseios dos educadores, alunos, das
famílias e representantes do território, nesse sentido procuraram articular
suas ações pedagógicas conforme tais necessidades.
Pondera-se ainda a dificuldade de garantir-se o trabalho pedagógico e administrativo qualificado por conta da variabilidade e descontinuidade dos profissionais na escola anualmente, fruto de um sistema moroso e com escasso investimento financeiro em recursos humanos. O que reverbera incessantemente na
frágil implementação do PPP de cada escola, gerando dificuldade na construção
da autonomia e, por vezes, imobilizando as práticas. (AZANHA, 1992).
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DE REBOTALHAS A PROTAGONISTAS: A IMPORTÂNCIA
DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) NA VIDA DE
MULHERES NEGRAS
Michael Dias de Jesus1

RESUMO
A educação é um direito primordial na vida do ser humano, todo individuo deve frequentar o espaço escolar afim da sua inserção crítica, política, econômica e social no mundo. Obviamente o processo de escolarização
deveria acontecer na idade correta, porém, para muitos (as) brasileiros (as)
essa realidade ainda é distante, em especial as mulheres negras. Pois, são
acometidas por diversas violências a partir do seu corpo, muitos desses problemas se dão pelo racismo estrutural como bem explica Almeida (2018), em
complemento com essa situação, temos o que Nascimento (2018) e hooks
(2017) nos ensinam que historicamente as mulheres negras são colocadas
em lugares de subalternidade a partir da estrutura e das relações de gênero
e sociais. Nesse sentido, a hipótese desse texto é que a EJA (Educação de Jovens Adultos) tem um papel fundante na vida das mulheres negras pensando
à superação da desigualdade racial e gênero. Para comprovar a hipótese, utilizou-se do recurso metodológico da revisão bibliográfica. Acerca desse debate, Arroyo (2005) disserta que a EJA é um espaço de aprendizagem com diversos povos e culturas, visto que, essa modalidade de ensino possibilita quem
historicamente foi excluído do sistema escolar na idade formal ingressar no
mesmo, portanto, fazer um recorte racial e de gênero é importante nessa
perspectiva. Gomes (2005) afere que a EJA legitima vozes. Assim, pensar em
EJA no Brasil é, sobretudo, fazer com que as vozes das mulheres negras sejam
legitimadas a partir na noção de sujeito. Destarte, Passos (2012) compreende que a EJA é uma modalidade de ensino que possibilita novas trajetórias
para a população negra por meio da escolarização, logo, é imprescindível
a defesa da expansão da EJA como política pública de ensino no que tange
a oportunidade de mudança na vida de pessoas que não tiveram acesso à
educação na infância, em especial as mulheres negras. Em tela, a EJA tem um
papel central na vida de mulheres negras pensando a construção de outro
Brasil e nos papéis impostos a essa mulheres, assim, essa modalidade é uma
das possibilidades de alternância de poder.
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Sabendo que as desigualdades são reais e estruturadas a partir de diversas categorias, compreendemos que mulheres negras sofrem um processo
de discriminação latente no que tange o acesso a diversos espaços, um desses espaços é o educacional, visto que, historicamente as mulheres negras
foram sendo encarregadas de ofícios tidos como subalternos, o que as impede de ocupar os locais de aprendizagem em sua idade correta. O objetivo
desse trabalho é evidenciar como a Educação de Jovens e Adultos (EJA) é
uma modalidade fundamental para emancipação das mulheres negras em
diversos setores sociais, pois sabemos que a educação é um dos principais
caminhos para romper com o lugar que o racismo e o machismo impõem a
essas mulheres. A metodologia utilizada nesse trabalho foi a revisão bibliográfica, a mesma é importante para sistematizar o pensamento do autor com
as produções elaboradas e trazer rigorosidade à escrita. Por fim, é importante que a EJA seja fortalecida enquanto política pública educacional, visto que,
ela possibilita o romper de diversas mazelas que atingem as mulheres negras.
“Não diga que fui todo Rebotalho; Que vivi à margem da vida; Digam que eu
procurava trabalho; E sempre fui preterida”. (JESUS, 2019, p. 76).
“O elevado índice de presença da população negra é um elemento
característico da estrutura demográfica brasileira”. (FONSECA, 2011, p. 61)
Assim, o que seria lógico é que essa mesma população ocupasse espaços
de poder como maioria, infelizmente isso não acontece, visto que, o Brasil é
historicamente marcado pelo racismo estrutural. Destarte, a população negra
sempre ocupou as categorias citadas acima, o processo de marginalização a
partir da raça, no Brasil, vem sendo permanente. Essa estruturação tem um
impacto significativo numa determinada parcela dessa sociedade, as mulheres
negras, marcadas pelo racismo em conjunto com o machismo. De acordo
com Beatriz Nascimento (2018), a compreensão da realidade da mulher
negra deve voltar ao passado e constatar historicamente onde esses corpos
pretos foram fincados. Ora, mesmo diante de outros afazeres, a mulher negra
sempre foi subalternizada, logo, o encargo de tarefas sempre lhe foi maior.
Numa perspectiva pós-escravidão é possível afirmar que “a mulher negra,
elemento no qual se cristaliza mais a estrutura de dominação, como negra
e como mulher, se vê, deste modo, ocupando os espaços e papéis que lhe
foram atribuídos desde a escravidão”. (NASCIMENTO, 2018, p. 82). Atribuise essa continuidade de determinação de lugar à mulher negra por conta
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da continuidade do racismo estrutural (ALMEIDA, 2018), assim como, pela
estruturação histórica do machismo. Com isso “a mulher negra tem menores
possibilidades do que qualquer um dos outros grupos”. (NASCIMENTO, 2018,
p. 83). Outro ponto importante nessa discussão, acerca do lugar que é posto
à mulher negra, é o que Bell Hooks (2017) denomina como “mãe preta”.
Categoria que coloca as mulheres negras como “cuidadoras” de seus lares,
assim como, dos lares de determinada camada social. Pois, “significativamente
a proverbialmente ‘mãe preta’ cuida de todas as necessidades dos demais,
em particular dos mais poderosos”. (HOOKS, 2017, p. 211). Ou seja, em
muitos casos “seu trabalho é caracteriza-se pelo serviço abnegado”. (HOOKS,
2017, p. 211). Em outras palavras, reserva-se para esse grupo de mulheres
trabalhos que não podem ser executados por outras pessoas. Segundo Freire
(2002), um dos meios de romper com as afirmações acima é a educação, pois
é preciso acreditar que o processo de transformação a partir da escolarização
é possível. Uma das funções sociais da escola é fazer com que pessoas se
sintam parte do mundo, assim como, sujeito e/ou protagonistas. Desse modo,
a Educação de Jovens e Adultos (EJA) torna-se fundamental para que mulheres
negras consigam romper com o lugar imposto à marginalidade, exclusão,
desigualdade social, machismo, entre outros. Ter acesso a essa modalidade
de educação traz a possibilidade de novos horizontes e movimentos. Se a
educação tem como principal função a transformação e a emancipação do
ser, a modalidade EJA tem um papel importante nessa dinâmica, visto que,
ela proporciona o acesso às pessoas que em determinado momento da
sua vida não tiveram oportunidade à escola. Logo, esse meio educacional
é valoroso para que mulheres negras consigam sua emancipação de corpo,
social, política e econômica. A EJA não proporciona apenas a oportunidade
da universidade, ela é responsável para que, por exemplo, mulheres negras
compreendam as mazelas que recaem sobre seus corpos e mentes. O
espaço educacional é um avanço, ele proporciona a humanização no sentido
literal da palavra. Pois educar “(...) objetiva formar e “trans-formar” seres
humanos, valorizando processos de mudança dos sujeitos, atualizando suas
potencialidades, tornando-os humanos”. (ECCO; NOGARO, 2015, p. 3526). A
EJA é uma modalidade garantida pela lei 9394/96 que afirma no art. 4, inciso
VII a “oferta de educação escolar para jovens e adultos, com características e
modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindose aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência”. É
de suma importância que essa modalidade esteja implicada na LDB, pois
garante constitucionalmente o acesso de diversas pessoas excluídas ao longo
da história do processo de escolarização. Essa possibilidade de aprender
independente de idade, segundo Pires (2006), tem levantando um debate
cada vez mais fervoroso acerca dos corpos ocupantes da EJA. Que são “(...)
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sujeitos homens, mulheres, negros, brancos, indígenas, jovens, idosos”.
(PIRES, 2006. p. 100). Em tela, a EJA é multifacetária, principalmente, pela
reunião de idades que compõem o mesmo espaço, desse modo, vivências
e histórias distintas se fundam quando reunidas a partir da perspectiva do
saber. Logo, a EJA é “um campo aberto a todo cultivo e onde vários agentes
participam”. (ARROYO, 2005, p. 19). Gomes (2005) aponta que a Educação
de Jovens tem como função legitimar vozes que foram silenciadas ao
longo de sua história e fazer um processo de reparação numa perspectiva
emancipatória. Logo, necessita ser defendida como um direito expandido. A
mesma é constituída de “(...) pobres, desempregados, na economia informal,
negros, nos limites da sobrevivência”. (ARROYO, 2005, p.29). Portanto, a EJA
vem como uma política de restauro em face dessas minorias. Pois, “(...) a
EJA tem de se caracterizar como uma política afirmativa de direitos coletivos
sociais, historicamente negados.” (ARROYO, 2005, p.29). Gadotti afere
que “quanto mais estudada é uma pessoa, menos pobre ela é”. (2013, p.
21). Essa constatação reforça o que Arroyo (2005) aponta em suas escritas
quando trata a EJA como uma possibilidade de inserção do ser humano
numa perspectiva emancipatória independe da idade, visto que, “a educação
é necessária para a sobrevivência humana”. (GADOTTI, 2013. p.22). A não
inserção do sujeito no meio educacional, independentemente da idade, pode
levá-lo à marginalidade e exclusão, desse modo, “a Educação de Adultos
deve ser entendida como elemento essencial na superação da pobreza e
exclusão social”. (GADOTTI, 2013, p. 26). Garantir o acesso e permanência
à EJA é proporcionar uma transformação nas vidas de diferentes corpos que
ocupam a mesma. Portanto, é proporcionar a essas pessoas a perspectiva
de uma inserção emancipada e plena na sociedade (PIERRO, 2005). Logo,
é importante que a EJA garanta o acesso e permanência daqueles que não
tiveram acesso ao processo de escolarização em determinado momento da
sua vida, assim, essa modalidade é uma possibilidade ascensão em diversos
setores da vida social (MACHADO, 2008). É a partir da perspectiva acima,
que a modalidade EJA tornar-se importante na vida de mulheres negras,
pois ao modo que, essas mulheres vão tendo acesso à educação uma nova
perspectiva de vida reacende. A mulher negra ocupando a EJA é um ato de
alternância de poder, quem sempre foi marginalizada começa trilhar caminho
à emancipação e sua ascensão. Essa modalidade tem papel fundamental,
pois ajuda no “(...) enfrentamento dos históricos índices de desigualdade,
exclusão, discriminação racial e injustiça presentes nas trajetórias de
escolarização e de vida de significativa parcela da população negra”. (PASSOS,
2012, p. 155).
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EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E A FORMAÇAO
PROFISSIONAL DOS ESTUDANTES NO ‘NOVO’ ENSINO
MÉDIO (NOVOTEC)
Eduardo Besniyi 1
Irene Jeanete Lemos Gilberto2

RESUMO
Trata-se de um recorte de pesquisa em andamento que está sendo desenvolvida no Mestrado do Programa de Educação da Universidade Católica
de Santos sobre a formação profissional dos estudantes no ensino médio integrado (Novotec). Este trabalho traz questões sobre a legislação, com foco
nas mudanças que vêm sendo implantadas no ensino médio e ensino médio integrado tecnológico do Centro Paula Souza. No contexto da educação
tecnológica, os documentos propõem novas modalidades de ensino, entre
as quais o Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio (Etim) e o Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional (Novotec / M-Tec). A pesquisa, de
abordagem qualitativa, busca compreender as mudanças implantadas que
definiram ‘o novo ensino médio’ nas áreas de conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais
e a formação técnica e profissional. Propõe como problematização “quais
os desafios enfrentados pelos professores na formação dos estudantes do
‘novo ensino médio? O presente trabalho é a síntese do projeto de pesquisa
iniciado no Mestrado e traz uma abordagem da legislação no que se refere
à educação profissional e dos documentos do Centro Paula Souza sobre a
formação de profissionais no ‘novo’ ensino médio tecnológico. Apresenta,
inicialmente, aspectos da legislação federal e suas regulamentações para o
ensino técnico profissionalizante, além dos decretos estaduais que orientam
as diretrizes educacionais no Centro Paula Souza e suas alterações especificas na legislação tecnológica profissional. Os resultados mostraram que, nas
mudanças operadas no ensino médio integrado (Mtec e Novotec), além das
disciplinas das áreas de conhecimento, são propostas disciplinas especificas
de formação profissionalizantes para o mundo do trabalho, o que sinaliza
novos processos formativos mais próximos das tendências exigidas pelo mercado de trabalho.
Mestrando em Educação – Universidade Católica de Santos. E-mail eduardobesniyi@unisantos.br
2
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1.INTRODUÇÃO
No século XX, houve muitas mudanças econômicas, sociais, culturais e
tecnológicas que têm se refletido na educação em todos os níveis de ensino.
No que se refere à educação profissional, observa-se que a tendência a trabalhar com a formação humana e técnica dos estudantes, presente nas diretrizes da educação tecnológicas está cedendo lugar à formação com tendência
globalizante, voltada aos anseios econômicos do neoliberalismo, ao mercado
de trabalho e a serviços de seus interesses em gerar lucros e avanços tecnológicos. Observa-se, também, que as novas vagas para o mercado de trabalho
são aquelas que exigem cada vez mais a qualificação profissional, onde o
conhecimento é colocado à prova diante das constantes transformações por
que passa a ciência e tecnologia. Nesta dimensão, a educação tecnológica se
insere no conjunto de tendências voltadas ao mundo do trabalho e às mudanças sociais.
Nesse contexto, as profundas transformações por que passou a legislação educacional nos últimos anos em relação às propostas de organização da
estrutura curricular dos cursos revelam a “aceleração dos processos existentes na dinâmica das culturas”, conforme explicita Gimeno Sacristán (2012, p.
72). No caso da educação tecnológica, evidenciam-se as finalidades da formação de profissionais nos documentos legais e nas diretrizes propostas. O
determinado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a referência
à “preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo” está explícito nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Médio” (BRASIL, 2012, p. 3).
Este trabalho é uma parte da pesquisa em andamento iniciada no Mestrado em Educação e tem como objetivo a análise da legislação, diretrizes
para a criação do ‘novo’ ensino médio tecnológico que teve início em 2019 e
que “compreende cursos profissionalizantes destinados aos estudantes das
escolas estaduais do ensino médio paulista” (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, 2019c, s/p.). Propõe como problematização “quais os desafios enfrentados pelos professores na formação dos estudantes do ‘novo’ ensino
médio”?
Neste trabalho, inicialmente procuro situar a educação tecnológica na
legislação brasileira, a partir da Constituição de 1937, com vistas ao estudo
de suas implicações nas Diretrizes do Centro Paula Souza, especificamente
em relação às propostas do ‘novo’ ensino médio e aos novos programas do
ensino médio integrado ao técnico profissional criados recentemente.
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Trata-se de uma pesquisa documental por meio da qual busca-se ampliar o conhecimento sobre o objeto de pesquisa e compreender o tema,
permitindo delinear a dimensão da pesquisa e seus reflexos. Conforme explica Severino (2016, pag.131) a pesquisa documental, “possui fontes de
documentos e conteúdos dos textos que não tiveram nenhum tratamento
analítico, do qual o pesquisador irá desenvolver sua investigação e análise”.
O trabalho traz um estudo sobre as mudanças ocorridas na matriz curricular do ensino médio tecnológico, com objetivo de analisar a proposta de
formação que inclui itinerários formativos na área de exatas, humanas, linguagens, ciências sociais, além de projetos/práticas de empreendedorismo,
laboratório para mediação e intervenção sociocultural.

2.DESENVOLVIMENTO
2.1. Um olhar sobre a legislação no ensino médio
tecnológico
A Constituição Federal de 1937, promulgada pelo Governo Getúlio Vargas, deu ênfase à educação profissional e industrial como dever de Estado e
definiu que as indústrias e os sindicatos deveriam criar escolas de aprendizes
na esfera da sua especialidade (BRASIL, 1937, CF/37, art. 129.). Já a Lei n.º
5.692/71 estabeleceu que o antigo segundo grau, hoje ensino médio, deveria guiar o educando à conclusão de uma habilitação profissional técnica, ou
ao menos, de auxiliar técnico (habilitação parcial). No entanto, foi a lei n.º
7.044/82 que tornou facultativa a profissionalização no ensino de segundo
grau. A lei proporciona ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades preparando para o trabalho e para o exercício
consciente da cidadania.
No artigo 36, da segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBN) lei 9394/96, expressa em atender a formação geral do educando no
ensino médio podendo prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. E,
em 2004, o Decreto 5.154/04, do governo Lula (2004), com base no art. 39
da Lei no 9.394/96 (LDBN), observadas as diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), define que a ”(...) educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida de forma articulada
com o ensino médio“ (Lei 5.154/04, art. 4º). A resolução CNE/CEB nº 1/2015,
atualizou as (DCN) conforme disposições o decreto nº 5.154/2004, explicitando que ”(...) a habilitação profissional técnica de nível médio, decorrente
da execução de curso de técnico de nível médio realizado nas formas integrada, concomitante ou subsequente ao Ensino Médio” (Resolução CNE/CEB
1/2005 Diário Oficial da União, de 11 de março de 2005, Seção 1, p. 9).
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A concepção de unificação entre a educação geral e educação profissional tem sido objeto de debate nas pesquisas educacionais. Ciavatta (2005,
pág. 84) questiona:
O que é integrar? [...] queremos que a educação geral
se torne parte inseparável da educação profissional em
todos os campos onde se dá a preparação para o trabalho:[...] seja nos processos educativos como a formação
inicial, como o ensino técnico, tecnológico ou superior”
(CIAVATTA, 2005, p.84).

O termo “integração” apresenta a unificação da base comum curricular com as propostas da formação para o mercado incluindo docentes do
ensino médio integrado exigindo uma construção contínua para a formação
dos estudantes, sob o eixo do trabalho, da ciência e da tecnologia.
A Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017 alterou a lei (LDBN)
9394/1996 e especifica, no seu artigo 36, que o currículo do ensino médio
será composto pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e por itinerários
formativos de ensino, a saber: I - Linguagens e suas tecnologias; II - Matemática e suas tecnologias; III - ciências da natureza e suas tecnologias; IV Ciências humanas e sociais aplicadas; V - Formação técnica e profissional (Lei
13.415/16.02.2017, art. 36).
Essas mudanças também se fazem presentes em cursos tecnológicos,
entre os quais o Centro Estadual de Educação Tecnológica de São Paulo, autarquia vinculada atualmente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico
do Estado de São Paulo, criada por meio do decreto lei de 06 de outubro de
1969, durante o governo de Abreu Sodré no Estado de São Paulo.
A criação do Programa Novotec, em 2019, trouxe quatro opções de cursos técnicos e profissionalizantes gratuitas aos estudantes do ensino médio
das escolas estaduais paulistas: São oferecidas 4 modalidades do Novotec,
destacando: se Novotec Expresso, Novotec Móvel, Novotec Virtual e Novotec
Integrado ao Ensino Médio; (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2019,
s/p.).
O Novotec Expresso, modalidade de ensino de curso técnico profissionalizante de curta duração (120 horas), possui opções de cursos que têm a
duração de até um semestre. O Novotec Móvel modalidade de curso técnico
profissionalizante itinerante (80 horas) traz opções de cursos em unidades
móveis (carretas, vans) que percorrem várias cidades do Estado de São Paulo
e podem ser realizados em um período de dois a três meses. Assim sendo, as
escolas técnicas situadas nos municípios darão o suporte técnico (professores, inscrição de alunos) e o Estado (CPS), promove a destinação das unidades móveis aos locais.
Já o Novotec Virtual, modalidade de curso técnico profissionalizante on378
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line (80 horas) possui como modalidades de opções de cursos online, destinados a jovens e são ofertados pela Universidade Virtual do Estado de São
Paulo (UNIVESP), que utiliza a sua plataforma tecnológica virtual para realização dos cursos, com duração de até três meses.
Além destas modalidades, está em processo de implantação o EJATEC, é
uma modalidade do Novo Ensino Médio para a Educação de Jovens e Adultos
(1200 horas). O programa conecta a Educação de Jovens e Adultos (EJA) com
a Educação Profissional em EAD3, inclui a formação do ensino médio, somando-se a formação profissionalizante, que resultará uma matriz curricular única e integrada. (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, NOVOTEC,2021, s/p.).

2.2. O Novotec integrado
O Novotec Integrado possui as modalidades do curso técnico integrado
às aulas e disciplinas do Ensino Médio e possui como áreas de conhecimento (Itinerários Formativos) e conhecimentos curriculares, que constituem os
estudos avançados, práticas de empreendedorismo e laboratórios de investigação cientifica, mediação e intervenção sociocultural.
Ramos, et al. (2010, pag.51), destacam que:
[...] os cursos de formação inicial e continuada, deveriam
ser ofertados em itinerários formativos, objetivando o
desenvolvimento de aptidões para vida produtiva e social, articulando-se com a educação de jovens e adultos,
de modo que a qualificação para o trabalho implicasse
também a elevação do nível de escolaridade do trabalhador. (RAMOS, et al.,2010, pag.51).

Neste sentido, segundo a proposta do CPS, no primeiro ano, o professor deve levar a ação do Itinerário Formativo (nos três componentes que
compõem o eixo de trabalho) para a escala da identidade e alteridade do
jovem, trabalhando, principalmente, as interações no ambiente escolar. No
segundo ano, os jovens são lançados para fora dos muros da escola, rompendo os seus limites e partindo para o bairro e entorno. E, para o terceiro ano,
o mundo torna-se a escola e a escola torna-se o mundo, nessa etapa, convidamos estudantes e professores a criarem ações práticas para construção de
um lugar melhor, e, nessa dinâmica, redescobrir e/ou afirmar a sua própria
identidade, traçando os seus próximos passos para além do Ensino Médio.
Desse modo o ensino médio é projetado para um perfil de formação do
aluno mais condizente com as características da produção pós industrial, propondo habilidades para assimilar mudanças mais rápidas dos processos de trabalho.
3

EAD – Ensino a Distância (Virtual).
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para este momento, realizo um olhar inicial para compreender como
o ‘novo’ ensino médio, a legislação e as diretrizes do CPS impactam a formação de profissionais na educação tecnológica. A pesquisa irá investigar, refletir criticamente as mudanças na matriz curriculares os desafios enfrentados
pelos professores no processo de integração dos itinerários formativos na
área de exatas, humanas, linguagens, ciências sociais, além de inclusão da
formação de projetos/práticas de empreendedorismo, laboratório para mediação e intervenção sociocultural, e os limites e possibilidades de formação
dos estudantes. Nas modalidades do Novotec, o ensino médio será integrado
ao técnico profissional e cursos de curta duração, que visam conduzir jovens
e estudantes para obter uma certificação que o habilitem a uma formação
técnica e para o mercado de trabalho.
Ressalto que o CNE ainda não aprovou a proposta de matriz curricular
das modalidades dos cursos do Novotec que propõe capacitar jovens/estudantes para o trabalho. Considerando que o foco está na formação do estudante e isso implica um sujeito central que orienta o processo - o professor
-, cabem algumas reflexões: Qual é a formação para a vida (cidadania, valores) e quais percepções para o desenvolvimento humano que essa formação
propicia? Que desafios os professores irão enfrentar com essas práticas? A
instituição propõe diálogo entre professores e estudantes e incentiva o desenvolvimento crítico?
Essas são algumas indagações que a pesquisa em desenvolvimento no
mestrado em educação procurará responder, tendo por base a problematização proposta. A pesquisa será realizada na escola técnica estadual (ETEC)
Adolpho Berezin – localizada na cidade de Mongaguá SP, gerenciado pelo
Centro Paula Souza. O objeto de pesquisa é o ensino médio técnico integrado, (Novotec integrado) e a coleta de dados se dará por meio de questionário
e entrevista semi-estruturada da qual participarão 8 docentes que atuam no
ensino médio técnico integrado (Novotec integrado). A intenção é buscar a
vivência de cada docente e suas práticas e como elas vivenciam a questão do
saber, das práxis, do plano de trabalho docente, das diferenças de formação
profissional, a integração ambiente escolar e como eles compreendem os
processos dos estudantes nesse novo formato da educação tecnológica. A
investigação configura-se como um desafio, pois neste momento estou desconstruindo pensamentos tecnicistas e possibilitando um olhar mais aprofundado para os estudos da área humana.
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EM BUSCA DE UMA PEDAGOGIA TRANSGRESSORA COM
AS CONTRIBUIÇÕES DE PAULO FREIRE
Simone Quedas Moreno1

RESUMO
Esta apresentação visa discutir a “pedagogia por projeto”, aqui pensada à luz das contribuições de Paulo Freire. O objetivo é traçar um paralelo
entre a metodologia de ensino por projeto utilizada nos tempos atuais, a
partir da visão de Moura e Barbosa, e as proposições de Freire no “Projeto
Alfabetização de Adultos”. Trata-se de um recorte dos aportes teóricos do
projeto de tese em desenvolvimento denominado “Pedagogia por projeto
como proposta pedagógica de aprendizagem coletiva”. Aqui busca-se desenvolver uma reflexão sobre o “Projeto de Educação de Adultos” (FREIRE,
1967) como movimento de expansão do entendimento da proposta de Moura e Barbosa (2010), no sentido de delinear os contornos de uma pedagogia
transgressora, para o que busca-se o apoio das características formuladas
por Hernandez (1998) quando descreve a pedagogia por projeto. A ênfase
será dada às palavras ‘projeto‘, ‘transgressão‘ e ‘construção do ser humano‘.
As considerações esperadas buscam problematizar algumas compreensões
acerca da pedagogia por projeto, de modo a contribuir com a reflexão sobre
possibilidades para uma nova escola, com novos olhares possibilitadores da
construção do conhecimento pelos estudantes a partir do seu lugar de vida
e da sua origem social. aos conhecimentos sistematizados e possibilitando
compreensões críticas e ativas frente ao mundo e seus sujeitos. A expectativa
é apontar alguns caminhos para a transformação da escola, de modo a que
ela faça sentido para aqueles que buscam no conhecimento a possibilidade
em serem críticos e autônomos no seu próprio caminhar.

PALAVRAS CHAVES
Educação, Pedagogia por Projeto, Pedagogia transgressora.

1. INTRODUÇÃO
A tese que me propus desenvolver sobre “Pedagogia por projeto como
proposta pedagógica de aprendizagem coletiva” encontra-se em construção
teórica e por este motivo faço reflexões sobre como transgredir com o apoio
de projetos de ensino-aprendizagem numa perspectiva coletiva, para tanto
elegi Paulo Freire como inspirador das buscas que desenvolvo.
1
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Para formular uma proposta transgressora de pedagogia por projeto
recorri às contribuições de Freire quando desenvolveu a proposta de alfabetização dos sujeitos em meio às suas questões sociais, de modo a alcançar
também a compreensão de que a leitura do mundo humaniza o ser humano,
torna-o emancipado e capaz de entender o seu espaço social de vida, permitindo alcançar a autonomia em suas próprias escolhas. Nas palavras de Freire
(1967) é a:
Autorreflexão que os levará ao aprofundamento consequente de sua tomada de consciência e de que resultará
sua inserção na História, não mais como espectadoras,
mas como figurantes e autoras (FREIRE, 1967, p. 36).

Na busca por compreender o pensamento de Freire considerei importante localizar a própria construção do ser humano Paulo Reglus Neves Freire. Nascido em Recife, capital do estado de Pernambuco, no dia 19 de setembro de 1921, teve sua alfabetização no Colégio 14 de Julho, mas foi no
Colégio Oswaldo Cruz que conseguiu educação gratuita cedida pelo diretor
ao pedido de uma mãe, quando se viu viúva de um capitão da polícia militar
da mesma cidade.
Neste processo de construção Paulo, tornou-se auxiliar de disciplina
com 13 anos de idade e neste mesmo colégio iniciou como professor. Mas, foi
em 1962 que Paulo tornou-se Freire, um educador de Angicos, no Rio Grande
do Norte e também conhecido como “praga comunista”, quando educou 300
agricultores.
Aí, vem a indagação, “porque estou fazendo este relato”, justamente
pelo fato de que a educação do trabalhador foi o marco de sua história e é
neste espaço que Paulo Freire se fez presente, é neste espaço que ele encontrou o oprimido e o opressor, é neste espaço que ele quis desenvolver a autonomia no educando e na escola, quando colocou os agricultores a refletirem
sobre suas questões sociais em seu trabalho e quando redesenhou o espaço
escolar em “O Círculo de Cultura” e “O Centro Cultural”. É por ambicionar caminhar nessa direção que desejo refletir sobre uma pedagogia transgressora
no contexto da pedagogia por projeto.

2. DESENVOLVIMENTO
A ideia de avançar rumo a uma pedagogia transgressora sustentada
por um projeto, que será apresentada neste trabalho, nutre-se de uma compreensão de pedagogia que atravessa barreiras por meio de um projeto norteador da educação em um determinado lugar e tempo, mas também por envolver os próprios sujeitos partícipes, uma vez que são carregados de valores,
comportamentos e informações advindas do status quo.
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Minha procura me leva a delinear a compreensão da ideia de transgressão. Para tanto fui ao dicionário online (DICIO, 2021) onde encontrei que
transgressão refere-se a desrespeitar a ordem, a lei, procedimento, infringir:
transgredir uma norma social. Ao aprofundar a busca, cheguei a Hernandez
(1998, p. 10-14), que caracteriza o termo “transgressão” em seis momentos
do ambiente escolar:
• Num primeiro momento, “refere-se a transgredir a visão da educação
escolar conteudista;
• Em segundo, a transgressão “na visão da aprendizagem vinculada ao
desenvolvimento e conhecida como construtivismo;
• Em terceiro lugar, quando transgride a visão do “currículo escolar fragmentado”;
• Em quarto momento, quando quebra o paradigma de que “a escola só
prepara os meninos, meninas e os adolescentes para a etapa seguinte
da escolaridade” e para operações formais para passar em exames”
• Num quinto momento, quando “a transgressão se refere à autonomia
do aluno perante os discursos dos professores
• E por último, esta educação transgressora que Hernadez (1998, p. 12)
a “incapacidade da Escola para repensar-se e dialogar com transformações que acontecem na sociedade, nos alunos e na própria educação”.
Com a ajuda de Hernandez, compreendo que transgressão ganha vida
quando se trata de transgredir conteúdos e currículos fragmentados, para o
que recorro ao professor crítico e autônomo em sua própria prática pedagógica, que ao elaborar seu plano de aula e seu material didático o faça na
direção das buscas e que esteja de acordo com as buscas dos educandos.
Libâneo (1994, p. 222) argumenta que “o planejamento escolar é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática em um contexto social”. Neste sentido é
que a pedagogia por projeto ressignifica os conteúdos em um momento histórico, político e cultural que caracteriza a sociedade a que o aluno pertence.
Este planejamento escolar descrito por Libâneo e a escola transgressora
de Hernandez guardam conexões com o pensamento de Freire (1967) quando descreve o “Projeto de Educação de Adultos” que se desenvolveu em dois
espaços – “O Círculo de Cultura” e “O Centro de Cultura”. Destaco aqui as
nomenclaturas utilizadas por ele neste projeto:
[...] em contraponto ao lugar de escola, enraizado em
um conceito de espaço carregado de passividade; em lugar de professor, por causa de seu conceito de doador,
como “Coordenador de Debates” e no lugar de aluno,
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com contradições passivas, o de “Participante do Debate” (FREIRE, 1967, p.103).

Neste projeto descrito por Freire (1967, p. 104), “os conteúdos foram
compactados, reduzidos e codificados em unidades de aprendizado” e ainda
ressaltou que “a alfabetização direta está relacionada à democratização da
cultura, em que fosse um processo de criação, em que a posição normal do
homem era de não apenas estar no mundo, mas com ele”, e somente desta
forma fazia sentido ao agricultor ser alfabetizado.
O projeto de Freire (1967) foi desenvolvido nas seguintes fases:
• 1o Levantamento do universo vocabular dos grupos com que se ia trabalhar, destacando frases que foram expressas em diálogos informais;
• 2o Escolha das palavras do universo pesquisado;
• 3o Criação de situações existenciais típica do grupo com que se vai
trabalhar;
• 4o Elaboração de fichas-roteiro, que auxiliem aos coordenadores de
debate no seu trabalho, sendo utilizadas apenas como um subsídio;
• 5o Feitura de fichas com a decomposição das famílias fonéticas correspondentes aos vocabulários geradores.
• 6o Quadro dos coordenadores com os diálogos dos alunos.
O grande desafio descrito por Freire (1967) foi a criação do quadro dos
coordenadores a partir dos diálogos dos grupos com que se ia trabalhar, por
causa da rigidez do aprendizado incorporado nos coordenadores do debate que precisavam desenvolver uma atitude dialogal em educação e não de
domesticação. Assim Freire (1967) descreve esta dificuldade, dizendo ser necessário uma
Atitude dialogal à qual os coordenadores devem converter-se para que façam realmente educação e não “domesticação”. Exatamente porque, sendo o diálogo uma
relação eu-tu, é necessariamente uma relação de dois
sujeitos. Toda vez que se converta o “tu” desta relação
em mero objeto, se terá pervertido o diálogo e já não se
educará, mas deformará. (FREIRE, 1967, p. 114).

Essa atitude dialogal refere-se a levar o aluno a refletir através dos questionamentos que se faz no círculo de cultura e em um diálogo entre dois
sujeitos transformadores de seus próprios meios.
É dessa forma que entendo a pedagogia por projeto como uma proposta pedagógica para a aprendizagem coletiva, para não converter o “tu”
em mero objeto de avaliação, mas sim como caminho para a construção do
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sujeito como responsável por sua própria transformação. Ou seja, falo de
uma educação que transgrida os muros escolares no sentido de transformar
o estabelecido por seus meios de questionamentos, pesquisas e diálogo a
partir de um olhar crítico e reflexivo.
Para Moura e Barbosa (2010), para se desenvolver um projeto há a necessidade de seguir seis critérios:
• Contextualização, significação do tema e definição do público;
• Definição da questão-problema, área de conhecimento, hábitos mentais a serem desenvolvidos;
• Definição de competência e habilidades desenvolvidas;
• Definição das atividades, métodos e fontes de informação;
• Possibilidade de entrevistas com profissionais externos;
• Definição dos critérios de avaliação.
Para Moura e Barbosa (2010), o trabalho por projeto visa resolver a
questão-problema da área do conhecimento, desenvolver competências e
habilidades de acordo com as necessidades que a área do conhecimento
exige e a avaliação já está definida diante dos critérios pré-estabelecidos da
composição do projeto.
Para resolver a questão-problema da área de conhecimento, que só faz
sentido aos profissionais que estão envolvidos com esta área de conhecimento, há a necessidade de seguir uma metodologia rígida. Nesta perspectiva
o projeto torna-se o objeto a ser construído e avaliado, esquecendo-se do
sujeito que está sendo construído com este projeto.
Fazendo este paralelo entre as concepções de Moura e Barbosa (2010)
com as de Freire (1967), observa-se que as perspectivas dos autores é bastante divergente.
Diante dos critérios apresentados ressalto que a educação dos dias de
hoje necessita transgredir, mudar para fazer sentido para que aqueles que
buscam a escola possam se tornar autônomos em seu próprio caminhar. Nessa perspectiva Hernandez defende que:
a escola deve estar “enraizada no meio” e que o professor se apresente como um membro qualificado do
grupo […] que o melhor caminho para se ensinar é mediante a pesquisa e a observação do contexto social do
qual os alunos precedem e as vias estratégicas ou percursos que possam tomar no momento de buscar versões dos fatos que lhe permitam interpretar a realidade
(HERNANDEZ, 1998, p. 25).
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É exatamente esta escola enraizada no meio social, em que a melhor
forma de se ensinar é através de pesquisa e do contexto social que encontro
no “Projeto de Educação de Adultos” de Paulo Freire, quando alfabetizou 300
agricultores em 45 dias com encontros que totalizaram 40 horas e modificou
a história política local, ao ponto de ser considerado “praga comunista” (CREMEPE, 2019).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A busca por uma “Pedagogia Transgressora” carece de um planejamento do espaço escolar, com uma proposta pedagógica que ressalta a realidade
vivida pelo educando nos conhecimentos a serem trabalhados, o docente
sendo autor de seu próprio conteúdo ao articular os conhecimentos com a
realidade do contexto, e a Escola se constitua como espaço preparatório de
transformação da sociedade, propiciando o debate crítico de possíveis soluções ou caminhos para as questões sociais. Atuar na direção do desenvolvimento da autonomia do aluno é também uma forma de transgredir por meio
da pedagogia por projeto que ultrapasse o óbvio e possa fazer todo o sentido
para aqueles que deles participam.
A transgressão que encontro nas ideias de Paulo Freire é marcada pelo
seu caráter político e transformador. Isso é perceptível no desenvolvimento
do trabalho de alfabetização de um grupo de agricultores, através dos diálogos do “eu-tú” realizado entre os “coordenadores de debates” e os “participantes do debate”. Os dois sujeitos do “Projeto Educação de Adultos” fazem
juntos a leitura do mundo através das palavras para além das sílabas, quando
então a palavra lê o mundo de forma crítica.
A Educação como prática libertadora desmembra a palavra em sílabas
e estas sílabas criam outras palavras que também fazem sentido ao “participante do debate”, dando o poder aos participantes de transformar as palavras aprendidas em outras mais, quando os “coordenadores do debate” pedem para trazer outras palavras para serem debatidas no próximo encontro
e que também podem ser transformadas em outras mais, este movimento é
cíclico.
Assim, ao me colocar na busca por uma “Pedagogia Transgressora” com
base nas contribuições de Paulo Freire, vislumbro possibilidades para propiciar o desenvolvimento da autonomia aos alunos que podem pensar além
da sala de aula, no seu poder transformador, na busca incessante por transformar seu meio, transformar seu espaço e ser útil para a sociedade com um
olhar humanizado, comprometido e crítico. Ouso pensar então, até mesmo
em um novo espaço escolar, isto é uma “Nova Escola”.
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ESTÁGIO DE DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: RELATO
DA EXPERIÊNCIA DE UMA DOUTORANDA EM EDUCAÇÃO
Marlene Bíscolo Parrilla1

RESUMO
Este trabalho trata de um relato de experiência de estágio de docência
no Ensino Superior de uma doutoranda em educação no âmbito do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE), durante o ensino remoto, em uma
disciplina de graduação de uma faculdade de educação de uma universidade
pública localizada na grande São Paulo. A pesquisa é de natureza qualitativa,
exploratória e descritiva (Gil, 2008) e os dados foram coletados a partir da
análise de um diário de campo, desenvolvido durante o estágio, o qual teve
duração de 21 aulas. As aulas ocorriam às quartas-feiras, no período noturno
de forma remota, com a utilização da plataforma Google Meet e Classroom.
De acordo com o cronograma e no decorrer das aulas, foram abordadas diferentes temáticas relacionadas à disciplina de Educação Infantil e Projeto
de estágio em docência. Todas as atividades foram realizadas sob acompanhamento e orientação da professora regente. A experiência do estágio de
docência e monitoria PAE possibilitou uma reflexão acerca do exercício da
profissão, bem como das práticas de docência que serão desempenhadas
no Ensino Superior. Além disso, os conteúdos e temáticas abordadas no decorrer das aulas e nas orientações aos alunos para realização do estágio em
campo, me permitiu aprofundar e refletir a concepção e reconhecimento de
infância. Para auxiliar nesse processo, foram utilizados os seguintes teóricos:
Pimenta (2018), Pimenta; Anastasiou (2014), Hoffmann; Delizoicov (2017),
Cunha (2010); Soares; Cunha (2010). Espera-se que este trabalho produza
conhecimentos que favorecerão uma melhor compreensão acerca de estágio
de docência no Ensino Superior.

PALAVRAS-CHAVE
Estágio de docência. Ensino Superior. Pós-Graduação.

1. INTRODUÇÃO
O estágio em docência é uma temática sempre discutida em trabalhos acadêmicos, seja em teses, dissertações ou em artigos científicos e eventos pelo Brasil afora, especialmente os que tratam do estágio em docência
Doutoranda em Educação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP),
bolsista CAPES. E-mail: mbparrilla@usp.br
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para a Educação Básica, que têm como objetivo aproximar os estudantes ao
campo de trabalho (PIMENTA, 2018).
Entretanto, o estágio no ensino superior ainda carece de estudos mais
específicos, pois há uma limitação de trabalhos voltados para a investigação
da prática do estágio em programas de pós-graduação em nível stricto sensu,
particularmente em programas de educação. Um levantamento realizado em
2015 por Hoffmann & Delizoicov (2017) com base no Portal de Período da
CAPES a partir do termo Estágio de Docência, aponta que de 173 trabalhos
levantados, apenas 9 analisaram a experiência de estágios de docência realizados em cursos de pós-graduação em universidades brasileiras.
De acordo com a Lei de Diretrizes de Bases (LDB) e o Decreto 2.207/97,
que regulamenta o Sistema Federal de Ensino, o docente deve ser preparado
nos cursos de pós-graduação, seja stricto ou lato sensu, mas não determina
essa obrigatoriedade. Contudo, cabe lembrar que o total de docentes das
instituições de ensino superior devem ser titulados (doutores ou mestres)
com no mínimo de 30%, como forma de fortalecer a formação e o exercício
da docência neste âmbito.
Nesse sentido, Pimenta & Anastasiou (2014) destaca que o preparo para
a docência coloca em voga a problemática do ensinar e do formar no ensino
superior, ou seja, formar professor para lecionar no ensino superior, formar
pesquisador ou formar profissionais? Essas questões são complexas e precisam ser discutidas, porém não é o objetivo deste trabalho.
O estágio em qualquer curso ou área do conhecimento é de suma importância, pois é a primeira experiência e um momento relevante para o desenvolvimento da carreira de todo profissional. No caso da docência, o estágio oferece aos futuros educadores uma relação próxima com o ambiente
que envolve o cotidiano escolar e a partir desta experiência os estudantes
começarão a se compreenderem como futuros docentes, uma vez que permite a convivência com as situações adversas de uma sala de aula, encarando
o desafio de falar e ouvir com linguagens, saberes e práticas específicos da
profissão.

2. ESTÁGIO E DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR
A docência universitária é uma atividade um tanto complexa e
heterogênea, já que para lecionar em cursos superiores basta a pessoa
possuir o conhecimento da sua área de atuação profissional. Para Pimenta
e Anastasiou (2014), os pesquisadores de vários campos do conhecimento
(físicos, matemáticos, engenheiros, médicos entre outros) adentram na
docência no Ensino Superior de forma natural em virtude de suas atividades
profissionais e conhecimento de suas respectivas áreas, como também por
razões e interesses variados. Na maioria das vezes nem questionam sobre
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o que é ser professor e nem possuem o conhecimento necessário sobre o
processo de ensino e aprendizagem, mas acabam optando pela docência
para complementar o salário.
Geralmente, os programas de pós-graduação ofertam disciplinas pedagógicas ligadas ao campo da metodologia de ensino. Cunha (2010) aponta
que durante alguns anos, quando se trata das especializações Lato sensu,
tal iniciativa se dava por força da lei. Já no Stricto sensu, dependiam da sensibilidade dos organizadores das propostas curriculares, tendo em vista o interesse dos mestrandos e doutorandos em lecionar futuramente no Ensino
Superior.
Especialmente, o estágio de docência (monitoria) no ensino superior se
configura como uma formação inicial. De acordo com Pimenta & Anastasiou
(2014):
Essa iniciativa põe em discussão a importância da preparação necessária ao profissional para o exercício da
docência, de forma que se evite deixá-lo à própria sorte, improvisando ações que seu bom senso lhe diz serem necessárias, mas nem sempre se configuram como
ações educativas (p.106).

Conforme Soares & Cunha (2010) não há o reconhecimento do estágio
como um fomentador de reflexões sobre a docência no Ensino Superior por
parte de muitos pós-graduandos, pois a maioria reconhece que os programas focam mais na formação do pesquisador e não na formação docente
universitária. Assim, o estágio acaba sendo visto mais como uma obrigação
do que como uma importante oportunidade formativa para a constituição da
identidade profissional docente dos pós-graduandos.

2.1 O que é o estágio PAE?
O Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE) é um programa de
monitória destinado aos alunos de Pós-graduação que estão matriculados
nos cursos de mestrado e doutorado de universidades públicas brasileiras e
é regulamentado pela Portaria GR 3588, de 10 de maio de 2005, sendo de
caráter opcional e obrigatório àqueles que são contemplados com a bolsa
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
sendo este uma exigência do regulamento.
Para realização do estágio de docência, o estudante de pós-graduação
(mestrado ou doutorado) deve seguir as normas e realizar a Preparação Pedagógica e Estágio Supervisionado. A etapa de Preparação Pedagógica, que
antecede ao estágio, tem como objetivo contribuir para o aprimoramento
da formação de pós-graduandos para o exercício da docência no ensino su391
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perior, como também promover uma reflexão acerca dos aspectos ligados à
atuação pedagógica e às questões relativas ao Ensino Superior.
É ainda permitido e aceito:
1- Realização de uma disciplina de pós-graduação, desde que o conteúdo esteja voltado para as questões da Universidade e do Ensino Superior;
2- Conjunto de conferências, com especialistas da área de Educação,
condensadas num tempo menor, tendo como tema gerador as questões
do Ensino Superior, com direito a um crédito em disciplina;
3- Núcleo de atividades envolvendo preparo de material didático, discussões de curriculum, de ementas de disciplinas e planejamento de
cursos, coordenadas por professores/as (PAE, 2021).
A etapa de Estágio Supervisionado em Docência é realizada em disciplinas de graduação, devendo o interessado se inscrever na Unidade de Ensino
da área de conhecimento pertinente ao seu curso, mediante a apresentação
de um Plano de Trabalho no qual deverão constar as atividades que serão
desenvolvidas numa disciplina específica, sob a supervisão do professor responsável. Conforme consta na Portaria GR 3588, seu objetivo é “aprimorar a
formação do pós-graduando para atividade didática de graduação” (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2009).
Excepcionalmente, no ano de 2020, com as mudanças trazidas pela pandemia causada pelo vírus Covid-19, as disciplinas foram ofertadas de forma
remota. Deste modo, o Plano de Trabalho foi adaptado para auxiliar e acompanhar o professor/supervisor a partir de suas demandas e necessidades.

3. METODOLOGIA
Apresenta-se uma pesquisa de natureza qualitativa, onde, segundo Gil
(2008), não há uma preocupação com quantificações, medidas ou técnicas
estáticas de qualquer natureza, já que busca compreender, a partir dos dados
qualitativos coletados, a realidade sobre determinados fenômenos, considerando a percepção dos diversos atores sociais.
O presente trabalho refere-se a um relato de experiência de estágio em
docência no ensino superior, mediante o acompanhamento da disciplina de
Educação Infantil e Projeto de estágio de docência em Educação Infantil. Para
a coleta dos dados, foi utilizado um diário de campo e observação participante, durante o período de abril a julho de 2021, totalizando 21 semanas.
As atividades foram realizadas mediante o acompanhamento e
orientação da professora regente. As aulas ocorriam às quartas-feiras, no
período noturno de forma remota, com a utilização da plataforma Google
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Meet e Classroom. De acordo com o cronograma e no decorrer das aulas,
foram abordadas diferentes temáticas relacionadas à Educação Infantil e às
orientações para realização do estágio de docência.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
As diferentes temáticas abordadas durante as aulas tinham como objetivo fomentar discussões acerca da Educação Infantil, de caráter formativo e
reflexivo, buscando ampliar a percepção e prática da docência. Minhas principais atividades consistiam em dar suporte à professora regente e aos estudantes no período anterior, durante e após às aulas semanais, como também
na correção das atividades solicitadas e dos relatórios finais de estágio.
Participei da elaboração do cronograma com os conteúdos e referências, sempre sob a supervisão e orientação da professora regente. Antes de
iniciar as aulas, quando solicitada, disponibilizava o link de acesso às aulas,
as informações e as orientações no Classroom da disciplina e por e-mail institucional.
De acordo com o cronograma, em cada aula eram abordados diferentes
assuntos e, para tal, a professora regente convidou para dar palestras diversos educadoras/es de creches de pré-escolas localizadas na grande São Paulo,
como também estudantes de pós-graduação e professores/pesquisadores de
diferentes regiões do Brasil para dialogar com os estudantes de graduação.
Durante as aulas, sempre estive presente para dar suporte aos estudantes e principalmente à professora regente, a qual promovia momentos
para que eu pudesse expor minhas ideias e, além disso, tive a oportunidade
de apresentar minha pesquisa de doutorado em andamento, fomentando
discussões e reflexões importantes.
Cabe ressaltar que todas as atividades que realizei sempre foram acompanhadas e supervisionadas e mesmo durante as aulas, não houve momentos em que eu ficava sozinha com a turma. Todas as ações foram realizadas
com orientação e autorização prévia da professora regente.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A oportunidade de ter realizado o estágio no Ensino Superior e em uma
universidade pública, me permitiu refletir sobre a formação e prática da docência na graduação. Além disso, me proporcionou também ampliar minha
visão sobre o desenvolvimento das diversas aulas quanto à sua preparação,
organização, aplicação das atividades teóricas e práticas, encaminhamentos,
seleção, reflexão e discussão dos conteúdos curriculares, bibliografia, recursos didáticos e demais materiais de apoio, tanto nas atividades operacionais
como no atendimento aos estudantes para dúvidas e encaminhamentos.
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Tudo isso favoreceu minha participação e envolvimento nas atividades propostas e na interlocução com a professora regente, antes, durante e depois
do período da disciplina.
Os conteúdos e temáticas abordadas na disciplina de Educação Infantil e Projeto de estágio de docência me permitiu aprofundar minha concepção e reconhecimento sobre a infância. Permitiu ainda olhar o estudante de
graduação como um sujeito ativo no processo de ensino e aprendizagem.
Além disso, a participação de diversos educadores/as e pesquisadores/as
nas aulas, ao apresentarem conteúdos variados e heterogêneos de diversas
perspectivas relativas à Educação Infantil, contribuiu significativamente para
minha formação profissional.
Dessa forma, o estágio de docência em programas de pós-graduação
pode contribuir significativamente para o processo de formação do professor
atuante ou não no Ensino Superior, pois permite que o estudante de mestrado ou doutorado possa ampliar seus conhecimentos em relação à prática da
docência.
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FORMAÇÃO CONTINUADA: SIGNIFICAÇÕES PARA O
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
Ivanir da Silva Oliveira 1
Heloísa Helena Oliveira de Azevedo 2

RESUMO
Esta pesquisa busca compreender o desenvolvimento profissional de
professores do ensino fundamental em contexto de formação continuada.
Tem como problema: Quais as significações que os professores do ensino
fundamental atribuem ao seu desenvolvimento profissional em relação às
ações de formação continuada realizada pelo Cefapro? O nosso objetivo principal é analisar e compreender as produções de significados que um grupo
de professores do ensino fundamental atribuem às práticas formativas do
Cefapro do município de Pontes e Lacerda/MT para o seu desenvolvimento
profissional e como objetivos específicos estabelecemos: Identificar aspectos teóricos e histórico-políticos da formação de professores na educação
no Brasil, relacionando com o contexto de Mato Grosso; Analisar e refletir
sobre a política de formação continuada do Estado de Mato Grosso e suas
contribuições para o desenvolvimento profissional; Analisar as características
que são importantes numa proposta de formação continuada, associando a
política de formação da Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso e
a exercida pelo Cefapro de Pontes e Lacerda. Para tanto buscamos como encaminhamento metodológico a pesquisa qualitativa, como instrumento para
a produção do material empírico optamos pela entrevista semiestruturada e
como procedimento para tratamento do material empírico a análise de conteúdo a partir da identificação de Núcleos de Significação. Como referencial
teórico, apoiamo-nos na pedagogia histórico crítica e na teoria histórico-cultural, tendo como principais autores: autores Ghedin (2006); Imbernón
(2010); Pasqualini (2009); Pimenta (2006); Saviani (2001, 2012); VYGOTSKY
(2001) para tratar das significações produzidas pelos participantes da pesquisa e seu desenvolvimento profissional.
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1. INTRODUÇÃO
As pesquisas na linha de formação de professores têm demonstrado
que a formação continuada de professores é um dos elementos extremamente necessário ao desenvolvimento profissional do professor, tendo em vista
uma educação humanizadora. Com este viés é que nos propomos a realizar
esta pesquisa que se encontra em andamento, especificamente na análise do
material empírico, no âmbito do Mestrado em Educação na PUC - Campinas,
na linha de pesquisa de formação de professores e práticas pedagógicas.
A motivação pelo estudo se deve as inquietações advindas da mestranda como professora formadora no Centro de Formação e Atualização dos
Profissionais da Educação Básica (Cefapro), no polo de Pontes e Lacerda/MT
(PLA).
Cabe ressaltar que os Cefapros foram criados em 1997 pela Secretaria
de Educação – Seduc/MT com o objetivo de elevar o nível da formação docente. Inicialmente foram criados pelo Decreto n. 2.007/1997 os Cefapros
das cidades de Cuiabá, Diamantino e Rondonópolis e atualmente são 15
Cefapros localizados em pontos estratégicos do estado, com o objetivo de
implementar a política de educação do estado, por elaborar e desenvolver
projetos formativos e executar programas da secretaria de educação e como
também os de parcerias com o Ministério da Educação (MEC), para os professores da rede pública do estado.
A nossa intenção com este estudo é contribuir com a política e as práticas formativas dos Cefapros, tendo em vista o desenvolvimento profissional
do professor para o exercício da profissão.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA
Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, optamos pela
entrevista semiestruturada como instrumento para a produção do material
empírico. A qual se mostrou mais adequada por possibilitar ao pesquisador
a produção de um roteiro prévio e por permitir incluir novas questões, além
das previstas no roteiro para a produção do material empírico, que possa vir
a responder ao problema da pesquisa, conforme afirma Moroz e Gianfaldoni
(2002)
A entrevista exige a presença do pesquisador, a fim de
obter dos sujeitos as informações importantes para responder ao problema (...) a entrevista tem a vantagem de
envolver uma relação pessoal entre o pesquisador/sujeito, o que facilita um maior esclarecimento de pontos
nebulosos (MOROZ; GIANFALDONI, 2002, p.66).

Os participantes da pesquisa são doze professores do ensino fundamen397
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tal de quatro escolas do polo do Cefapro/PLA, que é formado por 10 municípios 3 e 26 escolas estaduais, 01 escola quilombola, 04 escolas do campo, 05
escolas indígenas e 17 escolas urbanas, onde estão lotados 1.018 professores
que atuam na educação básica.
Para atendimento deste amplo contexto o Cefapro/PLA atualmente conta com a uma equipe pedagógica formada por 08 profissionais.
O procedimento de análise do material empírico que se mostrou mais
adequado foi o de análise de conteúdo a partir da identificação de Núcleos
de Significação, conforme propõem Aguiar e Ozella (2006).
Nesse processo de construção dos núcleos dos significados [...] é possível verificar as transformações que
ocorrem no processo de construção dos sentidos, o que
possibilita ir além do aparente e considerar tanto as
condições subjetivas quanto as contextuais e históricas.
(AGUIAR E OZELLA, 2006, p.15)

Buscando organizar o material empírico, selecionando as palavras, que
revelam o pensar, o agir, as similaridades, complementaridade ou contraposição dos significados atribuídos as ações formativas para o desenvolvimento
profissional, sem perder de vista o contexto, os participantes e o objetivo da
pesquisa. Como referencial teórico, para análise do material empírico apoiamo-nos na pedagogia histórico-crítica para qual a questão educacional
[...] é sempre referida a um problema de desenvolvimento social e de classe, vinculadas ao interesse popular de transformação social, porque a consciência de
classe passa pela questão do domínio do saber (SAVIANI,
2001, p. 68)

E, na teoria histórico-cultural para tratar das significações produzidas
pelos participantes da pesquisa e seu desenvolvimento profissional, porque
para nós o desenvolvimento são produções históricas construídas nas relações e contextos sociais, os quais modifica a atividade das funções psíquicas,
edifica novos níveis no sistema do comportamento humano em desenvolvimento” (VIGOTSKI, 1995 P.34 apud PASQUALINI, 2009, P. 33).

3. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
Para atender o problema da pesquisa e os objetivos propostos organizamos o texto dissertativo em quatro capítulos: No primeiro capítulo traçamos
uma linha cronológica da educação brasileira, buscando compreender como
Campos de Júlio, Comodoro, Conquista D’Oeste, Figueirópolis D’Oeste, Jauru, Nova Lacerda,
Pontes e Lacerda, Rondolândia, Vale de São Domingos e Vila Bela da Santíssima Trindade. A
distância entre Pontes e Lacerda e o município mais próximo é de 35 Km e o mais distante é
de 706 Km.

3
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a formação do professor vem sendo pensada historicamente e como a formação continuada nasceu e com qual intencionalidade, relacionando o âmbito
nacional com o contexto mato-grossense. No segundo capítulo discutimos
conceitos de desenvolvimento profissional, modelos formativos de professor,
conceitos e concepções da formação continuada, trazendo para o diálogo a
escola como espaço de referência para a formação continuada, os saberes
docentes e o ciclo de vida do professor, lembrando que esses são construções
culturais e históricas, que, portanto, vão além das etapas da vida profissional.
No terceiro capítulo apresentamos a política de formação continuada para os
profissionais da educação de Mato Grosso. No quarto capítulo delineamos o
caminho metodológico da pesquisa e o quinto capítulo foi destinado para a
análise do material empírico, que de forma preliminar chegamos a algumas
interpretações e aos núcleos de significações:
Núcleo 1 - Significações do Ser professor: estão organizadas as falas dos
participantes sobre o que eles compreendem sobre o Ser professor. Por meio
delas chegamos aos indicadores: Ser professor como doação, uma graça, missão, para ajudar o próximo; Ser professor como realização, satisfação profissional; e o Ser responsável na construção e transmissão do conhecimento
e responsabilidade social. Assim, temos definidos dois grupos: um grupo
que trazem o significado histórico do fazer docente como sacerdócio, missão,
como uma graça divina, e o segundo grupo o professor é um profissional responsável pela construção do conhecimento em outros seres humanos, uma
profissão de responsabilidade social.
Núcleo 2 - Cefapro: Autonomia Relativa ou Falsa Autonomia: trata da
vinculação da formação continuada com as avaliações externas, a BNCC4 e ao
DRC/MT 5e a falta de autonomia do Cefapro na definição das formações. A
maioria dos professores consideram que as formações a partir do momento
que passou a vincular as avaliações externas tornaram-se mais significativas.
Percebemos que os professores se auto responsabilizam pelos baixos índices
de proficiência dos estudantes evidenciadas na Prova Brasil. No entanto, consideramos que estas significações são advindas da formação que possuem,
que acaba não permitindo perceber o que está vinculado a esse tipo de formação, que retira deles a autonomia e esvazia-os da essência do ser professor – um sujeito que produz saberes, conhecimentos sistematizados sobre a
educação e a sociedade.
Núcleo 3 - Desafios do Cefapro: Para este núcleo escolhemos as falas
que destacam o pouco número de formadores para atender as escolas, a falta de formador graduado em todas as disciplinas e professor formador com
visão restrita da educação para compreender a escola em todos os seus ambientes e níveis de ensino.
4
5

Base Nacional Comum Curricular.
Diretrizes Curriculares do Estado de Mato Grosso, elaboradas a partir da BNCC.
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Núcleo 4 - Os processos formativos e as significações para a prática:
para este núcleo selecionamos as falas que trazem significados de trocas de
experiências, de práticas formativas que permitem a inclusão dos professores
iniciantes ao contexto escolar e as vivências da sala de aula.
Núcleo 5 - Sala do Educador 6e Formações do Cefapro: Objetivos comuns: mostra os vínculos afetivos e de responsabilidade construídas entre
escola e Cefapro em busca da melhoria da educação, representada pela melhoria dos índices e da formação dos professores destinada exclusivamente
para essa finalidade. A qual compreendemos como uma política de formação
restrita, em função da política neoliberal que coloca a educação na mesma
ordem do mercado.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A revisitação histórica da formação de professores evidenciou que a
educação básica de Mato Grosso e a formação de professores caminhou lado
a lado com a educação nacional, tendo como horizonte a educação desenvolvida no sudeste do Brasil e que a educação básica popular e a formação
de professores no Brasil historicamente é um processo meandroso, sofreu
sabotagens e golpes toda vez que apareceu pessoas, grupos que visam a educação popular emancipadora.
A formação de professores, historicamente tanto a inicial como a continuada é baseada em uma educação resumida, que passou do tecnicismo
para o praticismo com uma abordagem neoliberal de desenvolvimento de
competências e habilidades, sequestrando dos professores a capacidade de
pensar reflexivamente de maneira crítica. Como uma forma de impulsionar
uma política de manutenção do capital e a opressão sobre o povo, apesar dos
movimentos de resistência.
Para que a educação tenha um poder emancipatório a formação de professores precisa primar pelo conhecimento sistematizado, elaborado historicamente pela humanidade com viés crítico reflexivo relacionado com a prática, para não cair na armadilha de um conhecer que pode guardar ilusões,
equívocos ou erros.
As significações presentes nas falas dos professores participantes sobre
as práticas formativas do Cefapro/PLA para o desenvolvimento profissional,
mostrou que as ações formativas desempenhadas pelo Cefapro/PLA têm
contribuído para os professores avaliarem e ressignificar a prática pedagógica. As ações formativas estão vinculadas a prática formativa tendo em vista
a política nacional e estadual das avaliações externas, para a melhoria dos
índices do que para o desenvolvimento profissional do professor.
Programa de Formação Continuada da/na Escola, pensado pela Secretaria de Educação para
os profissionais da Educação a ser realizado dentro da carga horária de trabalho.

6
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Entendemos que os processos de formação continuada do Cefapro podem ser mais valiosos se conseguirem aproximar-se dos pressupostos teóricos, da prática pedagógica e da formação política do professor. Assim sendo,
a formação continuada deve proporcionar condições para o professor compreender que a teoria e a prática são inseparáveis, mostrar ao professor como
a teoria o ajuda a compreender melhor a própria prática e oferecer sentido e
segurança no ensino aprendizagem e a formação política ajuda a compreender o mundo. Para que, assim possa fazer um diálogo entre os conteúdos e o
mundo vivido, proporcionando melhor interação do conhecimento ao aluno,
ao mesmo tempo em que o mundo lhe é também desvelado.
No entanto, o Cefapro precisa se reconhecer como uma instituição formadora responsável pela formação de professores, tendo em vista a emancipação dos professores, a qual pode ser conquistada por meio de um Projeto
Político Pedagógico Formativo pensado para além das questões práticas do
fazer do professor. Pensar-se também na formação teórica e política do professor. Como também, precisa enfrentar junto à Secretaria de Educação de
Mato Grosso os dilemas relacionados as condições de trabalho, como: o número maior de formadores; melhorar as questões que envolvem a logística
ao atendimento das escolas distantes da cidade sede.
Vale lembrar ainda, de acordo com Freire (1996), que a mudança profissional só ocorre a partir da mudança pessoal, sendo assim, para formar um
profissional crítico reflexivo, em busca da qualidade do ensino, nada mais
certo e lógico do que ambos, formador e professor perceberem-se como
componentes importantes desse processo, reconhecendo suas corresponsabilidades nesta tarefa de reflexão para a ação das mudanças.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA PERSPECTIVA
CRÍTICA: RUPTURAS NECESSÁRIAS
Daniella Gardini Scalet1

RESUMO
O texto é uma reflexão sobre os limites impostos pelas estruturas social,
legal e pedagógica acerca da formação inicial de professores na perspectiva
crítica. A literatura da área, aponta diversos caminhos que procuram afastar
a formação de professores da racionalidade técnica e Paulo Freire nos deixou um legado importante sobre possibilidades para isso, porém, até hoje, a
formação de professores na perspectiva crítica ainda não se configura como
prevalente na formação de professores e esta é a contradição que orientou
esta reflexão. Assim, perguntou-se quais as possibilidades de rupturas dos
limites impostos à formação de professores na perspectiva crítica? A partir
desta questão, buscou-se na literatura, por intermédio de pesquisa crítico
bibliográfica, identificar alguns dos possíveis elementos condicionantes dos
modelos formativos de professores, para a partir desta identificação, favorecer uma reflexão que una crítica e possibilidades, necessidades e desejos,
rupturas e embates para a formação de professores participativos e críticos. O
referencial que subsidiou esta análise traz autores como Felipe (2020, 2021),
Nörnberg (2021), Nóvoa (1999) e Freire (1997, 2001; 2005; 2008). Como conclusão, foi possível confirmar que o contexto político e social não é favorável
para a formação de professores na perspectiva crítica, seja por imposição de
políticas públicas de formação que atendem aos interesses neoliberais, seja
pela expectativa da sociedade, que ainda percebe o professor como um profissional dotado de vocação e até mesmo pelo pensamento pedagógico que,
sob influência dos processos de privatização e mercantilização da educação,
subjaz à uma logica conservadora de formação de professores.

PALAVRAS-CHAVE
formação de professores, pedagogia crítica, racionalidade técnica
Mestre e doutoranda em Educação, integra o grupo de pesquisa “Pedagogia crítica: práticas e
formação” na Universidade Católica de Santos. Pós graduada em Educação Infantil, em Gestão
de Recursos Educacionais, em Novas Arquiteturas Pedagógicas e Metodologias Ativas e em
Reabilitação dos Transtornos Neurológicos e Mecânicos da Voz, Fala e Deglutição. Graduada
em Fonoaudiologia possui formação pedagógica plena. Foi bolsista pesquisadora em universidade pública no estado de São Paulo (Universidade Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP)
durante sete anos, atua há treze no ensino superior, coordenou o Núcleo da Apoio Pedagógico
e a Comissão de Atendimento às Necessidades Especiais em IES na região metropolitana da
baixada santista. Atualmente atua como formadora no curso Repensando o currículo.
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1. INTRODUÇÃO
Paulo Freire, que neste ano de 2021 completaria 100 anos, deixou um
inegável legado para a educação reconhecido mundialmente. Sua visão de
mundo rompe com a lógica dominante que mantém e fortalece, os tempos
repressivos que a humanidade vem vivenciando. Freire defendeu o papel da
educação no processo de conscientizar o povo e levá-lo ao senso crítico e o
professor como um sujeito que se posiciona com sensibilidade à história de
vida dos alunos, resgatando seus sofrimentos, mazelas e cicatrizes para, a
partir desta vivência, promover a construção do conhecimento. A pedagogia
de Paulo Freire, por ser essencialmente humanista, ajuda a construir a identidade
das pessoas evidenciando a subjetividade e a existência de diferentes culturas. Na
prática, isso ocorreria por meio do diálogo aberto, com empatia e constantes
trocas de conhecimento.
Considerando esta perspectiva de construção de conhecimento e de objetivo da Educação, fica evidente que o papel do professor é de fundamental
importância, o que mobiliza uma difusa problemática em torno de sua formação. Dentro desta problemática, o recorte aqui definido, envolve refletir
sobre a distância entre o que se preconiza teoricamente e o que se desenvolve nas práticas formativas. Sabe-se que o reconhecimento e valorização acadêmica de uma perspectiva formativa (ou de uma teoria) não são suficientes
para que esta seja colocada em prática e que este fato, muitas vezes, depõe contra a perspectiva. Sabe-se também que há tempos, o que prevalece
em termos de políticas formativas atende mais a expectativas econômicas
do que pedagógicas, mas o que precisamos cotidianamente estabelecer,
são formas de superação deste cenário, assim o que questionamos nesta
reflexão é quais as possibilidades de rupturas dos limites impostos à formação de professores na perspectiva crítica?
Recorremos à pesquisa crítico bibliográfica para, assim como diz Giroux
(1997, p.163), favorecer uma reflexão em que se possa unir “a linguagem da
crítica e a linguagem da possibilidade.”
Foram selecionados textos de Felipe (2020) e Nörnbeg (2021), assim
como conceitos de Nóvoa (2009), Contreras (2002) e Paulo Freire (1997;
2001; 2005; 2008). A análise do aporte teórico foi de cunho qualitativo e interpretativo.

2. DESENVOLVIMENTO
A formação de professores em seus diferentes tipos – inicial, continuada, em serviço, à distância - é tema amplamente discutido na literatura sobre
Educação. Diversas são as proposições, porém, ainda é não é comum observar no cotidiano da área, mudanças profundas resultantes destas discussões
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e pode-se perceber o predomínio de processos formativos baseados na racionalidade técnica. A reflexão aqui desenvolvida incide sobre a formação
inicial de professores, uma vez que esta se configura como direito e exigência
ao exercício da profissão na educação básica. Por este motivo, analisamos
inicialmente um dos elementos legais que orientam esta formação, buscando
compreendê-la dentro de seus movimentos históricos, uma vez que este documento legal assim como os demais, mantém lastros políticos-ideológicos e
traduzem as relações sociais das quais emergem.
A formação de professores para a educação básica no Brasil, é normatizada por intermédio de Diretrizes Curriculares Nacionais e, ao buscarmos a
história recente deste documento, notamos que o “projeto político-ideológico que elas buscam legitimar é homogêneo em seu núcleo central, o neoliberalismo, mas heterogêneo em suas formas” (FELIPE, CUNHA e BRITO, 2021).
Isso significa dizer que a atividade política que define os objetivos da formação de professores, está subordinada ao modelo empresarial de ação. Para
Felipe, Cunha e Brito (2021) as Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores da Educação Básica, se caracterizam como um projeto
intervencionista, uma imposição de normas que visa tornar a formação de
professores uma atividade gerenciável, portanto uniforme, que ignora a diversidade e a necessária autonomia característica de cada instituição formativa, retirando o caráter humanista e crítico da formação. Segundo Nömberg
(2020), as políticas neoliberais “instituem um conjunto de orientações que
conduzem à desintelectualização dos docentes, posicionando-os no lugar de
facilitadores ou mediadores da aprendizagem e de instrutores ou aplicadores
dos materiais didáticos e das avaliações elaborados por especialistas”. Uma
vez que percebemos este processo de desintelectualização dos docentes,
compreendemos um dos motivos da retirada de atividades essencialmente
pedagógicas como planejamento e avaliação dos processos de ensino, das
mãos dos docentes e a submissão destas a agentes externos, o que consequentemente, favorece que o discurso neoliberal adentre a própria escola.
Desintelectualizar o professor compõe um dos pilares do processo de conservação social, nele se retira do sujeito sua capacidade consciente de transformação e humanização do mundo e de si mesmo velando ou negando sua
essência transformadora na busca pelo “ser mais” (FREIRE, 1997; 2001; 2005;
2008).
Esta lógica articula-se facilmente à opinião pública que desconhece e
desvaloriza os processos de formação profissional docente e ainda, atribui à
responsabilidade do professor, todos os problemas da educação brasileira. A
história e a multidimensionalidade da docência oportunizam diferentes compreensões sobre sua gênese e desenvolvimento. Compreendida equivocadamente como dom, vocação e até missão, a docência é uma profissão com
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especificidades que a colocam em um território de determinações culturais
que interferem na identidade, formação, saber e fazer profissional, favorecendo processos que Contreras (2002) chama de pauperização da docência.
A difusão social que o discurso e intervenções neoliberais geram, afetam também o próprio campo pedagógico. Nóvoa (2009) e Biesta (2013),
respectivamente, tratam sobre a “indústria do ensino” e a propagação de
uma “linguagem da aprendizagem”, numa busca crítica pela explicitação de
fatores que afetam o trabalho docente. Nóvoa (2009) denominou de “indústria do ensino” a mercantilização de produtos e serviços que visam melhorar e preparar melhor os professores para que estes, pouco competentes
profissionalmente, possam alcançar os resultados de aprendizagem esperados. Biesta (2013) nos auxilia na compreensão sobre como este discurso se
estabelece e acarreta mudanças nas definições de políticas curriculares na
formação docente, quando aponta o desproporcional fortalecimento do conceito de aprendizagem em detrimento ao de Educação. Esta fragmentação
não tem um único elemento desencadeador, mas decorre de uma série de
tendências que se combinam e culminam em percepções distorcidas sobre o
processo educacional.
Até aqui, pudemos observar superficialmente que influências legais, sociais e do próprio pensamento pedagógico condicionam os rumos das perspectivas de formação de professores. Sob os interesses neoliberais e privatistas que dominam a sociedade há algum tempo e procuram dominar também
a educação, a formação de professores assume caráter de gerenciamento,
esvaziando-se de intelectualidade, crítica, humanidade e participação política, legitimando a perspectiva da racionalidade técnica, uma forma de pensar
e agir relacionada a gestão dos meios de produção e consumo presentes no
capitalismo, preocupada sempre em ampliar a eficiência, diminuir os gastos e
aumentar os lucros (FREIRE, SHOR, 2011; FREIRE, 1997; 2005; GIROUX, 1997;
PIMENTA, GHEDIN, 2002).
A análise do referencial indicado, evidencia limites já conhecidos à formação de professores na perspectiva crítica, mas a reflexão sobre estes limites, possibilitou algumas considerações apresentadas a seguir.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Temos visto no Brasil, a forte mercantilização da formação docente que
descaracteriza o sentido desta formação. Uma compreensão simplificada da
docência como atividade unidimensional e técnica, elaborada, regulada e avaliada em seus resultados por especialistas externos a escola, não é um evento
de fonte única, ao contrário, pode-se notar que muitas são as condicionantes
para esta forma de perceber a docência. O contexto político e econômico
pressiona as diferentes instituições sociais a fim de implementar e manter seu
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projeto de sociedade, baseado em desigualdade de condições estruturais,
materiais e intelectuais sobre a vida humana.
Em contrapartida, uma formação na perspectiva crítica realçará o compromisso social com os menos favorecidos, proporá práticas e envolvimentos
com processos de inclusão, de acolhida à diversidade, de dedicação à causa
dos oprimidos podendo gerar assim, uma docência com engajamento político
e compromisso com os ideais de humanização que devem caracterizá-la. Para
este exercício de humanização, comprometido socialmente, são necessárias
diferentes rupturas desde o início da formação docente. Romper com a lógica
tecnicista, com a precarização das condições de trabalho e os baixos salários,
com a ideia de que o professor é um transmissor de conteúdos elaborados e
definidos por outros, com a solidão do trabalho docente, com a lógica escolar
excludente e de submissão e outras que se delineiam no cotidiano docente. A
consumação destas rupturas depende de diferentes fatores, a começar pela
concepção da docência como efetivação de um projeto de sociedade. Desta
forma, os fundamentos dialógicos e emancipatórios da Pedagogia Crítica freireana, se colocam como um possível caminho que abre frente para práticas
disruptivas, alinhadas aos ideais de humanização e comprometimento social
que a docência comporta.
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PEDAGOGIA UNIVERSITÁRIA: CAMPO EPISTEMOLÓGICO
EM CONSTRUÇÃO
Gean Breda Queiros1
Selma Garrido Pimenta2

RESUMO
O andamento desta pesquisa de tese levanta bibliografias cujo autores
são referências na área da educação e que apontam a necessidade de se
questionar a epistemologia da Pedagogia Universitária – PU (MELO, 2018;
CUNHA, 2007; ENGERS; MOROSINI, 2007; LEITE, 2005; PIMENTA; ANASTASIOU, 2014; FRANCO, 2017; ALMEIDA, 2012 e VEIGA, 2013). O recorte definido se concentra na produção acadêmico-científica de teses e dissertações sobre a temática, produzidas e publicadas no Brasil no período de 1987 a 2020
totalizando 134 trabalhos disponíveis nas bases de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD (BRASIL, 2021a) e no Catálogo
de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior – CAPES (BRASIL, 2021b). Tem por objetivo sistematizar o campo epistemológico em construção da Pedagogia Universitária, por meio dos
diálogos entre essas produções. A análise inicial mostra que nem todos os
trabalhos dialogam em sua totalidade com o objeto de estudo – PU, ensejando ínfima produção que a corporifica. De aspiração dialética, natureza qualitativa e com base documental (FRIGOTTO, 1989; SÁNCHEZ-GAMBOA, 2007;
GHEDIN; FRANCO, 2011; YIN, 2016; STAKE, 2011; CELLARD, 2008; SÁ-SILVA;
ALMEIDA e GUINDANI, 2009), a metodologia emerge numa metapesquisa
(MAINARDES, 2018), buscando a conversão dos “achados” à luz da técnica de
análise de conteúdo (BARDIN, 2011), estabelecer categorias que convergem
ou não para sustentar o seu campo. As premissas desse processo buscam
instituir determinante legal para a “formação” do professor universitário na
legislação educacional brasileira, em lugar de “preparação”, apenas. Os resultados parciais apontam para um movimento arquitetônico da Pedagogia
Universitária, ao estabelecer relação direta entre a educação superior, a didática e a metodologia nessa área de ensino, a formação e desenvolvimento
profissional docente e a avaliação na educação superior.

Doutorando em Educação, Universidade Católica de Santos – UniSantos. geanbreda@hotmail.com
Doutora em Educação, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. sgpiment@
usp.br
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PALAVRAS-CHAVE
Pedagogia universitária. Epistemologia. Didática no ensino superior.
Formação e desenvolvimento profissional docente.

1. INTRODUÇÃO
O campo da Pedagogia Universitária no Brasil vem sendo construído
e se constituindo por meio de estudos e pesquisas que por ora se concentram em questões de formação de professores no ensino superior, didática
no ensino superior, metodologia no ensino superior, processos de ensino e
aprendizagem, protagonismo docente e discente, tecnologias e metodologias interativas e mediação pedagógica, políticas institucionais de formação,
avaliação no ensino superior, processos/tentativas de mercadização e ética
na educação; todos estes, imbricados pelos questionamentos que apontam a
necessidade de se questionar sua epistemologia.
Tomando a Pedagogia Universitária como objeto de estudo, questionamos como e em quais circunstâncias e estruturas, as discussões/diálogos e os
“achados” das produções acadêmicas (teses, dissertações) sobre a temática,
contribuem ou não para solidificar sua presença, como campo epistemológico em construção, nos espaços da educação superior brasileira. Esses “achados” avançam nos diálogos sobre a Pedagogia Universitária e as proposições
e desafios apresentados nas produções, convergem ou não para a sua base
epistemológica? Há outros caminhos? Há esforço individual e/ou coletivo por
parte dos pesquisadores da área, em construir uma epistemologia para a Pedagogia Universitária?
Questionamos também, será que a formação de professores no ensino
superior, inserindo a docência, a didática, a metodologia e a avaliação nessa
área, configuram a Pedagogia Universitária? Há nas pesquisas desses temas,
a presença ou não, e aproximações dos referenciais teóricos que corporificam e complementam os estudos em relação à temática aqui apresentada?
Quais movimentos epistêmicos podemos encontrar no bojo desses estudos
que poderiam colaborar para a construção do seu campo?
Defendemos a tese de que a Pedagogia Universitária possui bases epistemológicas consistentes e que reverberam nos espaços da educação superior
promovendo a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, indissociáveis.
Nesse bojo, sustentamos que a formação didático-pedagógica de professores
é condição ímpar para o avanço pessoal e profissional na docência no ensino
superior.
Fundamentando a pesquisa, organizamos as produções bibliográficas
brasileiras sobre os temas e autores que se referem a Pedagogia Universitária
e sobre aqueles que se aproximam dela em temas como educação superior,
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avaliação, metodologia, docência e didática no ensino superior. No primeiro
grupo temos alguns autores como Melo (2018), Cunha (2007), Engers e Morosini (2007) e Leite (2005).
Já o segundo grupo se constitui de autores como Pimenta e Anastasiou
(2014), Franco (2017), Almeida (2012), Veiga (2013) e Sguissardi (2009).
Na mesma direção, autores estrangeiros como Zabalza (2017, 2013,
2010, 2004), Nóvoa (2012) e Day (2001), também colaboram para os pressupostos da Pedagogia Universitária no âmbito de seus estudos. Entretanto,
esses referenciais e suas pesquisas estão sendo utilizados nas produções acadêmicas das teses e dissertações brasileiras sobre Pedagogia Universitária?
Há conexões e linguagens aproximadas entre esses referenciais e os resultados de suas pesquisas? Quais caminhos as suas teorias apontam? Unidade,
ordem ou dispersão?
Com relação aos referenciais epistemológicos, utilizaremos os estudos
de Ghedin (2020), Frigotto (1989), Sánchez-Gamboa (2007) e Vieira Pinto
(1985), que fundamentam seus escritos numa preocupação maior sobre a
reflexibilidade do conhecimento construído. Há necessidade crescente em
se divulgar cada vez mais, no campo do conhecimento educacional, a compreensão do conceito “epistemologia”. Nessa direção, sustentaremos o conceito de epistemologia realizando o seguinte movimento: Conceito de Educação → Pedagogia → Didática → Pedagogia Universitária, tencionando nessa
perspectiva sistematizar as bases epistemológicas da Pedagogia Universitária, como um campo em construção.

2. DESENVOLVIMENTO
2.1 Pressupostos metodológicos
A pesquisa será qualitativa, de aspiração dialética e com base documental (FRIGOTTO, 1989; SÁNCHEZ-GAMBOA, 2007; GHEDIN; FRANCO, 2011;
YIN, 2016; STAKE, 2011; CELLARD, 2008; SÁ-SILVA; ALMEIDA e GUINDANI,
2009) emergindo numa metapesquisa (MAINARDES, 2018). As fontes para
levantamentos de informações serão teses e dissertações brasileiras, assim
como livros e artigos (para fundamentar nossas reflexões), cujo tema central
tragam para o diálogo a Pedagogia Universitária como objeto de estudo e
seus desdobramentos. O delineamento será entre os anos de 19873 a 2020
(para as teses e dissertações).
Para a discussão e análise dos dados utilizaremos a técnica de análise de
Ano da primeira tese defendida no Brasil sobre a Pedagogia Universitária. SCHEIBE, L. Pedagogia Universitária e transformação social. 1987. 187 f. Tese. (Doutorado em Educação)
– Programa de Pós-Graduação Doutorado em Educação, Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo, São Paulo, 1987. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/111976/173274.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 30 out. 2020.
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conteúdo (BARDIN, 2011), buscando obter indicadores/categorias que permitam realizar inferência de conhecimentos relativos às condições de produção sobre os diálogos/temas convergentes ou não ao campo epistemológico
da Pedagogia Universitária.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa encontra-se em andamento e as premissas desse processo
buscam instituir determinante legal para a “formação” do professor universitário na legislação educacional brasileira, em lugar de “preparação”, apenas.
Os resultados parciais apontam para um movimento arquitetônico da Pedagogia Universitária, ao estabelecer relação direta entre a educação superior,
a didática e a metodologia nessa área de ensino, a formação e desenvolvimento profissional docente e a avaliação na educação superior buscando
ampliar os diálogos e discussões em torno da Pedagogia Universitária em
colaboração à construção do seu campo epistemológico.
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INTERFERÊNCIAS DA BRANQUITUDE NAS PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS: O QUE SABEMOS E FAZEMOS SOBRE O
TEMA?
Mônica Ferreira Costa1

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo central analisar possíveis interferências da branquitude nas práticas pedagógicas de professoras que se autodeclaram brancas e atuam como docentes na educação básica da rede pública municipal de Santos. O principal intuito é investigar e discutir discursos
e representações que as entrevistadas têm sobre as noções da branquitude
e a intervenção que esta condição racial ocasiona em suas práticas pedagógicas, principalmente, junto a seus alunos não brancos. Para tanto, o aporte
teórico para a discussão sobre branquitude e racismo, tem como principais
autores: Schucman (2020), Müller e Cardoso (2017), Bento (2003) e Almeida
(2019). Como estratégia de coleta de dados esta pesquisa utilizará a técnica
de entrevistas semi estruturadas para produzir conhecimentos a partir da
compreensão de que esta é uma pesquisa qualitativa, sustentada na dialética entre uso do senso comum e conceitos científicos; dialética entre representação e representatividade; dialética entre objetividade e subjetividade
(SCHÜTZ, 1982, MINAYO, 2015). Com base nesta compreensão buscar-se-á
identificar nos discursos das entrevistadas quais os principais significados,
valores e crenças que têm diante da sua branquitude e a relação destas percepções na intencionalidade depositada em suas práticas pedagógicas. A entrevista terá como questões mobilizadoras: como as professoras brancas têm
conduzido suas práticas pedagógicas imersas na cultura racista? Serão elas
capazes de pensar formação como propõe Paulo Freire (2011), mobilizando
sua curiosidade epistemológica, como sujeitos, e construtoras de uma práxis antirracista? Como percebem a questão do racismo no ambiente escolar
onde trabalham? Como avaliam sua formação inicial e contínua diante da
temática étnico-racial?  

PALAVRAS-CHAVE
Branquitude; Práticas Pedagógicas; Racismo; Professoras; Educação escolar.
Es. Alfabetização, Pedagoga, Psicóloga. Aluna no curso de mestrado na área da educação na
Universidade Católica de Santos. e-mail: monicacosta@unisantos.br

1

415

Educação, Democracia e Utopia

1. INTRODUÇÃO
A palavra educação aparece pela primeira vez no texto da Constituição
Brasileira, apenas na década de 1930. A primeira Constituição, do período republicano, em 1891, pouco tratou das questões relacionadas à educação. Naquele momento, havia uma evidente tentativa de dar autonomia às unidades
federativas. A Federação apenas se responsabilizava pelo ensino superior.
Até a década de 1930, os assuntos ligados à educação eram tratados pelo
Departamento Nacional do Ensino ligado ao Ministério da Justiça. Somente
em 1931 foi criado o Ministério da Educação.
A legislação brasileira sofreu grande alteração de conceito e direção
depois da promulgação da Constituição, de 1988. A educação passou a ser
direito de todos e dever do Estado. Em 1996, houve tratamento legal desta
concepção através da chamada Carta Magna da Educação, a LDB 9394/96 –
Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
A grande inovação que trouxe a LDB foi
Garantir o direito a toda população de ter acesso à educação gratuita e de qualidade, para valorizar os profissionais da educação, estabelecer o dever da União, do
Estado e dos Municípios com a educação pública. Um
marco na regulamentação do ensino no país e trouxe
importantes inovações e permitiu colher avanços significativos. (FAGUNDES, 2008, p. 4).

Ainda que tenham ocorridos avanços legislativos com relação à temática da educação brasileira inclusiva, (Lei nº 10.639, Lei nº 11.645/08, Lei de
Cotas nº 12.711, entre outras), há um aspecto fundamental que permanece
bastante imutável e se pode notar no dia a dia nas escolas que é o “binômio elitismo e exclusão”, binômio esse brilhantemente analisado por Ferreira
Jr. (2010). Outro autor que defende a mesma linha de raciocínio é Saviani
(2011), que afirma: “o sistema escolar estrutura-se de forma fragmentada,
reproduzindo a divisão social e a lógica do mercado. O acesso ao conhecimento dá-se de maneira profundamente seletiva”.  
A base teórica deste trabalho admite que “a educação é uma atividade
específica dos seres humanos, se ela coincide com o processo de formação
humana, isso significa que o educador digno desse nome deverá ser um profundo conhecedor do homem” (SAVIANI, 2010, p.243) e deverá, portanto,
compreender sua tarefa de compromisso com a formação humana na perspectiva histórico-ontológica.
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2. DESENVOLVIMENTO
Em seu livro mais recente Educação ou Barbárie? Uma escolha para a
sociedade contemporânea, Charlot (2013) provoca-nos a pensar sobre o principal objetivo da educação, na primeira parte desta obra, ao perguntar: “por
que a questão pedagógica não é colocada na sociedade contemporânea? (...)
Por que esse silêncio antropológico? ” (2020, p.22).
Como dito anteriormente, o presente não acontece ao acaso, ele é resultado de processo histórico, arquitetado pelos homens que através de ações
concebidas, a partir da ideologia hegemônica, fazem com que hoje tenhamos
– como profissionais da educação - ainda maior dificuldade em reconhecer e
defender nossa categoria como trabalhadores. Temos sido retirados, como se
a presença do professor não fosse mais necessária em sala de aula.
A concepção neoliberal, adotada por muitos governantes brasileiros tratam a educação seus profissionais ora com desprezo, ora como “objetos de
mercado”, pois ao privatizarem escolas, montarem materiais pedagógicos e
exigirem que os professores trabalhem com estes materiais prontos, estes
controladores das políticas educacionais estão, na verdade, impondo uma
situação de trabalho cada dia mais precarizado. Não contratam e retiram
do professor sua condição de “sujeito da busca permanente, em virtude da
consciência que tem de sua incompleticidade” (FREIRE, 1997, p.10).
Busca que é do sujeito ético, comprometido com o ensinar, pois “o preparo científico do professor ou da professora deve coincidir com sua retidão
ética” (FREIRE, 2011, p. 18). Como educadores, que por ter uma vocação ontológica como ensinou Freire (2011, p.19), temos que nos comprometer com
a ética universal do ser humano para sermos mais. Assim, aquele que educa
também pesquisa e tem como objeto de sua pesquisa, a educação.
Por fim, é urgente que haja esperança e reação. É urgente que haja defesa da escola pública e gratuita, é urgente que professores sejam tratados
com respeito e que tenham condições de trabalho e salários dignos para que
possam realizar seu trabalho como intelectuais da educação. É essencial que
ao tratarmos da ética, do respeito e da dignidade humana estejamos empenhados e empenhadas em sermos mais. Sermos mais e por inteiro para que
possamos formar educandos críticos e reflexivos.
Ao assumirmos a concepção de educação como “atualização da essência humana, universal e atemporal, (que) luta contra tudo o que degrada o
homem em animal, contra todas as formas de corrupção de seu espírito, de
sua alma e de sua razão” (CHARLOT, 2013 p. 13), o fazemos porque acreditamos que a escola é o lugar privilegiado onde devemos investir esforços para
transformar concepções do pensar e do fazer.
A pesquisa que me proponho realizar discutirá um tema intrinsecamente
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relacionado ao humano. Pergunto: como as professoras do ensino
fundamental têm trabalhado a temática étnico-racial em suas práticas
pedagógicas?
O que sabemos, a partir de pesquisa2, é que ainda hoje esta temática
é pouco tratada no ambiente escolar, principalmente, se formos discutir a
questão da branquitude e sua interferência nas relações entre educadores e
educandos. Como as professoras brancas do Ensino Fundamental I, pensam
e reagem diante dos educandos não brancos (maioria3 nas salas de aula das
escolas públicas em todo território nacional) quando elaboram e realizam as
atividades pedagógicas?
Suponho que poucas vezes tiveram a oportunidade de falar, no ambiente escolar, sobre sua branquitude4 e, provavelmente, também suponho, poderão não se reconhecer como pessoas que exercem lugar de poder e têm
privilégios - de natureza pessoal e social -, devido exclusivamente, ao fato
explícito de serem pessoas nascidas de pele branca.
Estudos demonstram que, nos últimos anos, a problemática das relações entre educação e diferenças culturais tem sido objeto de inúmeros debates, reflexões e pesquisas, no Brasil e em todo o continente latino-americano (OLIVEIRA, CANDAU, 2010, p.16). Assim, compreendo ser primordial que
nós, educadoras e educadores, tenhamos o compromisso de manter nossa
inquietação, como nos ensinou Freire.
Disse o Patrono da Educação,
tão somente o homem, na verdade, entre os seres incompletos, vivendo um tempo que é seu, um tempo de
quefazeres, é capaz de admirar o mundo (...) implica em
estar não apenas nele, é atuar de acordo com suas finalidades a fim de transformá-lo (FREIRE, 1967, p. 10).

Neste mundo onde vivemos, ser uma mulher branca ao mesmo tempo
ser educadora comprometida com a transformação do mundo, implica ter
que aprender a reconhecer sua identidade de cor. Temos racializado os negros, eles têm raça, mas nós brancos temos mantido um lugar de invisibilidade.
Bento (2009) diz,
A branquitude é uma identidade marcada racialmente,
porém, ao indivíduo branco é dado o poder de escolher
evidenciá-la ou não; as desigualdades raciais, ainda que
sejam percebidas e reconhecidas, não são associadas à
CANDAU (2010), BENTO 92003), MÜLLER e CARDOSO (2017), entre outros.
INEP aponta (ver Referência): eles representam 54,5% de todas as crianças e adolescentes
brasileiros.
4
Pesquisa do INEP aponta: as professoras são maioria em todas as etapas da educação básica.
Em HIRATA (ver Referência) “a maioria dos professores são mulheres brancas”.
2
3

418

XVI Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE)

discriminação (BENTO,2009, p.5).

É necessário saber que, provavelmente, a maioria dos brancos irá, num
primeiro momento, simplesmente negar esse lugar. Pois construímos, sistematicamente, a ideia de que vivemos numa democracia racial.
Há mais de 17 anos, em seu texto: Branqueamento e branquitude no
Brasil, Bento afirmava,
A falta de reflexão sobre o papel do branco nas desigualdades raciais é uma forma de reiterar persistentemente
que as desigualdades raciais no Brasil constituem um
problema exclusivamente do negro, pois só ele é estudado, dissecado, problematizado (BENTO, 2009, p.6).

Podemos mais, fazer mais, nos aliarmos ao pensamento da educadora
negra norte-americana, Bell Hooks (2017), quando diz:
A sala de aula com todas suas limitações continua sendo
ambiente de possibilidades. Nesse campo de possibilidades, temos a oportunidade de trabalhar pela liberdade,
exigir de nós e de nossos camaradas uma abertura da
mente e do coração que nos permite encarar a realidade
ao mesmo tempo em que, coletivamente, imaginemos
esquemas para cruzar fronteiras, para transgredir. Isso
é a educação como prática da liberdade. (HOOKS, 2017,
p. 273).

É preciso falar sobre racismo, na perspectiva da branquitude sobre as
relações étnicos-raciais nas práticas pedagógicas. O racismo acontece no cotidiano porque “o fenômeno (das) diferenças, preferências, privilégios, dominação, hierarquias e desigualdades materiais e simbólicas entre seres humanos (está) baseado no conceito de raça” (SCHUCMAN, 2020, p.95).
É necessário repensar as concepções raciais cristalizadas em nossa sociedade, uma vez que essas, raramente, ocupam o elemento central à dinâmica social brasileira, e a educação escolar, a escola é lugar privilegiado para
a mudança dessa lógica.

3. METODOLOGIA
Esta pesquisa, de caráter qualitativo, terá os instrumentos metodológicos: formulário Google Forms e entrevista semi estruturada. O formulário
será enviado às professoras para obter dados e traçar o perfil e apontará
aquelas que se autodeclararem brancas e concordarem em participar da entrevista. A pesquisadora fará entrevistas semi estruturadas cujo principal aspecto definido como técnica qualitativa está na compreensão de emoções,
crenças, percepções, motivações e atitudes. “Essa perspectiva não implica
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na ausência de padrões de cientificidade na análise qualitativa, mas sim que
eles diferem daqueles estabelecidos na abordagem quantitativa” (MINAYO,
2002).
O objeto das chamadas Ciências Sociais é essencialmente qualitativo. A
escolha por este instrumento é porque ele permite que ocorra um diálogo,
uma construção simbólica entre a pesquisadora e as entrevistadas é escolha
de natureza epistemológica.
Assim, quero perguntar: como as professoras brancas têm conduzido
suas práticas pedagógicas imersas na cultura racista, diante de seus alunos
não brancos?

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A dissertação está em fase de elaboração teórica e a pesquisa qualitativa que será realizada, a partir das entrevistas semi estruturadas que só
acontecerão no primeiro semestre de 2022.   
Sendo assim, não há dados para serem analisados no momento.

REFERÊNCIAS
BENTO, M. A. Branqueamento e branquitude no Brasil. In: BENTO, M. A.
S.; CARONE, I. (orgs.) Psicologia Social do Racismo. Estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil. Petrópolis, Vozes, 2009.
BRASIL. IBGE - Censo demográfico IBGE 2010: características gerais da
população. Disponível em: http://censo2010.ibge.gov.br/ . Acesso em:
28 out. 2021.
CHARLOT, B. Educação ou Barbárie? Uma Escolha para a Sociedade
Contemporânea. 1. ed. São Paulo: Cortez, 2020.
FAGUNDES, A. I. J. LDB – Dez anos em ação. Disponível em www.ipae.
com.br/ Augusta Isabel Junqueira Fagundes. Acesso em: 12 out. 2021.
FERREIRA Jr., A. História da Educação Brasileira: da Colônia ao século XX.
São Paulo: EDUFSCar, 2010.
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários a prática educativa. 43a. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011.
_______ Papel da educação na humanização. Revista da FAEEBA, Salvador, v. 6, n. 7, p. 9-17, jan. /jun. 1997.
HIRATA, G., OLIVEIRA, J. B. A. e MEREB, T. de M. Professores: quem são,
onde trabalham, quanto ganham. Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas
em Educação, v. 27, n. 102. p. 179-203, 2019. Disponível em: https://
420

XVI Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE)

doi.org. Acesso em: 5 nov. 2021.
HOOKS. b. Ensinando a transgredir: A educação como prática da liberdade. 2ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 2017.
INEP. Sinopse Estatística da Educação Básica 2020. Brasília. Disponível
em http://portal.inep.gov.br . Acesso em: 4.nov. 2021.
MINAYO, M. C. S.; DESLANDES, S. F. Pesquisa social: teoria, método e
criatividade. 25. ed. Revista Atual. Petrópolis: Vozes, 2002.
OLIVEIRA, L. F. de; CANDAU, V. M. F. Pedagogia decolonial e educação
antirracista e intercultural no Brasil. Educação em Revista. v. 26, n.1,
2010.
SAVIANI, D. Educação em diálogo. Campinas: Autores Associados, 2011.
SAVIANI, D; NEWTON, D. Educação e formação humana na perspectiva
ontológica. Revista Brasileira. Revista Brasileira de Educação. v. 15, n.45
set. /dez. 2010.
SCHUCMAN, L.V. Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo: Branquitude, hierarquia e poder na cidade de São Paulo. 2. ed. São Paulo:
Veneta, 2020.

421

Educação, Democracia e Utopia

LATECA TÁ ON!
Vanessa Queiroz Costa1
Carolina Rizzotto Schirmer2

RESUMO
O presente trabalho surgiu da necessidade de proporcionar um novo
caminho de formação inicial e continuada em meio a pandemia para estudantes de graduação, professores de turmas regulares e professores das Salas de Recurso Multifuncional que atuam junto à alunos com necessidades
complexas de comunicação. Foi um reinventar da ação pedagógica que em
seu plano original realizaria um curso presencial e voltou suas ações para um
ensino remoto.
O uso das redes sociais e a modalidade de ensino remoto foram um
grande desafio. As ações precisaram ser revistas, a maneira de alcançar o
público-alvo mudaram e as relações passaram exclusivamente para o âmbito
virtual. Diante de tantas mudanças no cenário educacional, podemos destacar como positivo a possibilidade de intercâmbio com profissionais de diferentes estados e até países que contribuíram de maneira direta ou indireta
para ampliar nossas ações remotas.
O LATECA TÁ ON! surgiu neste novo panorama social como um desdobramento do projeto original, adequando-se a realidade do ensino remoto. Seu
objetivo é abordar o tema da mediação escolar oferendo diferentes ações de
formação inicial e continuada que culminará num curso on-line, tendo como
eixo norteador a Tecnologia Assistiva e Comunicação Alternativa Ampliada.
O papel do mediador é fundamental para o desenvolvimento escolar
do aluno. No caso do aluno com necessidades complexas de comunicação o
mediador precisa estabelecer a comunicação com o aluno para que alcance
inclusive os objetivos educacionais. Contudo, faz-se necessário instrumentalizar a rede de apoio ao aluno com necessidades complexas de comunicação,
sendo o mediador um contribuinte essencial deste processo.

PALAVRAS-CHAVE
Formação Continuada. Mediação. Comunicação Alternativa. Tecnologia
Assistiva.
Mestranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ. Secretaria
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1. INTRODUÇÃO
O projeto “Formação Inicial e Continuada de Professores em Tecnologia Assistiva e Comunicação Alternativa: a interlocução da academia com a
escola” tem como objetivo principal oferecer um curso de formação inicial e
continuada para professores e graduandos de Pedagogia e demais Licenciaturas com o foco em Tecnologia Assistiva (TA) e Comunicação Alternativa e
Ampliada (CAA) para a utilização desses recursos, estratégias e metodologias
em sala de aula como ferramentas que possibilitam o ensino de qualidade
para todos os alunos, tornando a escola um ambiente de inclusão.
A Tecnologia Alternativa (TA) é uma área relativamente nova no Brasil e
possui característica interdisciplinar, pois abarca conhecimentos pertencentes à saúde, à educação e à tecnologia. A Tecnologia Assistiva (TA) abrange
não só os produtos, mas também recursos, estratégias, metodologias, práticas e serviços que tenham como intuito estimular a funcionalidade e a participação social de pessoas com incapacidade em decorrência de deficiência
ou de envelhecimento (SCHIRMER et al, 2021).
A Tecnologia Assistiva (TA) é uma área do conhecimento que se propõe
a promover e ampliar habilidades em pessoas com limitações funcionais decorrentes de deficiência ou da idade avançada. Recursos que favorecem a comunicação, a adequação postural e a mobilidade, o acesso independente ao
computador , a escrita alternativa, o acesso diferenciado ao texto, os recursos
para cegos e para surdos, as órteses e as próteses , os projetos arquitetônicos
para acessibilidade, os recursos variados que promovem independência em
atividades de vida diária como alimentação, vestuário e higiene, mobiliário e
material escolar modificado são apenas alguns exemplos das inúmeras modalidades e possibilidades da tecnologia assistiva (CHURCH; GLENNEN, 1992;
BERSCH; PELOSI, 2007; CORREIA; CORREIA, 2007; NUNES, 2011).
A Comunicação Alternativa é uma das modalidades da Tecnologia Assistiva (TA) que atende pessoas sem possibilidades de fala ou escrita funcional.
Em nosso dia a dia, percebemos que nos utilizamos a todos os instantes da
comunicação, quer falada, escrita ou gestual. A comunicação como informado não é apenas verbal, pode ser um olhar, um sorriso, e para tal, o contato
visual com o aluno é um instrumento fundamental deste profissional. Não há
relacionamento social sem a comunicação, para tanto Passerino (2011) reforça a importância da comunicação na relação entre os indivíduos:
A comunicação humana é uma das práticas culturais
mais importantes na nossa sociedade e de forma geral
ela se efetiva na linguagem. Por outro lado, não podemos considerar o processo de comunicação restrito
unicamente à linguagem. A comunicação extrapola essa
dimensão incursionando pelos aspectos relativos à sub423
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jetividade, já que envolve as intenções e crenças dos sujeitos na comunicação. Desta forma, toda comunicação
passa por uma postura ativa dos sujeitos na construção
de significados e sentidos (PASSERINO 2011.p. 83).

A LBI (Lei Brasileira de Inclusão) trata também sobre esta questão no
Art. 3°:
d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que
dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento
de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação.

O público-alvo do projeto são os graduandos de Pedagogia e Licenciaturas que atuam como estagiários na função de profissional de apoio à educação inclusiva (PAEI) e professores da rede comum de ensino que atuem tanto
na sala de aula quanto em Sala de Recurso Multifuncional.
Porém, com a pandemia e todo o cenário atual a ideia inicial de curso
presencial precisou ser alterada e mudou para o âmbito virtual, das redes
sociais, no caso o Instagram e o Youtube, surgindo assim o LATECA TÁ ON!
que objetiva abordar o tema da mediação escolar oferendo diferentes ações
de formação continuada que culminará num curso on-line.

2. DESENVOLVIMENTO
A partir da Declaração de Salamanca (1994), toma força o movimento
que acredita na possibilidade de ensinar a pessoa com necessidades especiais nas classes regulares de ensino, além de provocar um debate social sobre a necessidade de favorecer o acesso aos espaços públicos, promovendo
a acessibilidade.
A LDB (1996) dedica um capítulo à Educação Especial e a intitula como
modalidade de ensino oferecida na rede regular, preferencialmente, e dedicada a alunos com necessidades especiais. Reforça a necessidade de serviços
de apoio e professores especialistas e prevê a inserção destes alunos no ensino regular.
Dentro deste panorama surgiu a necessidade de profissionais de apoio
ao aluno com deficiência na turma regular e, os mesmos receberam o título
de mediadores como se fosse uma profissão e não uma ação mediadora.
A palavra mediar significa estar no meio, logo o mediador intervém
no processo da compreensão e aprendizagem junto ao aluno. O papel do
mediador é fundamental para o desenvolvimento escolar do aluno bem como,
na apropriação dos conteúdos programáticos: estimular sua participação
na aula, auxiliar no relacionamento interpessoal com os demais alunos,
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observar suas dificuldades para buscar soluções/intervenções e favorecer a
concentração do aluno na realização das atividades. Como nos diz Mousinho
et al. (2010):
O mediador escolar deve ter a aptidão e habilidades interpessoais necessárias para desenvolver e manter relações de trabalho eficazes com as crianças, famílias e
demais profissionais que as assistem, que inclui saber
respeitar e compreender as dificuldades da família e da
criança, ter flexibilidade para se adequar à dinâmica do
ambiente escolar que estará se inserindo, disponibilidade para aprender e muita criatividade (MOUSINHO et
al., 2010, p.94).

Diante do exposto, foram feitas enquetes por meio da plataforma do
Instagram para questionar o entendimento geral sobre mediação escolar e
buscar o público de interesse nesse tipo de informação e formação.
Participaram da enquete 128 professores, 18 estagiários (graduandos
de Pedagogia ou Licenciatura) e 24 Agentes de Apoio a Educação Especial
(AAEE). Os dados obtidos nos mostram que o maior público que respondeu a
enquete são professores.
Seguimos com outra enquete intitulada: “Você é mediador?”. Participaram um total de 137 pessoas, dessas 32 responderam sim e 105 pessoas
responderam não.
Do total de 170 profissionais que responderam a primeira enquete informando que atuam em diferentes segmentos educacionais, somente 32
profissionais compreendem-se como mediadores. Tendo 33 abstenções.
Embora a mediação permeie e perpasse os diferentes campos de ação
dos profissionais supracitados, fica claro que a função está sendo direcionada
e executada por aquele que se encontra no papel direto de apoio ao aluno.
Sendo assim, compreendemos que se faz necessário refletir sobre o que é
mediação escolar, quem a realiza, como planejar o atendimento individualizado além de, compartilhar práticas de atendimento ao aluno com necessidades complexas de comunicação.
Com os dados gerados, passamos para a segunda etapa que foi a produção da live Diálogos sobre Mediação Escolar, que foi transmitida no dia 16
de junho de 2021 está disponível no canal de Youtube do Lateca e que já teve
308 visualizações. O objetivo deste evento foi refletir que a ação do mediar
é ou deveria ser função de todos no processo de ensino-aprendizagem bem
como, falar sobre os diferentes profissionais no atendimento ao aluno com
deficiência.
Em seguida, convidamos professores e pesquisadores com formação
teórico e prática profissional para gravar vídeos curtos com temas relativos à
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mediação escolar, tecnologia assistiva e comunicação alternativa que serão
apresentados no quadro do Instagram que deu origem a este relato. Serão
apresentados doze (12) vídeos como relacionados abaixo.
Quadro I – Temas dos Vídeos
O que é mediação? Quem realiza a mediação?
A importância do estagiário da Educação Especial e do Agente de Apoio a Educação
Especial (AAEE)
A importância do professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE)
Plano Educacional Individualizado (PEI)
Mediação do aluno com deficiência física (DF)
Mediação do aluno com deficiência auditiva (DA) /Surdez
Mediação do aluno com deficiência intelectual (DI)
Mediação do aluno com deficiência visual (DV)
Mediação do aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
Mediação do aluno com deficiência múltipla (DMU)
Mediação na contação de histórias
Mediação para Vida Independente (VI) do aluno com DI

Fonte: Elaboração própria

Uma das barreiras identificadas que percebemos são referentes as dificuldades de colocar em prática a teoria, ou seja, como executar uma prática
mediadora eficaz. Neste sentido, estes vídeos têm como finalidade proporcionar uma reflexão sobre a ação mediadora, afim de fomentar possibilidades de atuação junto ao aluno com necessidades complexas de comunicação.
A interação durante a live foi satisfatória e encontra-se em constante crescimento no que tange as visualizações. No momento estamos concluindo o
processo de edição, incluindo legendas e a interpretação em libras em todos
os vídeos para que assim, eles cumpram a sua função de maneira totalmente inclusiva. Contamos com a colaboração do Prof. Ms. Douglas Alvoroçado
para LIBRAS e Nathália Zacharias, graduanda do curso de pedagogia para as
legendas.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em virtude dos fatos mencionados percebemos que ampliou-se a compressão do problema sobre a concepção do ato de mediar, demonstrando a
necessidade de ter estudos específicos sobre o mesmo.
As enquetes proporcionaram conhecer um pouco mais sobre o público-alvo, compreendendo que os professores são o maior número de interessa426
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dos nos temas que tratamos na nossa rede social.
O estudo ainda não está concluído, mas, os resultados parciais são satisfatórios.
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MEMÓRIAS E HISTÓRIAS ESCOLARES ATRAVÉS DOS
DOCUMENTOS: O LABORATÓRIO DE INFORMAÇÃO,
ARQUIVO E MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO (LIAME)
SUBSIDIANDO PESQUISAS NA COMUNIDADE DA
BAIXADA SANTISTA (SP, BRASIL)
Gabriela Cordeiro Santos1

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo apresentar algumas das possibilidades
de pesquisa que o Laboratório de Informação, Arquivo e Memória da Educação (LIAME) oferece para a produção de pesquisas voltadas para a História
e Historiografia da Educação na Baixada Santista (SP, Brasil). Para evidenciar
essas possibilidades e os seus documentos (como cadernos de alunos, fontes
iconográficas, relatórios, livros didáticos, cartilhas etc.), utilizaremos três eixos temáticos que constituem o LIAME: a) história das instituições escolares,
b) educadores e intelectuais e c) topologia da cultura. A metodologia empregada é a histórico-documental, buscando evidenciar as suas fontes históricas
para a apresentação desta pesquisa. A fundamentação teórica baseia-se nos
trabalhos de Pierre Nora (1993), Maria João Mogarro (2005) e Agustín Escolano Benito (2010), concentrando nas temáticas sobre memória, arquivos e
possibilidades e patrimônio histórico-escolar.

PALAVRAS-CHAVE
Laboratório de Informação, Arquivo e Memória da Educação (LIAME);
histórias e memórias; arquivo escolar.

1. INTRODUÇÃO
Suscitar discussões acerca das histórias e memórias escolares e de
outras instituições que se preocuparam com o processo de escolarização de
determinada região, é também suscitar e evidenciar locais de acondicionam
“restos de memória” (Nora, 1993), podendo ser analisados e investigados
por diversos ângulos, apresentando diferentes interpretações. Bibliotecas,
museus e arquivos são locais que carregam fortes representações e
simbologias de histórias, memórias coletivas e patrimônio. Nas últimas
décadas, a História da Educação tem revelado os arquivos escolares como
grandes aliados, germinando discussões que se configuram em temáticas
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sobre memória, preservação, divulgação e acessibilidade:
Os arquivos e os seus documentos têm adquirido uma
importância crescente no campo da história da educação. Eles possuem informações que permitem introduzir a uniformidade na análise realizada sobre os vários
discursos que são produzidos pelos actores educativos
– professores, alunos, funcionários, autoridades locais e
nacionais têm representações diversas relativamente à
escola e expressam-nas de formas diversificadas (MOGARRO, 2005, p. 77).

Nessa perspectiva, esse trabalho tem como objetivo evidenciar algumas
das possibilidades de pesquisa que o arquivo do Laboratório de Informação,
Arquivo e Memória da Educação (LIAME) oferece para a produção de pesquisas no campo da História e Historiografia da Educação da Baixada Santista
(SP, Brasil), tendo como metodologia a histórico-documental, ressaltando a
importância das fontes documentais que constituem o LIAME para evidenciar parcelas do processo de escolarização local.

2. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO
O LIAME2 foi instituído em novembro de 2006 por professores e alunos
da Pós-graduação em Educação da Universidade Católica de Santos (UNISANTOS) (SP, Brasil) no intuito de ser um local para salvaguardar as histórias e as
memórias dos municípios constituintes do Litoral Paulista (SP, Brasil).
Os documentos que esse arquivo acondiciona em seu interior3, fazem
parte do amplo e rico processo de escolarização que a Baixada Santista vivenciou, tendo como maior referência o município de Santos (PEREIRA, 1996).
Esse processo nos oportuniza conhecer, analisar e investigar as memórias
produzidas e deixadas por indivíduos que atuaram de forma direta ou indireta no campo da Educação (NUNES, 2003). Considerando esse arquivo como
uma instituição arquivística preocupada com a preservação dessas fontes
documentais, o LIAME é constituído por documentos escritos, de utilidade
escolar, arquitetônicos, pictóricos, mobiliário e audiovisuais (BERRIO, 1976,
p. 454).

E-mail para contato: liameacervo@gmail.com
Atualmente o LIAME encontra-se no campus Dom David Picão. Endereço: Rua Comendador
Martins, 296, Encruzilhada, Santos.
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Figura 1 – Parte do acervo do LIAME em 2008

Fonte: Arquivo do LIAME

Figura 2- Mapa da Região Metropolitana do Litoral Paulista e seus nove
municípios constituintes

Fonte: Novo Milênio, 2005

Certificando-se da sua relevância para o meio acadêmico, escolar e de
toda a comunidade da Baixada Santista, o arquivo do LIAME fomenta pesquisas de diversas áreas desde cursos de licenciatura, trabalhos de Iniciação
Científica (produzidos com alunos do Ensino Médio e da graduação), dissertações, teses e artigos. Vejamos abaixo uma tabela4 que simplifica e quantifica a produção de trabalhos e pesquisas que utilizam ou utilizaram parte das
fontes documentais do LIAME:

Importante ressaltar que esse levantamento foi realizado dentro do espaço físico do arquivo
do LIAME; atualmente o quadro apresenta poucas alterações nos números de pesquisas que
foram subsidiadas pelo arquivo.

4

430

XVI Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE)

Tabela 1 – LIAME e a produção de pesquisas
Doutorado em Educação

03

Mestrado em Educação

57

Trabalho de conclusão de curso –
História

16

Trabalho de conclusão de curso –
Filosofia

02

Trabalho de conclusão de curso –
Pedagogia

01

Iniciação Científica – Ensino Médio

02

Iniciação Científica – licenciatura em
História

09

Fonte: elaborada pela autora

3. EIXOS TEMÁTICOS E SUAS POSSIBILIDADES
Quais são as possibilidades de pesquisa que as fontes documentais do
LIAME oferecem ao pesquisador para subsidiar investigações de cunho histórico e escolar? Na tentativa de responder a indagação supracitada, utilizamos
como um dos referenciais norteadores a concepção de Agustín Escolano Benito (2010, p. 14) quando este enfatiza a relevância de estudarmos os signos
e significados dos registros deixados pela escola, pois são “(...) una especie de
registro objetivo de la cultura empírica de las instituiciones educativas (...)”.
Além disso, compreendendo os arquivos como fontes de possibilidades de
pesquisa, utilizamos também como referencial as considerações de Mogarro
(2005, p. 77) quando explicita que:
O
arquivo,
constituindo
o
núcleo
duro
da
informação
sobre
a
escola,
corresponde a um conjunto homogéneo e ocupa um
lugar central e de referência no universo das fontes de
informação que podem ser utilizadas para reconstruir o
itinerário da instituição escolar.

Dessa maneira, consideraremos os três eixos temáticos que serão apresentados de acordo com seus objetivos e apontando algumas das possíveis
leituras5 de seus objetos constituintes. Vejamos:
1° História das instituições escolares: os objetivos são fazer o
5

Essas possibilidades apresentadas são baseadas nas considerações de Mogarro (2005).
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levantamento e registrar instituições escolares encontradas na Baixada
Santista (SP, Brasil). Como possibilidades e subsídios de pesquisas encontramos
jornais estudantis, diplomas, cadernos de alunos, livros de atas etc. de
determinadas instituições; por exemplo: tomando as fontes iconográficas
como representações, identificamos aspectos da cultura material escolar,
arquitetura vigente, atores, didática utilizada, ambientes escolares e de
atividades realizadas.
Figura 3 – Fachada do Colégio São José nos anos de 1940

Fonte: Arquivo do LIAME

2º Educadores e intelectuais: esse eixo tem como objetivo principal
fazer o levantamento e evidenciar os sujeitos que fizeram parte do processo de escolarização do Litoral Paulista. Por exemplo, no LIAME encontra-se
grandes quantidades de documentos do acervo pessoal da professora Maria
Lindomar Martins Valle, como também do professor e padre Waldemar Valle
Martins. No acervo pessoal encontra-se livros religiosos e sobre Educação,
anotações, cadernos de estudos, agendas, passaportes etc. Evidenciar esses
educadores e intelectuais por meio de sistematizações e de narrativas, é viabilizar e compreender a importância desses agentes, sua trajetória e seus
projetos voltados para possíveis melhorias da Educação local.
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Figura 4- Professor e padre Waldemar Valle Martins

Fonte: Arquivo do LIAME

3º Topologia da Cultura: tem como objetivo localizar os vestígios materiais da cultura escolar, relevando o vínculo entre o território escolar e a
comunidade em geral. Este eixo tem como especificação geral, estudar principalmente a arquitetura escolar, evidenciando seus espaços, notabilizando
a participação da comunidade. No LIAME encontramos imagens de inúmeras
fachadas de escolas, realização de eventos escolares, além de plantas arquitetônicas.
Figura 5- Fachada da Escola Cezario Bastos, Santos

Fonte: Arquivo do LIAME

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Criado com o objetivo de ser um local para a guarda de memórias da
escola do Litoral paulista, o LIAME é constituído como um arquivo e como um
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grupo de pesquisa que procura investigar temáticas subjacentes a História e
Historiografia da Educação. Atualmente, o arquivo conta com a ação voluntária de professores, alunos e pesquisadores que se solidaram pela causa da
preservação do patrimônio histórico-educativo da região.
É característica do LIAME preservar as histórias e memórias escolares
transformando-as em narrativas históricas, viabilizando e evidenciando as
suas características singulares através dos documentos que são resultados
da proliferação de escolas e outras instituições de caráter educativo.
Compreendemos o LIAME como um instrumento de pesquisa que procura permear os espaços acadêmicos e da comunidade da Baixada Santista
por meio de exposições e de trabalhos de diferentes características. Como
uma instituição arquivística, o LIAME apresenta fontes documentais de ordem primária e secundária, evidenciando parcelas do processo histórico e
educativo em âmbito regional, apresentando possibilidades de pesquisa e
investigação.
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O ABANDONO DA META 6 DO PLANO NACIONAL DE
EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PRIVATIZAÇÃO DA
EDUCAÇÃO PÚBLICA
Pedro Paulo de Mello e Souza Lima1

RESUMO
Nos últimos vinte anos tem crescido o acesso dos jovens em idade escolar à educação básica, entretanto, nas escolas tem se ampliado os dispositivos neoliberais, que interferem nas relações aluno-escola, a partir de critérios de mercado, e que limitam a realização plena do direito à educação de
qualidade. Nesta seara, emergem discussões sobre a questão do direito à
uma educação de qualidade, sendo que, entre os reformadores empresariais
(FREITAS, 2014), tais discussões conectam a qualidade ao custo e ao retorno
produtivo que os egressos dos bancos escolares podem oferecer. Em 2014,
no governo da presidenta Dilma, foi sancionado o Plano Nacional de Educação (PNE), um plano decenal, com 20 metas, base norteadora de políticas
públicas de educação no Brasil, tanto na esfera nacional, quanto nas estaduais e municipais. A meta 6 do PNE (BRASIL, 2014) prevê que, até o término
de sua vigência pelo menos 50% das escolas públicas ofereçam ensino em
tempo integral e que, no mínimo, 25% dos alunos matriculados estejam nessas escolas. Esta meta leva em conta que a permanência dos alunos na escola por mais tempo cria a possibilidade de maior acesso à educação integral,
na perspectiva de uma formação crítico-emancipadora. A educação em tempo integral é um instrumento que oferece aos estudantes a oportunidade de
permanecer, diariamente, por mais tempo no espaço escolar e em atividades
dirigidas pelo projeto político-pedagógico da unidade de ensino. Entretanto,
após o golpe jurídico-parlamentar de ocorrido em 2016 e, ultrapassada a primeira metade do período de vigência do PNE (BRASIL, 2014), é possível notar
um distanciamento da meta estabelecida para o ensino médio. Quando verificamos a quantidade de matrículas de jovens nas escolas de período integral, o Censo Escolar mostra 5,4% do total de matrículas no ensino de tempo
integral em 2014 (INEP, 2018), 9,5% em 2018 (INEP 2018) e, finalmente 10,8%
em 2019 (INEP, 2020). O presente trabalho buscou analisar se a meta 6, evidentemente negligenciada após 2016, se torna passarela para o desfile de
influências do grande capital no estado de São Paulo. É notório que, nas
últimas décadas, na educação formal brasileira, houve uma proliferação de
empresas e grandes grupos privados de educação. Todavia, há aproximações
do capital para dentro da educação pública que transcendem a mera privati1
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zação. Não satisfeitos com a conivência do Estado para com a ampliação do
mercado educacional privado, os conglomerados empresariais têm efetivado
relacionamentos com as redes públicas de educação, comumente chamados,
em suas peças de marketing como movimentos de responsabilidade social,
autointituladas como ações generosas e filantrópicas. Ball e Olmedo (2013),
analisando a questão, denominaram esses relacionamentos como “nova filantropia”. Uma das principais características desta é a implementação de
metas e métodos de busca de resultados, normalmente utilizados pelas corporações, nas escolas públicas. Os autores destacam que há razões explícitas,
e outras não tanto, para o estabelecimento de padrões claros e mensuráveis.
Entre os motivos não camuflados está a necessidade de obter e expor à sociedade os impactos do capital privado injetado nas escolas públicas. Por trás
das cortinas, porém, está o interesse em transformar o poder público em um
grande cliente comprador de sistemas produtores do famigerado e duvidoso
sucesso obtido dentro das unidades de ensino utilizadas como balão de ensaio produtor de resultados. O estado de São Paulo, detentor do maior efetivo de matrículas na educação básica do país é, dentro destes potenciais clientes, o maior deles. Girotto e Jacomini (2019) detectaram em suas pesquisas
essa influência dentro da política estadual de educação de tempo integral,
que abarca a meta 6 do atual Plano Nacional de Educação. Os autores citam
que o Programa Ensino Integral (PEI), criado em 2012 e que tem sido ampliado recentemente, é uma reformulação do programa estadual anterior feita
em parceria com os grupos privados e, por influência destes, é marcado por
uma forma empresarial de gestão, desenvolvimento e, principalmente, de
avaliação dos resultados. Girotto, Oliveira e Graton (2020) estudaram o PEI e
indicaram que a política atual induz a uma seleção não explicitada dos estudantes pois as escolas com o programa são implementadas em locais que não
possuem população em risco social. Outro ponto relevante diz respeito ao
Atendimento Educacional Especializado (AEE). As escola contam com poucos
alunos com deficiência, o que parece proposital, uma vez que, no levantamento dos autores, o único item estrutural em que as escolas com o PEI é
mais deficitário do que as escolas de turno é na quantidade de salas de recursos para o AEE. Recentemente, em 2017, foi implementado o Programa Gestão em Foco, conhecido pelo Método de Melhoria de Resultados (MMR),
originado no mercado empresarial privado, e que tem como objetivo facilitar
o monitoramento da rede escolar a fim de redirecionar o planejamento estratégico na busca de metas padronizadas, ignorando as peculiaridades e diferenças locais. Hoje, o MMR está ativo em todas as escolas do PEI. (CÁSSIO
et al., 2020). Outro movimento da nova filantropia que foi efetivado e está
sendo ampliado nas escolas estaduais paulistas é o Inova Educação, idealizado pelo Instituto Ayrton Senna (IAS). Assim como nos processos do MMR, o
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Inova Educação foi apresentado pelo atual governador, João Dória, em um
encontro com o seu Grupo de Líderes Empresariais (LIDE) para gerar uma
modificação dos rumos da educação, transformada em senso comum pelos
repetidos e alardeados fracassos nos índices padronizados como o IDEB, que
retroalimentam as reformas neoliberais na educação pública (BALL E OLMEDO, 2013). Ele trouxe como proposta a inserção de três disciplinas no currículo dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio que, juntas,
trazem as concepções de educação do Instituto Ayrton Senna para o Currículo Paulista recém homologado (SÃO PAULO, 2019). Com a finalidade de acomodar disciplinas de projeto de vida, tecnologia e eletivas, as aulas tiveram
seu tempo reduzido de 50 minutos para 45, possibilitando o aumento da
quantidade de aulas diárias de 6 para 7, sem ampliar de fato o tempo de permanência dos alunos na escola e, portanto, sem aumentar os custos. Como
descrito por Ball e Olmedo, o IAS produz e divulga relatórios anuais com os
dados e resultados. Tais documentos servem como prestação de contas aos
grupos empresariais parceiros e dão sustentação ao discurso neoliberal de
que já há muito dinheiro público na educação e que bastaria dar maior eficiência a tais montantes. A solução mágica oferecida, obviamente, está na
utilização das ferramentas de gestão empresarial. A nefasta tendência de
desmoralizar a educação pública por meio de índices para oferecer soluções
foi amplificada pela pandemia de Covid-19, que obrigou as escolas a adotarem formas de ensino não presenciais, um prato cheio para o apontamento
de defeitos e a oferta de produtos e serviços padronizados (BALL e OLMEDO,
2013). A implementação emergencial de uma política de inclusão digital
abriu caminho para a entrada de mais grupos empresariais dentro das políticas públicas educacionais do estado de São Paulo (SOUZA e EVANGELISTA,
2020). Em trabalho recente, Goulart e Alencar (2021) trazem à baila os caminhos que o Inova Educação toma para servir aos grupos empresariais como
fonte de formação de sujeitos neoliberais, preparados para o trabalho flexível. Os autores nominam e descrevem as instituições e programas participantes da formulação e organização do Inova Educação, enredado em 2019 nas
escolas públicas estaduais, e pontuam discursos que cooptam os alunos para
caminhos semelhantes aos denominados pelo IAS, como o desenvolvimento
das competências socioemocionais, que devem transformar os alunos em
dedicados e equilibrados trabalhadores. Lembrando o conceito de darwinismo social de De Melo Moreira e Freitas (2019) os autores descrevem o Inova
Educação como um sistema que leva o livre mercado para dentro da escola,
com ênfase na competição e no individualismo. Por fim delimitam estes movimentos que guiam a forma de pensar e gerir as instituições como sendo
uma forma de privatização endógena, onde o conteúdo privado, repleto de
concepções hegemônicas e padronizantes, ocupa o centro da escola pública,
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mesmo que ela se mantenha sob controle estatal e com livre acesso. Peroni,
Caetano e De Lima (2021) analisaram, em trabalho bastante atual, as implicações que a derrota para os setores vinculados ao capital, nesta disputa pelo
cerne do conteúdo da educação, trazem para a formação dos jovens brasileiros. As autoras citam como consequência a degradação da formação democrática da juventude, com a derrubada dos muros que separam o público do
privado, em uma terceirização das políticas públicas, fantasiada por sedutoras roupagens de inovação e empreendedorismo e, com isso, o apagamento
das características da educação integral para a formação omnilateral, voltada
ao todo e ao coletivo. O estudo realizado permite perceber que o neoliberalismo ocupa o vácuo deixado pela negligência no cumprimento da meta 6 do
Plano Nacional de Educação de diversas maneiras e de forma cada vez mais
intensa. As políticas públicas cooptadas pelo capital privado, elencadas e
analisadas nesta pesquisa mostram como os atores privados ampliaram suas
redes de influência e estão impondo o discurso hegemônico dentro das escolas de tempo integral do estado de São Paulo. Também é possível notar que,
embora a disputa pela escola pública ocorra há décadas, foi após o golpe jurídico-legislativo de 2016 que o andamento do domínio neoliberal se agigantou. A análise mais minuciosa desta recente trajetória da política brasileira se
faz necessária para a busca de saídas que equilibrem novamente as políticas
de educação de tempo integral para o lado dos que defendem uma educação
completa, para o comum e com qualidade para todos.

PALAVRAS-CHAVE
educação integral; educação de tempo integral; privatização da educação pública.
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O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA E O CURRÍCULO
PAULISTA: ENTRE A LÓGICA DE CONTROLE E
POSSIBILIDADES HUMANIZADORAS
Thábata Persinotti Martini1

Orientador: Prof. Dr. Alexandre Saul Pinto2

RESUMO
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é uma política nacional de
currículo, aprovada em 2017, e que vem sendo apresentada à sociedade por
seus adeptos e simpatizantes como uma proposta essencial para amenizar as
desigualdades educacionais e melhorar a qualidade da educação brasileira,
gerando efeitos positivos no mercado de trabalho e nos níveis de produtividade do país. Porém, de acordo com análises e estudos recentes, referendados por entidades nacionais da área da Educação, tais como ANPEd, ANFOPE
e CNTE, que congregam importantes coletivos de educadores e pesquisadores, a BNCC representa um obstáculo à efetivação do direito à educação, à
autonomia das escolas e dos professores, e à ampliação de conhecimentos
significativos e que permitam superar dificuldades presentes na multiplicidade de contextos que coexistem na realidade brasileira. Em São Paulo, a leitura
dos textos que compõem a política nomeada como “Currículo Paulista”, permite inferir que tal proposta é amplamente aderente aos princípios e à lógica
da BNCC. Com esse pressuposto, a presente pesquisa objetiva compreender
como as concepções de educação subjacentes à essa política de currículo,
assim como as habilidades e competências definidas para o Currículo de Educação Física, no “Currículo Paulista”, limitam ou potencializam o desenvolvimento desse componente curricular diante dos desafios concretos da escola
pública e da comunidade escolar, em uma perspectiva crítico-libertadora.

PALAVRAS-CHAVE
Paulo Freire, políticas de currículo, Currículo Paulista, educação física
escolar, educação humanizadora.
Mestranda em Educação pela Universidade Católica de Santos. Linha de pesquisa: Políticas
e formação de professores. Bolsista CAPES. Integrante da Cátedra Paulo Freire da UniSantos.
Professora efetiva de educação física da rede estadual paulista de ensino desde 2006. e-mail:
thabatamartini@gmail.com
2
Professor Doutor Titular do curso de pós-graduação em Educação da Universidade Católica
de Santos e coordenador do Grupo de Pesquisa “Currículo e Formação de Professores: diálogo, conhecimento e justiça social”. Presidente da Cátedra Paulo Freire da UniSantos. e-mail:
asaul@hotmail.com
1

441

Educação, Democracia e Utopia

1. INTRODUÇÃO
No ano de 2020, com a chegada da BNCC (Base Nacional do Currículo Comum), um novo currículo paulista foi implementado. Mesmo com a
afirmação de que cada estado teria autonomia para adequar a BNCC a sua
realidade, aqui no Estado de São Paulo a única adequação no currículo de
educação física foi a mudança dos códigos das habilidades e competências,
no todo, os documentos são iguais. Porém, tal implementação está sendo
feita com ressalvas, pois a pandemia do novo Coronavírus iniciada em março
de 2020 aqui no Brasil e que forçou o fechamento de todas as unidades escolares, atingiu a todos e muitas mudanças precisaram ser feitas, tanto pelos
governantes como pelos professores, equipe gestora e toda a comunidade
escolar, sendo a primeira delas a diminuição das habilidades a serem desenvolvidas nos alunos em todas as disciplinas, atualmente chamadas de “habilidades essenciais”.
Com base na minha vivência prática e acadêmica, observo que muitos
professores não se sentem familiarizados com as teorias usadas no currículo
oficial paulista na disciplina de educação física. Isso se deve tanto pela formação que os professores recebem como também pela falta de investimento
numa formação continuada. Por muitos terem uma formação com base prática, acabam não dando valor às teorias que embasam tal prática. Tal realidade não deve justificar a imposição de um currículo. Com a chegada da BNCC,
do novo Currículo Paulista e do ensino híbrido/remoto na rotina escolar, muitas questões estão sendo levantadas acerca da autonomia do professor, dos
conteúdos escolhidos e das habilidades necessárias a serem desenvolvidas
nos alunos. Como podemos ignorar toda uma realidade onde a comunidade
escolar está inserida para colocar em prática um currículo tão impositor, sem
brechas para reflexão? No momento atual de pandemia em que estamos envolvidos, como fica a implementação do novo Currículo Paulista? Será que
as habilidades consideradas essenciais pelos governantes são realmente as
ideais para essa nova maneira de ministrar aulas? Como está a educação física escolar no ensino híbrido/remoto? Acredito, com base nas concepções
freireanas de que os principais instrumentos para ministrar as aulas sejam
os temas geradores, questão problematizadora e o diálogo, os quais trazem
para a prática questões críticas sobre os conteúdos impostos.
Dentro de uma educação física crítica, penso que o professor deva ter
autonomia para planejar suas aulas, buscando se aprimorar em suas práticas
com bases teóricas que norteiem suas ações e não que sejam impostos determinados conteúdos e, mais grave ainda, determinadas habilidades e competências designadas por secretários de educação. “A prática docente crítica,
implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre
o fazer e o pensar sobre o fazer” (FREIRE, 1996, pág. 38). Por esse motivo,
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acredito na relevância dessa pesquisa para a área e para todos os professores que buscam uma melhoria em seu cotidiano escolar, buscando sempre a
reflexão sobre sua ação e sobre os documentos oficiais que são impostos a
cada governo.
Portanto, trago a aqui a questão que norteia o tema desse projeto: que
desafios e possibilidades se apresentam para o desenvolvimento de uma prática curricular crítica na rede estadual paulista com a chegada da BNCC de
educação física?

2. DESENVOLVIMENTO
Para desenvolvimento da pesquisa, está sendo realizada uma análise
qualitativa de documentos oficiais e institucionais, bem como de percepções
e práticas de professores que vêm desenvolvendo seus trabalhos sob a égide do “Currículo Paulista”, tendo como fundamento teórico-metodológico a
inspiração do materialismo-dialético. De acordo com autores como Michael
Apple (1997, 2017) e Henry Giroux (1997, 2016), o currículo é uma grande
força de reprodução social, contudo, dialeticamente, ele também é espaço
de resistência e transformação, daí que seja imprescindível, nessa investigação, analisar as tendências emancipatórias que se pode entrever na prática
de docentes de educação física, da Baixada Santista, mesmo em momentos
de restrição de liberdade e precarização da profissão. A pedagogia de Paulo Freire (1996, 2013, 2019) foi utilizada como referência central para compreender e interpretar os dados produzidos e anunciar possibilidades humanizadoras de educação.
A pedagogia freireana baseia-se na articulação entre
quatro principais elementos, a dialogicidade, a problematização, a conscientização e a contextualização. Essa
articulação está associada a temas geradores – viabilizadores da prática de uma educação emancipatória e democrática – que, por sua vez, intencionam a construção
da consciência crítica dos sujeitos envolvidos no processo educativo, de modo a fomentar suas atuações na esfera social, cultural e material, constituindo assim, suas
realidades concretas. (HIPPLER, 2020, p.31)

Baseada nas concepções freireanas, uma trama conceitual foi desenvolvida para ilustrar uma visão possível de um currículo crítico a ser desenvolvido por professores e formadores de docentes.
A trama conceitual freireana distingue-se de outras representações conhecidas como mapas conceituais, diagrama de fluxo, organograma, redes conceituais porque:
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a) não se propõe a estabelecer uma relação de subordinação entre conceitos; b) relaciona conceitos da obra
de um mesmo autor, no caso Paulo Freire; c) tem a intencionalidade de se articular com a realidade, tendo
em vista compreendê-la e transformá-la. (SAUL & SAUL,
2018, p.1150).

Para facilitar a compreensão de como os conceitos freireanos foram
organizados na trama conceitual, segue abaixo a figura 1.
Figura 01 – Conceitos freireanos organizados na trama conceitual

Figura1: elaborada pela autora.

A partir da trama conceitual, foi discutido os conceitos freireanos utilizando-se como base os seguintes itens: Diálogo, Práxis e Currículo crítico-emancipatório. Nessa reflexão foi exaltada a importância em investimentos na
formação continuada de docentes da rede pública de ensino, com o objetivo
principal de colocar em prática a educação libertadora e refletir sobre ela.
[...] Se o processo for libertador, os estudantes e os professores empreenderão uma transformação que inclui o
contexto fora da sala de aula (...) Assim, em última análise, a educação libertadora deve ser compreendida como
um momento, ou um processo, ou uma prática em que
estimulamos as pessoas a se mobilizar ou a se organizar
para adquirir poder. (FREIRE, 2013, p.46)

Também foi feito um levantamento de estudos correlatos dessa temática e pode-se dizer que há interesse de pesquisadores e educadores físi444
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cos pela articulação entre esse campo de conhecimento e o pensamento
de Paulo Freire, sobretudo no tocante à análise e reorientação curricular,
ao papel do diálogo na formação humana e ao desenvolvimento de práticas
pedagógicas críticas. As pesquisas evidenciam ainda a forte relação entre o
currículo e a formação de professores quando há uma intenção deliberada
de transformar a realidade escolar e social, no âmbito de contextos condicionados por fatores sociais, culturais, políticos e econômicos desfavoráveis.
Nesse sentido, essa pesquisa se insere no bojo de um conjunto de estudos
e práticas que buscam conhecer, confrontar e superar políticas e processos
de ensino-aprendizagem desumanizadores, em especial, no terreno da educação física escolar, mobilizando seus sujeitos para as lutas que requerem
novas e compreensivas visões sobre o real, e um forte desejo de mudança
ancorado em um compromisso ético-político com os oprimidos. A partir da
questão que norteia a presente pesquisa “que desafios e possibilidades se
apresentam para o desenvolvimento de uma prática curricular crítica na rede
estadual paulista com a chegada da BNCC?” Foram definidos os seguintes
objetivos: a) analisar criticamente o Currículo Oficial Paulista de Educação
Física; b) identificar indícios de práticas progressistas factíveis em um contexto de centralização curricular; c) propor apontamentos para uma formação
continuada de professores que potencialize a criticidade das práticas pedagógicas dos docentes a partir de referenciais freireanos.

3. METODOLOGIA
Diante dos objetivos anunciados, para além da leitura e interpretação
dos documentos da política oficial, um questionário pré-estruturado acerca
do Currículo Paulista de Educação Física foi encaminhado a professores da
rede estadual, usando a plataforma Google Forms, com a intenção de identificar indícios de práticas educativas que apresentam potencial para superar
a padronização e o estreitamento curricular, mesmo em contextos adversos,
sempre com o objetivo de obter mais informações sobre a visão e opinião do
novo Currículo Paulista de Educação Física, buscando sempre uma reflexão
acerca de tal documento. Responderam ao questionário 18 professores. Sem
perder de vista os conceitos freireanos de diálogo, temas-geradores, situação-limite, práxis e pensando numa formação continuada de professores, a
produção de dados da presente pesquisa também envolveu três encontros,
aqui nomeados Ciclo de Debate, feitos pela plataforma Google Meet e gravados. Participaram dos encontros com a pesquisadora Professores Coordenadores do Núcleo Pedagógico (PCNP) das Diretorias de Ensino de Santos e
São Vicente, os quais, tendo o diálogo como premissa, tiveram como objetivo a reflexão sobre o Currículo Oficial Paulista. Tais procedimentos foram
adotados como requisito de segurança devido à pandemia do Coronavírus.
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Inicialmente, os encontros com os PCNPs de Educação Física, bem como as
entrevistas com os professores, seriam feitas presencialmente, o que não foi
possível nessa nova realidade. Em cada encontro, foi disponibilizado um material como provocação, com o objetivo de trazer para o debate a reflexão de
diferentes autores ou interpretação de imagens, enriquecendo a discussão
e buscando, a partir do diálogo, encontrar os principais obstáculos, possibilidades, opiniões e visões que cada sujeito identifica com a chegada do novo
Currículo Paulista e como esse documento, inserido na realidade em que nos
encontramos, impacta na atuação profissional deles. Os temas dos encontros
foram: Formação de Professores, Currículo Oficial e Educação Libertadora.
Portanto, além de análise bibliográfica, para a pesquisa está sendo usado o
método qualitativo para a obtenção de dados e posterior discussão.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos dados obtidos, que ainda se encontram em análise, podemos verificar o impacto da política pública curricular na atuação docente
e de formação de professores. O que constatamos é como o neoliberalismo
está inserido no cotidiano escolar desrespeitando o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem de professores e alunos. Mas, da mesma maneira, podemos observar um movimento dos docentes em procurar maneiras de melhorar sua prática, muitos demonstram o entendimento da lógica
de controle, como também as possibilidades existentes como forma de resistência. Quanto aos PCNPs, foram observadas as amarras existentes na perspectiva de formação de professores, sendo uma das principais indagações o
acúmulo de funções relacionados aos resultados das avaliações padronizadas
num momento ao qual nem todos os alunos tiveram acesso ao ensino, não
tendo tempo hábil, portanto, para pensar na formação de professores. Como
mensurar o aprendizado dos discentes após mais de um ano de ensino remoto/híbrido? Podemos verificar que a ideologia neoliberal desrespeita e ignora
todas as dificuldades que o sistema educacional vivenciou nos últimos meses. Salientando apenas resultados e não objetivando o percurso do processo de ensino-aprendizagem, é necessário resistir aos conceitos neoliberais.
Esperançar uma nova realidade nas escolas públicas, torna-se cada vez mais
urgente.
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O TRABALHO SOCIAL DO EDUCANDÁRIO ANÁLIA
FRANCO
Prof. Me. Lucas Henrique Silva Gonçalves1

RESUMO
O texto a seguir é parte de um livro que será lançado em junho de 2022
e conta um pouco da história do Educandário Anália Franco que é presença
na cidade de Santos, estado de São Paulo, Brasil, a quase cem anos. O objetivo desse texto é mostrar os primeiros passos que deu esse abrigo de menores e creche. Essa investigação se utilizou de fontes primárias da própria
instituição e de jornais. A luz de diferentes olhares, se buscou uma pluralidade de fontes. Aqui se utiliza o método histórico documental, que se utiliza
de informações documentais dos mais diferentes gêneros para estabelecer
paralelos e visões sobre o mesmo fato. Se considerou os conceitos de Escolano (2017), sobre a cultura escolar e a cultura da escola, buscando estabelecer
um entrecruzamento entre a cultura política, que são as normas regras e leis,
entre outros. A cultura acadêmica no que tange ao conhecimento do período
estudado, que considera os pensamentos e as formações daqueles que se
envolviam na escola e a cultura empírica, que são as pessoas em si que participaram daquela situação e seus contextos específicos. Esse texto é parte
do grupo de pesquisa LIAME, Laboratório de Informação, Arquivo e Memória
da Educação, que procura estudar a história de diferentes estabelecimentos
de ensino da cidade de Santos e da Baixada Santista2. O texto se utiliza de
linguagem informal, para que possa atingir um publico mais vasto e utiliza a
primeira pessoa, pois é resultado da pesquisa e do pensamento de um pesquisador, sendo esse alguém que possui opiniões e posicionamentos, desde
a seleção das fontes até as interpretações, não resultado em algo “neutro”.

PALAVRAS-CHAVE
Anália Franco; Educandário Anália Franco; Cultura Escolar; História da
Educação; História da Educação em Santos

1. UMA PASSAGEM HISTÓRICA
Estudar a história das instituições educacionais é sempre complexo.
Quando investigo o passado, percebo a existência de memórias que se
querem mostrar e ocultar. Assim como em nossas vidas diárias, existem
Professor, Mestre e Doutorando, Universidade Católica de Santos, goncalves@unisantos.br.
Região metropolitana da Cidade de Santos que inclui 9 municípios, no litoral do Estado de São
Paulo, Brasil.
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aquelas lembranças que gostaríamos de esquecer, as quais geralmente nos
recordamos com mais frequência e aquelas memórias que procuramos
recordar e que sempre nos lembramos, sentimos algo bom.
Porém, instituições não são pessoas, e sim, feitas por pessoas. As lembranças não são institucionais e sim coletivas. Diante disso ao chegar a um
centro de documentação de uma instituição as primeiras informações que
um historiador obtém, tem a ver com esse passado que a instituição não
deseja esquecer.
Isso, no entanto, não ocorreu ao me deparar com a documentação do
Educandário Anália Franco. Apesar das falas das pessoas que trabalham na
instituição, claro, sempre enaltecendo as vitórias. O primeiro documento que
tive contato foi o de uma situação muito ruim, ocorrida na década de 1970.
Isso me trouxe uma reflexão acerca dessas experiências e lembranças ruins,
que fazem mais do que nos causar dor. A quem diga que relembrar o passado
é sofrer duas vezes, mas longe disso, recordar o passado é refletir sobre o que
poderia ter sido melhor, se pudéssemos voltar no tempo, poderíamos mudar
nosso passado, mas o único tempo que podemos controlar é o presente e é
no presente onde nossos antigos erros podem se tornar acertos é no futuro
que o resultado dessa reflexão do passado somado a transformações do presente pode trazer belas lembranças.
Por fim, 100 anos! Esse é o ano do centenário dessa instituição tão querida pela comunidade santista. Sem dúvida a principal razão da existência
desse texto. Mas, além disso temos a vontade do povo dessa cidade de conhecer sobre sua história, que influenciou direta e indiretamente, cada cidadão da Baixada Santista. Foram mais de 30 mil alunos e alunas que passaram
por essa instituição nos últimos cem anos e é um pouco dessa história que
conta a presente investigação.
É importante lembrar que esse não é o primeiro texto sobre a história
do educandário, existem milhares de publicações em jornais de pequenos
resumos sobre o passado do Anália. Cabe citar o trabalho de Vicente de Paula
Ramos, sobre a história da Loja Fraternidade de Santos, que deu importantes
subsídios para esse texto. Outra importante fonte de informação foram os
relatórios anuais e as publicações da própria instituição sobre sua história
em pequenas e esporádicas revistas. Existe um texto sobre a São Paulo Railway de Militão Augusto de Azevedo, que muito auxiliou na estrutura dessa
pesquisa, tanto estética como teoricamente.
O objetivo aqui é fazer um recorte histórico dos últimos cem anos do
orfanato resumindo em algumas páginas os importantes e relevantes acontecimentos. Trazendo à tona relatos, eventos, episódios na intenção de contar
as transformações ocorridas nesse período.
O texto faz análises iconográficas de diversas imagens, que ao mesmo
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tempo que ensinam, ilustram os acontecimentos. Tenho, é claro, considerado que as imagens tem uma intencionalidade e é por isso as considero, não
como fonte única, mas como critério de comparação com outras fontes como
relatos orais e documentos oficiais e jornalísticos.
Devido ao longo e complicado recorte, de quase cem anos, optei por
dedicar mais tempo para os acontecimentos dos primeiros anos, afinal as
informações das décadas de 1920 e 1930 são muito mais difíceis de se obter do que as informações das últimas décadas. Existe vasta documentação
disponível no educandário, são elas: Atas; livro de visita; livro de registro de
internos; álbuns de fotos; recortes de jornais soltos; imagens soltas entre
outras. E essas servem como relevante instrumento de investigação. Caberia
uma dissertação ou tese para cada ano do educandário, de tanta informação
disponível. No entanto, me propus a fazer um resumo total da Instituição. Sei
que esse texto servirá, um dia, para um pesquisador que se dedique a estudar um tempo especifico ou situação, aqui tratada. Por isso, comprimento
você que lê esse texto com essa intenção.
Cabe destaque que o Educandário nunca foi um gerador de problemas,
mas uma solução, muitas vezes paliativa para as mazelas da sociedade. Durante muitos anos o abrigo esteve cheio de crianças abandonadas por diversas razões. Desde problemas com drogas ou crimes até relações de trabalho
absurdas, muito comuns no passado. Um desses casos é o da imagem ao
lado. Houve um tempo em que era muito comum contratar faxineiras, cozinheiras, lavadeiras e etc. Que moravam no local de trabalho. Isso gerava um
problema, pois muitas dessas pessoas possuíam filhos e não podiam cuidar
deles em tempo integral ou morar com eles. Deixando essas crianças em Instituições como o Anália Franco.
Figura 1 - Anuncio de trabalho 1967

Fonte: Jornal “A Tribuna” de Santos 09.04.1967
450

XVI Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE)

Muitos foram os jovens e crianças que passaram pelo educandário, tanto pessoas com vidas mais ou menos estruturadas até pessoas com as vidas
totalmente desorganizadas. A construção de um ambiente sadio para todo
tipo de criança ou jovem em situação de abrigo, não é e nem nunca foi desafio fácil. Imaginem vocês essa situação:
João (nome fictício) nasceu em 1944, pai e mãe, uma “família tradicional”, o homem cuidava da casa financeiramente e a mãe, dona de casa. Em
1954, João completa seus 10 anos de idade, mas a vida lhe dá um revés e
após um problema de saúde, essa família perde o principal sustento da casa,
o pai. A mãe passa, então, a arcar com as despesas da casa sozinha. Como
não possuía emprego, vai trabalhar como faxineira e tendo em vista o baixo
salário obtido nessa profissão, não consegue arcar com os custos da casa e
do filho. Sabendo que poderia ir morar na rua, essa mulher procura o “Azylo”
Anália Franco, em busca de dar abrigo ao seu filho, enquanto procura se reestruturar.
O Educandário recebe essa criança que tem família, que tem estrutura,
que possui alguma educação, ao mesmo tempo que recebe Marcelo (nome
fictício), um jovem de 9 anos encontrado no centro da cidade usando drogas.
Sua vida foi complicada desde antes do nascimento, filho de um homem casado que nunca o assumiu e de uma mulher com problemas mentais o jovem
foi largado na rua aos 4 anos de idade. Cresceu pelas ruas, mendigando, furtando e convivendo com o pior da sociedade. Essa criança nunca teve a oportunidade de ir para a escola, nunca soube o que é um lar, o que é amor ou
família. Sua vida é dedicada a sobrevivência imediata, o consumo e a venda
de drogas são para ele, um meio de existir.
Agora imagine você sendo a pessoa responsável por lidar, entre tantos
outros, com esses dois perfis de pessoa, de um lado, um jovem com família
e estrutura do outro um verdadeiro “Mogli” da cidade, criado na “floresta
de concreto e aço”. Como agir? Como trata-los? A resposta, de uma pessoa
do século XXI poderia ser: Acompanhamento psiquiátrico, assistência social,
acompanhamento individual enfim toda a sorte de procedimentos que
possuímos (ou deveríamos possuir) atualmente. Porém o leitor já deve ter
percebido que estamos em 1954 e nessa época a falta de recursos era a
regra, as faculdades de serviço social engatinhavam, a psiquiatria era escassa
e a solução encontrada pelo Educandário foi militarizar o educandário. Um
método antigo e superficialmente eficaz. Se os jovens precisavam aprender
a serem cidadãos deveriam aprender a cumprir horários e tarefas, respeitar
a hierarquia e atender aos prazos e pedidos. O problema desse sistema?
Diversos, o primeiro se uma escola militar atual, possui um aluno com
problema de indisciplina, esse aluno é penalizado e até expulso da escola e o
problema é “resolvido” (na prática enviado a outra instituição de ensino até
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que alguma resolva ou não o problema). Mas, como expulsar uma criança
de 9 anos que nunca aprendeu a conviver no dito “mundo civilizado”? Como
impedir uma criança viciada em drogas a para com esse comportamento?
A solução encontrada e que infelizmente, foi durante muito tempo eram os
castigos físicos e a prisão em solitária. Ou você se comporta ou apanha, ou
você se comporta ou passa seus dias em um quarto escuro. O que começa
como uma escola militar, pode terminar como uma penitenciaria.
Podemos julgar esses homens da década de 1950, por solucionar esse
problema dessa maneira? Claro que não, somo pessoas do século XXI, só o
que podemos fazer é aprender que caminhos não devemos seguir, qual a
consequência de determinadas ações. A quem defenda o ensino militar, ainda nos dias atuais, felizmente não dentro do Educandário, mas, infelizmente
na nossa sociedade.
É importante citar também que ao longo das décadas de 1960, 1970,
1980 a situação do menor abandonado se tornou endêmica e a sociedade
tentou de todas as formas solucionar esse problema o que infelizmente não
era possível, devido a escassez de recursos e o rápido crescimento demográfico. Um exemplo dessa situação é o caso de Mario (nome fictício) que em
1975 tinha 12 anos e 18 irmãos. Os pais não viviam juntos. E Mario nem sabia
quem era o pai. A Mãe era lavadeira e faxineira, passava o dia no trabalho e
pouco sabia sobre os filhos. Os irmãos se espalhavam pela cidade alguns trabalhando engraxando sapatos outros guardando carros. Quatro deles eram
internos do Anália. Enquanto esteve na rua Mario delinquia para sobreviver, assaltava quitandas e feiras em busca de sustento e dormia em qualquer
lugar (Jornal “A Tribuna” de Santos, 27.10.1975). É difícil pensar como um
abrigo de menores poderia solucionar esse problema. O Anália era mais um
pequeno alivio, para um imenso problema que o governo em todos os níveis
deveria, de fato, solucionar. O Educandário nada mais é do que a tentativa da
sociedade civil de remediar essa grave doença que é o abandono e a irresponsabilidade.
Atualmente, os abrigados não ocupam quartos com mais de 4 pessoas.
As instalações possuem assistentes socais, cuidadores, psicólogos e até psiquiatras. Mas, nem sempre foi assim. Até algum tempo atrás os quartos eram
coletivos, era uma vida sem privacidade. Crescer nesse ambiente, não era
algo fácil, a convivência com diversos jovens de diferentes, religiões, conceitos, famílias e situações geravam inúmeros conflitos e o sistema de educação
coletiva, não conseguia lidar com os problemas individuais. Eu consultei uma
série de ex alunos, desde aqueles que choram ao lembrar do período em
que estiveram nessa instituição, até aqueles que sorriem e sentem saudades.
Podemos sentir impotência quanto a um problema atual que em teoria podemos, ainda, fazer algo para solucionar. Agora imagine você uma situação
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do passado, que apesar de distante no tempo, ainda é presente na vida de
muitas pessoas.
Imagine você, dormir em camas coletivas, seus pertences em um armário fechado a chave. Sua privacidade, inexistente, nem mesmo os banhos
são privados. Seu único momento solitário, pode ser nas idas ao banheiro e
no castigo. Para se ter uma noção em cada sala dessas (imagem a seguiro)
dormiam 50 alunos e em 1951 havia 6 salas iguais a essa.
O Asilo de Órfãos de Santos remonta o início da republica segundo RAMOS (2004), em 1884 a loja maçônica “Fraternidade de Santos” teria feito
uma grande doação em dinheiro para esse citado Asilo. No entanto, segundo
o mesmo autor a escola maternal “Anália Franco” foi fundada em 1902, por
Eunice Caldas e foi assumida pela loja em 1922.
Segundo FERREIRA (2020) o Liceu Feminino foi fundado por Eunice Caldas em 1902, vinculado a associação de Anália Franco. A autora cita ainda
que junto do Liceu foram fundadas escolas maternais uma delas com o nome
de Anália Franco, sobre essa associação com a AFBI a autora afirma:
Portanto o “pertencimento” do Liceu Feminino e da AFBI de Santos à
AFBI de São Paulo se deu num período muito breve, de apenas 7 meses, contando da fundação da Associação da seção de Santos em 17 de maio de 1902,
e o seu desligamento da Associação da capital em 8 de dezembro de 1902.
Segundo um documento da associação a Creche Asylo teria sido fundada em 12 de outubro de 1917. Porém, reorganizado em 28 de junho de 1922.
O educandário comemora, até hoje, a data de reorganização e não a data de
fundação. Isso porque a administração e a organização da instituição eram
totalmente distintas.
Após a reorganização, data que considero a fundação efetiva da instituição. Foram constituídos três grupos distintos de administradores, na intenção de constituir uma administração descentralizada. Um conselho deliberativo, um conselho de contas e uma diretoria. Um com o papel de fiscalizar
o outro, todos subordinados a toda a comunidade de cidadãos santistas e
de beneméritos que auxiliam nas obras dessa instituição, em especial a Loja
Maçônica Fraternidade de Santos.
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Figura 2 - Quarto coletivo década de 1950

Fonte: Acervo do Educandário Anália Franco

Figura 3 - Primeiro Prédio do Educandário Anália Franco

Fonte: Acervo do Educandário Anália Franco
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RESUMO
O texto trata de pesquisa de base qualitativa que se justifica pela percepção, importância e necessidade da reinvenção das escolas (pública e privada) em relação aos moldes tradicionais de ensinar-aprender em que (em
geral) a criança/estudante tem papel passivo e a escola apresenta-se como
instituição reprodutora de modelos sociais dominantes e que não contribui
para uma formação integral e emancipadora dos estudantes e dos demais
sujeitos que dela participam. Intencionou-se na pesquisa compreender e
analisar os desafios de uma Política Pública de Ensino de Filosofia para crianças na rede de educação do município de Itupeva/SP (na forma de estudo
de caso) e a presença dessa Política na organização curricular das escolas
públicas daquela localidade, uma vez que o ensino de Filosofia faz parte da
estrutura curricular das etapas elementares da educação básica do município. Para essa finalidade problematizamos as bases teórico-práticas que sustentam as comunidades de investigação/educação para o pensar (Lipman,
1995) e as comunidades aprendentes/de aprendizagem (Hargreaves, 2004;
Pacheco, 2008, 2018). Os instrumentos de pesquisa utilizados foram a análise
documental (o concebido) e Grupos Focais com sujeitos que participam dessa Política Pública no município (o vivido). O estudo ressalta a importância do
ensino de Filosofia para crianças em escolas públicas em um país em que o
direito à Educação se apresenta diferenciado para a população, ao contribuir
para o desenvolvimento da curiosidade e da formação de cidadãos críticos e
emancipados intelectualmente, desde a infância.
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1. INTRODUÇÃO
O tema da pesquisa refere-se à Educação para o Pensar, pois o ato de
pensar é intrínseco à condição de todo ser humano, a partir do momento
que este sujeito nasce e inicia suas relações sociais e interpessoais, começa
a se deparar com algumas circunstâncias e passa a interrogar o mundo que
o cerca. O “espanto”, é uma dimensão atribuída ao filósofo grego Sócrates,
que nasceu no ano de 470 a. C. na cidade de Atenas, e conhecido pelo uso de
uma abordagem - a maiêutica - atribuída ao ofício de sua mãe como parteira,
sendo que, para este pensador, no ato de “parir ideias”, todo ser humano é
capaz de dar à luz um novo pensamento dentro de um diálogo e conforme
amplia sua retórica, melhor produzirá argumentos e reconhecerá que “nada
sabe”, aprofundando ,dessa forma, a necessidade de se aprofundar em novos conhecimentos.
Chauí (2005), em sua obra “Convite à Filosofia”, nos ajuda a conceituar a
palavra Filosofia, a partir de Sócrates, pois no entendimento desta professora
é necessário um mergulho para dentro de si, e após este movimento inicial,
espera-se que o sujeito possa compreender melhor o mundo, as relações, as
palavras e quiçá a verdade, uma relação com as palavras talhadas no Oráculo
de Apolo, região de Delfos, na Grécia Antiga.
A sala de aula é o local onde vários questionamentos podem emergir,
pois acreditamos que os sujeitos imbuídos e que participam desta comunidade de aprendizagem investigativa podem convergir sobre visões e perspectivas de mundo, criando formas diferentes de saber. É recorrente, em muitas
escolas encontrarmos estudantes que apresentam dificuldade trazer para o
plano do concreto um discurso escolar que, por vezes, é apresentado de forma totalmente abstrata e assim corremos o risco de tornar a escola, desinteressante, sobretudo nos tempos contemporâneos em que a informação está
disponível ao alcance de grande parte das pessoas, pelo acesso às “novas
tecnologias”. Assim, as novas gerações apresentam cada vez mais diminuída
capacidade de concentração e de apreensão de conteúdos transmitidos de
forma bancária e passiva.
A proposta de inserção do ensino de Filosofia desde a infância tem por
base uma educação humanizadora fundamentada na autonomia e na responsabilidade do sujeito, ensinando-o a pensar por si mesmo e a agir eticamente com outros na sociedade.
O problema de pesquisa se concentrou em compreender o processo
de implementação do ensino de Filosofia nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (AIEF) como Política Pública Educacional em escolas da rede municipal de Itupeva/SP. Acreditamos que o ato de pensar (essência das ações no
ensino de Filosofia) é considerado como indispensável à educação integral,
no sentido de entender a escola como ambiente em que todos são sujeitos
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ativos, com direito à Educação e ao livre pensar (MOLL, 2012).

2. DESENVOLVIMENTO
O ensino da filosofia, a partir dos AIEF contribui significativamente para
a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, colaborando para que a
criança/adolescente desenvolva, ao longo do processo educacional, a potencialidade de fazer escolhas – de modo reflexivo e argumentativo – aprofundando posturas éticas, emancipadoras, tendo papel protagonista em seu processo
de formação e de transformação. Para que isto seja possível no sistema público
de ensino do país, ele necessita estar circunscrito como uma Política Pública
Educacional e sua efetivação e promoção atenda às demandas da sociedade e
promova a justiça social e o exercício da democracia entre os cidadãos.
O referido município de Itupeva desde o ano de 2014 inseriu o ensino
de Filosofia no currículo das escolas públicas. Desta forma, objetivou-se, do
ponto de vista teórico no processo da pesquisa, aproximar-se dos conceitos
de comunidade de investigação e de comunidade de aprendizagem. Para que
tal relação entre ambas as comunidades pudesse ser efetuada, nos apropriamos da concepção do americano Matthew Lipman (1995) que utilizou uma
metodologia de ensino-aprendizagem para desenvolver, a partir dos primeiros processos da vida escolar, habilidades de raciocínio, formação de conceitos e investigação, visando o desenvolvimento integral dos sujeitos.
Para compreendermos o processo de implantação do ensino de Filosofia no município de Itupeva-SP nos pautamos teoricamente em Stephen
J. Ball (2011), professor inglês que conceitua as Políticas Públicas Educacionais a partir da forma como são produzidas e desenvolvidas, apresentando
o conceito de enactment, que usualmente é conhecido para descrever de
forma analítica um processo para aprovação de leis/decretos, todavia, aqui
nos interessa entender que “(...) a palavra no sentido teatral, referindo-se à
noção de o ator possuir um escrito que pode ser apresentado/representado
de diferentes formas. Os atores envolvidos (no caso, os docentes) possuem
o controle do processo e não são “meros implementadores” das políticas”
(MAINARDES e MARCONDES, 2009, p.315), ficando explícita a visão deste
autor sobre o caráter social e pessoal que os docentes materializam durante
a vivência de Políticas Educacionais.
A pesquisa, de base qualitativa, desenvolveu-se na forma de estudo de
caso (STAKE, 1999) e teve como instrumentos: i) análise documental, na tentativa de perfazer o percurso histórico para a instituição do ensino de Filosofia na rede municipal de Itupeva, as suas mudanças e/ou rupturas, bem como
criar um sentido de valor ao objeto que foi pesquisado/investigado. Para esta
análise, selecionamos o edital de Concurso Público para a vaga de professor
de Filosofia, o Plano Municipal de Educação, o Currículo de Filosofia do muni458
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cípio, como documentos do município e de duas escolas, sendo uma da zona
rural e outra urbana, tais como o Projeto Eco Político Pedagógico e uma Situação de Aprendizagem elaborada pelos professores de Filosofia para crianças
das escolas pesquisadas. Na sequência, fizemos as ii) entrevistas coletivas (no
formato de grupo focal) com gestores escolares, membros da equipe central
da Secretaria Municipal de Educação de Itupeva e docentes das respectivas
escolas participantes, para compreender, por meio dos relatos de práticas,
os desafios presentes do processo de implementação dessa Política Pública.
Com a análise de documentos e a transcrição das entrevistas coletivas
(grupo focal) formamos o corpus da pesquisa para análise e desenvolvemos
a triangulação. Segundo Yin, “dados” podem ser compreendidos como “(...)
elementos registrados que resultam de alguma experiência, observação, experimento, ou outra situação semelhante” (YIN, 2016, p. 116).
A análise dos dados colaborou para que pudéssemos compreender e
aprofundar sobre as diferentes perspectivas da Política Pública estudada, e
assim, fazer emergir no trabalho os principais pontos que permitiram relacionar o concebido - o que os documentos analisados descrevem sobre o percurso desta Política, mas que ganha expressão no vivido, a partir das análises
dos grupos focais.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O que identificamos em Itupeva é uma proposta que vem ao encontro
das premissas da Constituição Federal/1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB/EN) n.9.394/1996, pois ao implantarem no currículo escolar dos AIEF a disciplina de Filosofia, compreendem que para formar
cidadãos se faz necessário o desenvolvimento de pensamento crítico sobre
a realidade, como sujeitos emancipados intelectualmente, podendo atuar e
transformar a realidade, bem como o território em que habitam. Acreditamos que a censura em ambientes em que o pensamento crítico possa ocorrer, contribuem para que professores e estudantes não consigam desenvolver
um real projeto de educação integral. Ademais, é questionável se o modelo
militarizado - em voga atualmente e incentivado pelo atual governo federal
- serve/respeita as condições existenciais dos sujeitos que vivem naquele território ou se é uma prioridade para um país desigual e diverso como o Brasil.
Neste sentido, a experiência do ensino de Filosofia em Itupeva ilustra o
fato de ser um município que está comprometido com a criança, jovem-cidadão de ‘hoje’, focando hoje em uma qualidade educacional, para o cidadão
que se deseja entregar para sociedade ‘amanhã’.
O ensino de Filosofia para crianças, tendo como princípio as Comunidades de Investigação, colabora para que os sujeitos deste processo possam
durante o seu percurso formativo se tornarem protagonistas de suas apren459
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dizagens e que por meio do pensamento crítico e do diálogo reflexivo construírem conceitos e percepções sobre as temáticas desenvolvidas nas aulas
e que se relacionam à vivência no/com o mundo. Segundo Kohan (2000, p.
50), “trabalhamos para uma autonomia levada a sério, o que significa que
há espaço inalienável da pessoa na determinação do tipo de mundo no qual
cada um queira viver.”
Assim, compreendemos que a iniciação filosófica, pensada por Lipman
(1995) e seus colaboradores colabora para uma formação diferenciada de
sujeitos aprendentes, que de acordo com o pensamento freiriano os ajude a
transformar a realidade.
Ora, se a Educação para o Pensar pode fornecer elementos para se
pensar bem, e ainda para transformação de ambientes educativos d ensinar e aprender, se pautando por um modelo comunitário, acreditamos na
dimensão inspirativa das escolas da rede municipal de Itupeva, colaborando
para que a disciplina de Filosofia – de maneira isolada ou trabalhada interdisciplinarmente – inicie um movimento de reflexão e reconfiguração das
práticas escolares, construindo um movimento em direção às Comunidade
de Aprendizagens, a exemplo da proposta pensada por José Pacheco (2008),
com a Escola da Ponte e outras iniciativas inovadoras que sabemos existir
pelo mundo.
Temos conhecimento de que existem escolas públicas em nosso país
que repensaram os processos formativos, os currículos, promovendo processos diferenciados de ensino-aprendizagem, fazendo que a experiência pensada “além-mar”, possa dar um novo sentido aos sujeitos de escolas públicas,
bem como, de uma efetiva participação das comunidades destes territórios.
Conforme Hargreaves (2004, p. 57), “(...) há a necessidade de “derrubarmos
as paredes do individualismo” em nossas escolas, caso queiramos a ocorrência de mudanças duradouras e bem-sucedidas.”
Acreditamos que a relação entre a Comunidade de Investigação e as
Comunidades de Aprendizagem propicie para uma escola além dos muros, o
que acreditamos colaborar para o significado real da educação integral das
crianças e jovens do município de Itupeva.
A partir das constatações acima, acreditamos que tais relações, se bem
construídas, nos ajudam a alcançar o ponto alto da finalidade de uma Política Pública Educacional (PPE) que, segundo Ball (2011), é a promoção da
justiça social. Entendemos que o ensino de Filosofia em Itupeva, concebido
na forma de uma PPE, colabora para que os sujeitos que participam deste
processo de implementação possam suscitar possibilidades educacionais e
colaborativas em seus contextos, fazendo com que estes atores políticos não
sejam receptores de políticas mas protagonistas, em suas unidades escolares
e nos territórios de pertença das escolas, reforçando os compromissos com
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uma escola verdadeiramente pública, princípio pelo qual a Escola Pública serve à sociedade.
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PAULO FREIRE E A FORMAÇÃO DOCENTE:
POSSIBILIDADES DE UMA EDUCAÇÃO
PROBLEMATIZADORA
Lays Antonnyêta Luna Santos1

RESUMO
Este trabalho tem por objetivo fomentar as ideias de Paulo Freire no
campo educacional e as contribuições dos seus estudos para a formação de
profissionais da educação, em especial de crianças pequenas. Em primeira instância, o texto abarca sobre o livro a Pedagogia do Oprimido (FREIRE,
2014), e os conceitos relevantes para formação docente, retrata as críticas
ao currículo tradicional, na qual ver o professor como detentor do saber e as
crianças como recipientes que precisam ser enchidos de conteúdos e a possibilidade de uma educação problematizadora, por meio da relação dialógica
entre educador e educando, na qual, um aprende com o outro. Em seguida, é retratado sobre a Pedagogia da Autonomia (FREIRE, 2013) na qual foi
elencado alguns saberes necessários para a formação dos professores, compreendendo a relevância do professor refletir a sua prática, pois, são seres
inacabados, quem estão em constantes transformação. E por fim, pensando
em uma educação problematizadora para crianças pequenas, apresenta-se a
possibilidade de utilizar em sala de aula a literatura de cordel, na qual, entende-se que a leitura é essencial para formação dos educandos. Neste contexto, as principais referências são: FREIRE (1980, 1989, 1992, 1997, 2011, 2013,
2014), retratando da formação docente. Será analisado alguns conceitos freirianos em relação à educação problematizadora, como a relação horizontal
e dialógica para a formação de cidadão críticos e reflexivos. Os resultados
parciais trazem a possibilidades de utilizar a literatura de cordel em sala de
aula para crianças pequenas, evidenciando a leitura como uma possibilidade
para uma educação problematizadora.
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1. INTRODUÇÃO
No ano em que se comemora o Centenário de Paulo Freire, na qual existem pesquisas e estudos voltados para sua obra, existe em contrapartida,
muitas críticas por meio de manifestações e discursos políticos ao Patrono da
Educação Brasileira. Vale ressaltar que, as contribuições do professor Paulo
Freire são evidentes, suas ideias, concepções e conceitos possibilitam uma
reflexão para à prática e formação docente.
Compreendendo os impasses da sociedade atual, e o retrocesso na
educação e pesquisa, este trabalho, objetiva fomentar as ideias freiriana no
campo educacional e as contribuições da sua pesquisa para formação de
profissionais da educação, em especial, de crianças pequenas, sendo assim,
abarcaremos, ideias e conceitos que proporcionam aprendizagem significativas pra os educandos, utilizando a cultura e a Literatura de cordel em sala
de aula.
Com isso, vale se questionar, como um profissional da educação pode
proporcionar uma educação problematizadora para seus educandos? E para
crianças pequenas? Quais os caminhos possíveis?
Neste contexto, vale destacar dentre as diversas obras relevantes de
Paulo Freire (1980, 1989, 1992,1997, 2011, 2013, 2014), retrataremos a Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 2014), na qual o autor faz críticas a educação
tradicional, nomeando como educação bancária, em que visa o aluno como
um ser vazio, que precisa ser preenchido de conteúdo durante a rotina escolar. Para este cenário, Freire (2014) evidencia a relevância de uma educação
como prática da liberdade, que os alunos sejam críticos, reflexivos e sujeitos
da sua própria história.
Outra obra que será destacada nesta pesquisa, a Pedagogia a Autonomia (FREIRE,2013), neste livro, Freire traz informações relevantes para a
formação docente para aqueles que almejam refletir sobre sua prática, compreende que pesquisar é um saber essencial para o seu trabalho docente.

2. PAULO FREIRE E A FORMAÇÃO DOCENTE
As ideias defendidas por Freire, podem ser utilizadas por profissionais
da educação, desde os que lecionam para crianças pequenas até à Universidade, na qual, este professor, pode compreender que educar é um ato político, e que a educação não é neutra. Ou seja, numa sociedade dualista e
desigual, este profissional, pode fazer seu aluno refletir, questionar e se posicionar desde pequenos.
Na Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 2014), o autor vai retratar sobre a
sociedade e a divisão de classe, depreendendo que a minoria, aqueles que
se encontram no poder, a classe dominante, é constituída de privilégios, na
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qual, a educação é um desses. A relevância deste livro é mundial, o mesmo,
foi publicado em diversos países e traduzido em 25 idiomas.
Um ponto relevante que não pode ser reproduzido em sala de aula
é um discurso de injustiça social sendo normalizado e banalizado pelos
profissionais da educação. Quando se faz uma análise sobre opressor/
oprimido, dominador/dominado, percebe-se que aquele que oprime, não
acha que faz, mas, apenas sente superior aos demais, achando que ajuda a
classe popular, com suas doações e caridades. Freire (2014) nos ensina que:
Por isto é que o poder dos opressores, quando se pretende amenizar ante a debilidade dos oprimidos, não
apenas quase sempre se expressa em falsa generosidade, como jamais ultrapassa. Os opressores, falsamente
generosos, têm a necessidade, para que sua generosidade continue tendo a oportunidade de realizar-se, da
permanência da injustiça. Freire (2014, p. 41-42)

Ao refletir a citação acima, em concordância com o pensamento de Freire (2014), vale destacar que, para que as injustiças sociais não sejam uma
“fonte geradora”, deve existir uma libertação, que pode acontecer por meios
das aulas reflexivas, rodas de conversas que exista diálogo. Nestes casos, o
oprimido, por meio de questionamento, luta e resistência pode enxergar a
desigualdade social que perpetua de geração a geração.
Freire faz críticas à educação tradicional e o currículo escolar que estão dentro das instituições escolares desde a chegada dos Jesuítas ao Brasil.
Para ele, a educação bancária, o professor é visto como detentor do saber
e o educando é apenas um recipiente que precisa ser preenchido de conteúdo. Neste método de ensino, o aluno muitas vezes é silenciado, por não
ser valorizado o diálogo, a relação professor/aluno é antidialógica. (GADOTTI,
2012)
Com estas visões de educação tradicional, pode-se dizer que os professores que utilizam essas práticas em sala de aula, tem uma relação vertical
com seu aluno, ou seja, ele sabe tudo e o educando não sabe nada, não valoriza os conhecimentos prévios, cultura e saber que eles alunos trazem por
meio da experiência extraescolar.
Mediante a este cenário apresentado até aqui, as críticas que Paulo
Freire faz a este tipo de educação, é relevante destacar que o professor tem
possibilidade de escolher qual concepção de ensino pode utilizar em sala de
aula. Neste sentido, Freire (2014), anuncia uma educação problematizadora,
como prática à liberdade, que vem de encontro com a educação bancária.
Uma relação horizontal pode ser estabelecida entre professor/aluno,
construída por meio de diálogo, um aprende com o outro, os educadores
valorizam o conhecimento prévio que os educandos trazem da experiência
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extracurricular. Os alunos não são vistos mais como recipiente, mas, por meio
da mediação docente passam a serem sujeitos críticos, reflexivos.
Vale destacar que as ideias e conceitos freirianos elencados na Pedagogia
do Oprimido (FREIRE, 2014), seguem a tendência pedagógica progressista,
na qual, acredita que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar
possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. (FREIRE,
2014, p. 47)
A pedagogia da Autonomia (FREIRE, 2013), o autor vai elencar alguns
saberes necessários para ação docente. Ensinar exige respeito aos saberes
dos educandos, Freire (2013) destaca como um saber necessário para formação do professor. Entender que as crianças desde muito pequenas, tem
o seu conhecimento construído por meio das vivências, e ao iniciar rodas de
conversa, perguntar o que cada educando sabe sobre aquilo, possibilitando
que saia da consciência ingênua para uma consciência crítica.
Para Freire (1997): “E quanto mais penso e atuo assim, mais me convenço,
por exemplo, de que é impossível ensinarmos conteúdo sem saber como pensam os alunos no seu contexto real, na sua cotidianidade.” (FREIRE, 1997, p. 70)
Outro saber necessário que é relevante para a formação docente é
entender que ensinar exige reflexão crítica sobre a prática, neste contexto,
é necessário que cada profissional da educação, tenha consciência da sua
prática por meio de estudos (reflexão), para que utilize práticas significativas
(ação) e possibilite desenvolver a práxis. “É a isso que chamo pensar a prática
e é pensando a prática que aprendo a pensar e a praticar melhor”. (FREIRE,
1997, p. 70)
Compreender que ensinar exige consciência do inacabado, possibilita
que o professor pode ser um eterno pesquisador, a inconclusão, faz com que
o educador reflita sobre sua prática e busque por meio de cursos, leituras e
palestras (formação contínua) aperfeiçoar a prática docente.

2.1 Cultura popular e a Literatura de cordel em sala de aula
A Literatura de cordel é um gênero literário que pouco é utilizado em
sala de aula, quando se é comparado aos demais. Vale destacar que atualmente o cordel é considerado um Patrimônio Cultural e Imaterial Brasileiro
e por meio desta poesia popular as suas manifestações tradicionais vem perpetuando de geração a geração. Sobre este gênero, Santos (2005), informa:
Cordel (folhetins de feira ou ainda panfletos nas cordas),
no Brasil, apareceu em meados de 1890, nas feiras do
Nordeste. Em suma, a literatura de cordel é escrita feito
em versos impressos em folhas de pouca qualidade dobradas e encadernadas, com capas ilustradas em xilogravuras (...)(SANTOS, 2005, p.83)
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Um gênero riquíssimo, na qual, está relacionado diretamente com a
cultura e folclore brasileiro, quem por meio da sua estrutura (versos, rimas
e métricas), capas (xilogravura- arte de talhar a madeira) e manifestações
artísticas traz a história de um povo e dar voz à classe popular. Sobre a
Literatura de cordel, vale ressaltar que: “graças uma nova geração que soube
preservar a temática tradicional, ao mesmo tempo que aceitando novos
desafios, incorporou a poesia à literatura infantil de juvenil, levando-a para a
sala de aula”. (HAURÉLIO, 2013, p. 14)
Neste contexto anunciado, podemos compreender, que Paulo Freire,
em suas obras, em especial, as duas que foram anunciadas no tópico anterior, retrata sobre a voz ao oprimido, valorizar a cultura do povo dentro
das instituições escolares, pois para Freire, segundo (FIORI 2014, p. 29): “a
cultura popular se traduz por política do povo, não há cultura do povo sem
política do povo”.
Neste contexto, na qual, evidenciamos os profissionais de educação infantil, podem proporcionar situações de leitura de cordéis, na qual, a criança
possa imaginar, entender e se aproximar do processo de alfabetização. Trazer
o cordel como aliado para sala de aula, pode proporcionar aprendizagem significativa, valorização da cultura do país e encantamento com o mundo, por
meio dos versos, rimas e métricas.
Acredita-se que ao a leitura para crianças é uma possibilidade para que
elas sejam sujeitas críticos e reflexivos, as rodas de leituras podem ser dialógicas, na qual, as crianças tenham a oportunidade da falar e expressar seu
entendimento, desde pequenos.
Uma forma de libertar o oprimido é por meio leitura, para que se tenham adultos pensantes, que lutam pelos seus direitos, uma possibilidade é
proporcionar desde a educação infantil, rodas de leitura, ainda que a criança
não leia convencionalmente, pois, o primeiro contato com o texto escrito é
por meio da leitura em voz alta, seja ela feita pelo professor, pais ou avós.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa pretendeu abarcar sobre a possibilidade uma educação
problematizadora para crianças pequenas, utilizando conceitos freirianos. De
antemão, vale destacar aqui que o legado deixado por Freire é imensurável,
suas ideias e conceitos possibilitam um novo olhar para educação brasileira.
Visto que, o oprimido passa a ter voz em sala de aula.
A Pedagogia do Oprimido e a Pedagogia da Autonomia trazem lições
essenciais e necessária à formação docente. Desde o professor de crianças
pequenas até a Universidade. O professor deve entender o seu papel dentro
da escola, que não é neutro, mas que pode potencializar por meio das suas
ações a voz do povo, por meio de rodas de leitura e conversa, tendo como
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base uma relação horizontal, em que um aprende com o outro.
Trazer o cordel como uma proposta e um gênero literário a ser utilizado
em sala de aula, pode proporcionar momentos de valorização com a cultura
popular, encantamento pelo mundo das letras, por meio da rima, apreciação
da arte talhada na madeira, além aproximar da alfabetização.
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RESUMO
Trata-se de pesquisa de tese, cujo objetivo foi identificar as possibilidades de unificar dialeticamente ensino e pesquisa no ato didático, fundamentado nos princípios da pedagogia freiriana e assumindo a categoria do
inédito viável como estruturante. A metodologia pautou-se na dialética materialista histórica e adotou a pesquisa-formação, da qual os participantes
foram a professora/pesquisadora e estudantes de um curso de Pedagogia. A
perspectiva do sujeito, diálogo, práxis, tematização, problematização, participação e a categoria do inédito viável orientaram o trabalho didático. O corpus
foi constituído por registros de aulas e avaliações escritas pelos sujeitos participantes. A historicidade da pesquisa-formação foi analisada por uma metarreflexão dialógica, aliada à sistematização de núcleos de significação, apoiada
em Aguiar e Ozella, que permitiu a apreensão dos sentidos constituídos pelos
participantes. O processo dialógico vivenciado permitiu que os sujeitos compreendessem e superassem as contradições professor X aluno, aula transmissiva X aula dialogada, teoria X prática, ensino X pesquisa, próprias da concepção didática técnico-instrumental. O estudo concluiu refletindo que ensinar
com pesquisa na perspectiva do inédito viável é uma forma humanizada para
que o ato didático universitário seja emancipatório e liberte os sujeitos da
passividade, a fim de que se revelem produtores de conhecimento.
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A pesquisa de tese, aqui comunicada, tematizou a Didática no Ensino
Superior, no contexto do curso de Pedagogia, sob a lógica dialética materialista histórica e dos princípios da pedagogia freiriana. O objeto desse estudo
foi o ato de ensinar com pesquisa na perspectiva do inédito viável.
O processo de problematização da investigação constatou que a Didática nos cursos de graduação vem sofrendo desconfigurações pertinentes ao
seu campo específico de conhecimento e consequente enfraquecimento, em
virtude da ideologia neoliberal cada vez mais forte na educação brasileira. As
reformas estruturais das universidades públicas e, especialmente, os ataques
do atual governo, por meio de cortes de verbas e intervenções na autonomia universitária, têm por objetivo a privatização do Ensino Superior público,
promovendo o crescimento das Instituições de Ensino Superior (IES) privadas
e dando abertura para o enriquecimento de grandes conglomerados financistas na área educacional (FREITAS, 2012; SGUISSARDI, 2015). A educação
brasileira tem sido tratada como mercadoria.
Outro aspecto a destacar é que praticamente inexiste no Brasil formação pedagógica e didática para os professores atuarem nos cursos de graduação (PIMENTA; ANASTASIOU, 2010).
Há ainda as disputas presentes no campo da formação de professores
no país, provenientes do movimento de reformadores da educação (FREITAS, 2012) que atuam diretamente dentro do MEC e são responsáveis pelas
atuais políticas públicas educacionais. Políticas essas que impactam o trabalho dos formadores de professores para a Educação Básica, nas IES/Universidades e que, a partir da BNC – Formação de Professores (Resolução CNE/CP
n. 2/2019), a pesquisa está ausente do ensino. As atuais orientações legais
de Formação de Professores, assim como na educação básica, estão voltadas
para os resultados, para as dicotomias teoria e prática/ensino e pesquisa,
para a fragmentação das áreas de conhecimento, para a padronização e o
controle, como decorrência do entendimento político dos conceitos de Educação, de ensinar e de aprender, de forma restrita e neotecnicista.
O curso de Pedagogia, por sua vez, perdeu a identidade, em decorrência
das Diretrizes Curriculares Nacionais, Resolução CNE/CP n. 1/2006, que definiram seu atual papel social: formar professores para a Educação Infantil e
para os anos iniciais do Ensino Fundamental. Priorizou-se, então, a formação
docente, em detrimento da formação do pedagogo, ou pior, foram tantas as
demandas atribuídas para o curso que ambas as formações têm sido prejudicadas.
Pedroso et al (2019) constataram, em amplo estudo que realizaram
sobre cursos de Pedagogia, que há contradições provocadas pela concepção
praticista que valoriza mais os conteúdos do fazer do que os conteúdos
didáticos; pelas poucas iniciativas de interdisciplinaridade; pela concepção
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disciplinar de ensinar os futuros professores que serão polivalentes e terão
que integrar conteúdos.
Frente a essa problemática anunciada, recortamos como questão de
pesquisa: quais as possibilidades para o ensino com pesquisa ser potencializador do ato didático emancipatório, na formação em Pedagogia, desvelando o inédito viável para os sujeitos participantes? Contrapondo-nos à
tendência desumanizante que permeia o Ensino Superior, defendemos que
o ensino com pesquisa rompe com a representação convencional triádica –
professor-aluno-saber – que reduz o ato didático a um fenômeno isolado das
influências contextuais. Acreditamos que professor e estudantes produzem
conhecimento, a partir das aulas nos cursos de graduação. Assim, definimos
como objetivo: identificar as possibilidades de unificar dialeticamente ensino
e pesquisa no ato didático, fundamentado nos princípios da pedagogia freiriana e assumindo a categoria do inédito viável como estruturante.
Nesse viés, a metodologia de campo escolhida foi a pesquisa-formação,
cujos sujeitos participantes foram a professora/pesquisadora e 15 estudantes de uma turma do curso de Pedagogia. O contexto micro dessa pesquisa
foi o espaço/tempo das aulas de quatro componentes curriculares de Fundamentos e Prática da Alfabetização e de Conteúdos e Metodologia do Ensino
de Língua Portuguesa, durante dois anos consecutivos. O trabalho didático
foi desenvolvido com base nos princípios didáticos preconizados por Paulo
Freire (1987), organizados em três eixos estruturantes:
a) A perspectiva do sujeito – buscamos pensar a Didática, a partir de
quem aprende, superar a concepção de que saber ensinar é dominar um rol
de procedimentos técnicos e metodológicos concebidos a priori; inverter a
lógica transmissiva dominante e acreditar que é possível construir conhecimento com o sujeito aprendente. Assim, o trabalho didático respeitou e considerou a forma de pensar e de ler o mundo dos sujeitos envolvidos.
b) Os modos de construção de conhecimento
• Práxis – movimento constante de ação-reflexão-ação, com vistas à ampliação da visão de educação que os estudantes possuíam. Trabalhar na
práxis denotou desenvolver a consciência crítica sobre o ato de ensinar
com pesquisa na perspectiva do inédito viável, tanto para a professora-pesquisadora, que conduziu a investigação, quanto para os estudantes
em formação docente que participaram da pesquisa, aprendendo a unificar teoria e prática.
• Tematização e problematização – a tematização ocorreu por meio
de estudos, debates e seminários sobre temas referentes à Didática
da Alfabetização. Os temas foram recortados do mundo da cultura
didática, com o qual os estudantes já tinham contato. A problematização
foi incorporada na postura que assumiram durante nossas aulas, na
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produção dos trabalhos, nos questionamentos sobre os temas em pauta,
bem como nas reflexões que escreveram sobre as atitudes positivas e
negativas que os membros do grupo adotavam em algumas situações,
em que deveriam demonstrar envolvimento, responsabilidade e
espírito de coletividade. Assim, a dimensão ética profissional também
foi problematizada.
• Diálogo – sem abrir espaço verdadeiro para que o diálogo acontecesse, a pesquisa-formação não teria sido realizada. Isso não foi fácil, levou
um semestre inteiro para que houvesse o diálogo sincero, com base na
confiança mútua. O espaço para o diálogo foi construído com muita
insistência da professora/pesquisadora e ajuda especial de alguns estudantes que se empenharam mais, até que os demais se dispusessem a
aceitar a proposta de dialogar e refletir sobre as aulas e o processo de
aprendizagem em desenvolvimento.
• Participação – para Freire (1987) estudar é um ato participativo que
não se pratica de forma isolada. Assim, os sujeitos participaram ativamente do planejamento, desenvolvimento e avaliação do trabalho didático, como coautores e corresponsáveis pelo processo e pelos resultados.
c) O inédito viável – essa categoria freiriana nega a visão fatalista da
realidade opressora e ratifica a compreensão de história como devir, ou seja,
uma possibilidade real de ser transformada pelo sujeito que se liberta, por
meio da consciência crítica. Na pesquisa de tese em pauta, está relacionada diretamente com a transformação dos sujeitos. Conforme Freire (1987,
2005), acreditamos que transformando o sujeito, é possível afirmar que a
educação fará a diferença para esse sujeito que, com sua práxis consciente,
transformará o mundo. Assim, a educação pode ser emancipatória e transformar a sociedade rumo ao “inédito viável” (FREIRE, 1987, p. 110), quando
não mais existirão opressores e oprimidos, mas sim uma sociedade justa e
igualitária. Essa é a práxis revolucionária que o autor defendeu. Entendemos
que o inédito viável precisa ser reconstruído a cada momento e a cada contexto histórico, pois, no processo da historicidade, não será sempre a mesma.
Essa foi nossa intencionalidade, ao estudar o ato de ensinar com pesquisa na
perspectiva do inédito viável, no contexto da Didática no Ensino Superior e
do curso de Pedagogia.
Para as análises da pesquisa-formação, foram utilizados os registros reflexivos das aulas e avaliações processuais escritos pelos estudantes. Essas
análises aconteceram em dois momentos complementares:
1º momento: Análise da historicidade da pesquisa-formação, mediante uma
metarreflexão dialógica que compreendeu os dois primeiros ciclos/semestres.
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O primeiro aspecto evidenciado foi que a mediação didática aconteceu
principalmente pelo diálogo e, para esse diálogo, concorreram os temas de
investigação vinculados à realidade educacional, as atividades de ensino com
pesquisa, os registros reflexivos das aulas, a avaliação dialógica, o afeto, bem
como as intersubjetividades dos sujeitos participantes e suas condições de
vida. Entretanto, alcançar essa condição dialógica demandou tempo, amadurecimento e dedicação dos participantes.
O segundo aspecto detectado indicou que nos deparamos com os
estereótipos da representação triádica – professor, aluno, conhecimento –
de ato didático tradicional, sustentáculo da educação técnico-instrumental
bancária, ainda forte no Ensino Superior. Assim, foi necessário que, na nossa
convivência dialógica, compreendêssemos e superássemos as contradições
professor X aluno, aula transmissiva X aula dialogada, teoria X prática, ensino
X pesquisa.
2º momento: Sistematização do núcleos de significação, conforme proposta de Aguiar e Ozella (2006), por meio das categorias linguagem e pensamento e as noções de significado e sentido vigotskianas. Foi, então, necessário identificar, no discurso escrito dos sujeitos, as palavras que constituíam
os núcleos de significações e, por meio da interpretação, aproximar-nos dos
sentidos constituídos por esses sujeitos. Foi possível identificar três núcleos
de significação que conceituaram o ato de ensinar com pesquisa na perspectiva do inédito viável: a) ato didático emancipatório; b) práxis dialógica; c)
construção coletiva de conhecimento.
Os resultados positivos alcançados tiveram como esteio a nossa historicidade de erros e acertos, avanços e retrocessos, encontros e desencontros, em que, juntos, fomos aprendendo a nos aproximar para dialogar e a
ensinar/aprender com pesquisa. Ensino com pesquisa compreendido como
unidade dialética, como exigência para o pensar crítico, para os momentos
do ciclo gnosiológico (FREIRE, 2005) e como princípio crítico-formativo (PIMENTA, 2019).
A pesquisa-formação desenvolvida teve compromisso com a transformação dos sujeitos participantes, para que esses sujeitos possam transformar as formas de ensinar, levando o ensino com pesquisa para as escolas em
que trabalharão. Isso porque, com base em Freire (1987), defendemos que
o inédito viável está diretamente relacionado com a transformação dos sujeitos, para que, em comunhão, transformem o mundo. Contudo, a pesquisa
contribuiu também com a transformação do curso de Pedagogia e da Universidade comunitária, da qual fazemos parte, uma vez que vivenciamos um
amplo processo de transformação curricular que está em implantação, no
momento, no sentido de evidenciar como ensino e pesquisa podem compor
uma unidade dialética, nos cursos de graduação.
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Por fim, acreditamos que a principal contribuição da pesquisa de tese
comunicada, para a área da pesquisa educacional, foi discutir os conceitos
freirianos na área da Didática no Ensino Superior, conclamando a urgência da
superação da contradição professor X pesquisador para que, em nossa práxis
de professores universitários, possamos nos assumir, porque professores,
como pesquisadores (FREIRE, 2005). Ensinar com pesquisa é uma forma
humanizada para que o ato didático seja emancipatório e liberte os sujeitos
– professor e estudantes – da passividade, a fim de que se revelem como
produtores de conhecimento. E este é o inédito viável que a pesquisa
desvelou.
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PROFISSÃO DOCENTE: REPENSANDO A IDENTIDADE
PROFISSIONAL EM TEMPOS DE PANDEMIA
Silvania Maria da Silva Gil1

RESUMO
Este texto é um recorte de um projeto maior intitulado “Um olhar sobre
as representações dos professores a respeito da prática docente no contexto
atual: reconstruindo a identidade profissional docente”. Tem como objetivo
refletir sobre a profissão docente em cenário de pandemia do Covid-19, com
o foco na identidade profissional. Pretende-se aprofundar o conhecimento
sobre o contexto vivenciado por professores/as, a partir do ideário do neoliberalismo, que tem afetado a identidade docente. Há estudos e pesquisa, que
apontam que a pandemia só veio aprofundar um contexto escolar desgastado com as políticas passadas e atuais. O trabalho fundamenta-se nos processos de constituição identitária, de Claude Dubar (2005), para compreender
os conceitos de “identidade para si” e “identidade para o outro”. Também,
colocam-se em discussão questões impostas pela racionalidade neoliberal,
defendidas por Dardot e Laval (2016) e Ball (2005), no sentido de se entender
a crise da subjetividade docente gerada pelo gerencialismo e pela performatividade. Além disso, com base nos estudos e pesquisas de Abdalla (2006,
2017, 2021), Dourado e Siqueira (2020), entre outros, procura-se compreender questões em torno da identidade profissional, de seus conflitos e das
relações de incerteza e de exclusão, para que sejam propostas estratégias
de ação e de superação. Trata-se, ainda, de um estudo inicial, que levanta alguns elementos do contexto atual, mostrando a necessidade da pesquisa se
redirecionar para questões que envolvem a profissão docente, em especial,
a identidade profissional do/a professor/a neste contexto de hoje: de desassossego, inconformidade e de relações de incerteza e exclusão social.

PALAVRAS- CHAVE
pandemia; identidade profissional; neoliberalismo.

1. INTRODUÇÃO
Escrevo, triste, no meu quarto quieto, sozinho como sempre tenho sido, sozinho como sempre serei. [...] Nestes momentos meu coração pulsa mais alto por minha consciência
dele. Vivo mais porque vivo maior. (PESSOA, 2013, p.52)
1
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Conheci “O livro do Desassossego”, de Fernando Pessoa, em 2018, em
um evento sobre Representações Sociais, cujo título remetia ao desassossego vivido naquele momento: faltavam alguns dias para o segundo turno das
eleições presidenciais, em que competiam um candidato da extrema direita (Jair Bolsonaro), construído com apoio midiático e fakenews2, disputando
com o candidato da esquerda (Fernando Haddad), da ala progressista. Já se
percebia um desassossego. Jamais poderíamos imaginar que o desassossego
vivido naquele momento pudesse se transformar nestes tempos necrófilos
que o Brasil está vivendo. Fernando Pessoa, em suas palavras descritas na
epígrafe inicial, soube desvelar bem o seu sentimento (em outro contexto),
o qual agora passa a ser também nosso: hoje, escrevemos tristes, ainda recuperando nossas energias e nossa crença em uma sociedade mais humanitária, caminhamos com a fome assolando milhares de famílias, às vezes, já
quase sem esperanças.
O desassossego, verdadeiro sentimento daquele tempo, já previa a
tragédia em que nos abarcávamos, mas não imaginava que poderia ser
evidenciado pela pandemia do Covid-19, que assola o mundo desde março
de 2020. Mesmo com mais de 608 mil mortos pelo vírus3, a política neoliberal
não deu trégua e, cada vez mais, tem-se angariado dessa calamidade para se
fortalecer e ampliar sua racionalidade na lógica da eficácia e da eficiência4.
A solução até então produzida e disseminada pelo atual governo brasileiro ancorada no pressuposto neoliberal foi “a imunização de rebanho” em
que se dissemina a ideia que quanto mais pessoas forem expostas ao vírus,
mais rápida será a recuperação econômica do país, ou seja, a preocupação
com orçamento do governo é maior do que com as vidas. Fato é que o número de mortes ficou por muito tempo descontrolado, impulsionado pelas
fakenews, pela falta de leitos de UTI, falta de profissionais de saúde especializados no trato das UTIs e até mesmo da suposta coisa mais simples que
precisamos para viver: de oxigênio.
Dentre as pesquisas realizadas, no campo da educação, mencionamos
a de Dourado e Siqueira (2020, p. 844), que afirmam a necessidade de denunciar a racionalização técnica e a adoção de um discurso de afirmação da
incompetência do professor e de suas práticas nestes tempos pandêmicos.
Para além desses elementos, Abdalla (2021) tem discutido a Educação e a
identidade docente, refletindo, em especial, sobre as “relações de incerteza e
de exclusão”. Propõe, também, algumas “estratégias de ação e de superação”
para os problemas dos profissionais da educação vivenciados nos momentos
atuais.
Informação falsa produzida com a intenção de enganar. Fonte Educamidia.
Esse número aumenta diariamente, por isso a não exatidão.
Segundo Dardot e Laval (2016), a eficácia tem como critério a melhor solução dada a um
problema, já a eficiência pressupõe avaliar financeiramente a solução mais econômica.

2
3
4
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Assim, o objetivo deste texto é refletir sobre a profissão docente, em
especial, sobre a identidade profissional docente, neste contexto, recheado
de negligência decorrente de desgoverno, da pandemia e da ação neoliberal, procurando indicar, também, algumas saídas de superação aos desafios
enfrentados.

2. EM TEMPOS DE PANDEMIA: PENSANDO A IDENTIDADE
DOCENTE
Essa incrédula realidade tem afetado, de maneira trágica, o nosso ambiente de trabalho e de como agimos sobre ele. O cotidiano escolar já vinha
sendo e continua, mesmo nesse momento necrófilo, alvo dessa racionalidade neoliberal (DARDOT; LAVAL, 2016). Racionalidade, que tem construído, no
interior de nossas escolas, verdadeiros campos de disputa e uma organizada
“gestão das mentes, onde penetra, acompanha, orienta, estimula e educa o
pensamento” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 320). Esse sistema neoliberal globalizado, que enaltece uma economia de mercado produtora de uma massa de
sujeitos produtivos5, impõe ao sistema educacional, que nós, docentes, tornemo-nos, cada vez mais, “inseguros, sem saber se o que estamos fazendo
está suficiente, se está certo, se está tão bom quanto o dos outros colegas”,
conforme indica Ball (2005). E, por outro lado, tudo isso nos coloca em uma
situação de constante busca de aperfeiçoamento, de ser melhor, excelente,
numa infindável busca pela perfeição (BALL, 2005).
Com uma subjetividade abalada pelo gerencialismo e performatividade
(BALL, 2005), em que o tempo todo temos que nos disciplinar nos ambientes
escolares para não sair do “controle”. Neste sentido, uma pesquisa coordenada por Comim, na Folha de São Paulo (2021), revela que a saúde mental
do professor já era abalada antes mesmo da pandemia, e que até melhorou
durante a mesma. O pesquisador entrevistou 769 educadores, em 22 estados brasileiros, organizando os dados antes da pandemia (no início de 2020)
e no fim de 2020, em período ainda pandêmico. Em se tratando da saúde
do docente, Comim (2021) também buscou trabalhar com o entendimento
no âmbito da síndrome de Bornout e do bem-estar, satisfação no trabalho e
autoeficácia.
Os professores participantes, segundo descrito pela Folha (2021), atuam
em sua maioria em escolas de periferia (80%), com uma média de carga horária de 30h semanais em turmas compostas por cerca de 28 estudantes.
Os dados apresentados revelam que mesmo havendo muita dificuldade para
trabalhar em ambiente domiciliar, de forma remota (como foi chamado o
ensino desse período aqui no Brasil), devido aos desafios enfrentados (sono,
Termo cunhado por Dardot e Laval (2016, p. 320), para designar não só o trabalhador, mas “o
sujeito que, em todos os domínios de sua vida, produz bem-estar, prazer e felicidade”.

5
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insônia, barulho, adaptação) (TIM, 2021), e, também, pela falta de formação
tecnológica, houve uma melhora na saúde mental do professor.
Comim, nesta pesquisa do Instituto Tim (2021), destaca que os professores já estavam esgotados psicologicamente antes da emergência sanitária.
Os relatos mais expressivos para essa validação partem das condições
de trabalho, representada no contexto da pesquisa, pela violência, que ainda se apresenta no cotidiano escolar. Entretanto, no contexto pandêmico, as
aulas remotas trouxeram um alívio aos professores. Dados da Folha (2021)
demonstraram que o “esgotamento ao final do dia de trabalho recuou 14,7%;
quanto ao pensamento de morte, a melhora foi de 14,9% e os índices de desânimo e falta de esperança diminuíram 20%”.
Frente a essas questões, Abdalla (2006) e Carvalho e Abdalla (2013) ajudam-nos a pensar nas diferentes maneiras de ser e estar na profissão, quando se está em espaços sociais diferenciados. Assim, nesse contexto pandêmico e de “ajuste” neoliberal, não conseguimos separar o eu profissional do
eu pessoal, sendo necessário repensar a identidade profissional e como essa
questão se manifesta.
Dessa forma, o referencial a ser debruçado é de Claude Dubar (2005),
que tem estudos nessa área da constituição identitária. O autor elucida como
as formas identitárias se configuram nas relações de trabalho e nas relações
sociais ao longo da vida e de como elas se alteram perante os períodos de crise. Na descrição do autor, a identidade é o resultado de processos individuais
e coletivos que constroem os indivíduos e definem as instituições (2005). Segundo Dubar (2005) os processos são: de identidade para si, que é o que
o sujeito diz de si mesmo, de como pensa, ou mesmo o significado do que
gostaria de ser; e o de identidade para o outro, em que, o outro é quem diz
quem eu sou, o que ele me atribui.
A identidade dos docentes é modificada a partir do momento que ele
incorpora, aceita e vive as circunstâncias profissionais que lhe são impostas.
Nesta direção, é preciso, como afirma Abdalla (2006, p. 113): “descortinar
um projeto profissional de construção e produção de sentido no conjunto das
práticas educacionais”. Por outro lado, conforme Abdalla (2017), é preciso,
também, compreender como se dão as “tensões e as pretensões” desses
docentes, quando se tem pela frente tantos desafios a serem enfrentados. O
que implica, ainda, discutir uma série de relações de incerteza e de exclusão,
e, ao mesmo tempo, encontrar saídas ou estratégias de ação e superação. A
ideia, conforme Abdalla (2021), seria compreender quais seriam as atitudes
desses docentes dos anos finais do ensino fundamental para: a) reinterpretar
as novas concepções sociais, políticas, econômicas e de saúde e seus efeitos
na identidade profissional em tempos de pandemia e de ensino remoto e/
ou híbrido; b) conhecer quais poderiam ser as estratégias didáticas para se
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promover um “processo educacional mais contextualizado e significativo para
toda comunidade escolar” (ABDALLA, 2021, p. 6); e c) repensar questões de
organização do trabalho docente que estruturam espaços e tempos escolares,
considerando estes tempos de incertezas e de imprevisibilidades.
Consideramos, assim, que essas relações pandêmicas e neoliberais têm
afetado drasticamente a identidade profissional dos docentes.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos que há uma urgência em se pensar nas condições de trabalho que se apresentam ao professor brasileiro. O sujeito produtivo idealizado pela racionalidade neoliberal está esgotado, não consegue mais se manter
no estado de bem-estar e nem feliz, a pesquisa acima corrobora com isso. Está
cada vez mais se enrolando nas correntes das exigências de performatividade
do mundo do trabalho. Sua identidade profissional tem sido desmantelada,
sucumbida ao bel prazer dos administradores. Talvez, me permito intuir, por
ser também alvo dessa racionalidade, que, nós, professores, inconscientemente, tenhamos descoberto um meio de nos defendermos dessa violência
que tem recaído sobre nós.
As reações de desassossego e inconformidade existem e precisam ser
disseminadas, discutidas e pensadas com o propósito de buscar melhorias
das condições de trabalho do docente brasileiro. Com efeito, será necessário
investigar não só as relações de incerteza e de exclusão, este desassossego e
inconformidade, mas desvelar o significado/sentido da identidade profissional do docente de hoje neste contexto atual.
Estamos cada vez mais longe de retomarmos a nossa subjetividade autônoma, criativa e humanizadora, que caminha conosco nos cotidianos escolares. Nossa luta aumentou: precisamos proteger-nos das correntes neoliberais, da violência implicada pela grande desigualdade, que assola o nosso país
e explode em nossas escolas e nos professores, em especial. Agora, convocados ao trabalho com protocolos sanitários frágeis, como será possível proteger os/as professores/as e seus alunos/as da contaminação do Coronavírus?
E esta questão não nos deixa dúvidas, pois expõe as mazelas da desigualdade
e impõe a naturalização de mortes das pessoas que mais precisam ser protegidas pelo Estado. O desassossego está longe de acabar, e “nestes momentos
meu coração pulsa mais alto” (PESSOA, 2013).
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PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DO
CENTRO PAULA SOUZA/SP: UMA ANÁLISE CRÍTICA
Andrea Cristina dos Santos1

RESUMO
Com a intenção de analisar criticamente o Programa Especial de Formação Pedagógica (PEFP) para Professores da Educação Profissional oferecido
pelo Centro Paula Souza (CPS/SP), de modo particular a partir do 1997, buscamos identificar e compreender os aspectos estruturais da formação pedagógica ofertada para os professores do ensino técnico de nível médio do CPS/
SP. Problematizamos a maneira pela qual estratégias para a formação crítica
e emancipatória articulam-se com o contexto de influências e de produção
de documentos normativos e legais do Programa. Utilizamos referenciais teóricos como documental de caráter qualitativo para interpretação dos dados
e análise de conteúdo, complementada com entrevista semiestruturada com
um profissional com experiência em assessoria e formação de professores
(em geral e para o ensino profissional). Os resultados da pesquisa demonstraram que o PEFP do CPS reitera a histórica característica de formação emergencial de professores, compatível com um modelo tecnicista e instrumental.
Contudo, percebemos os esforços da instituição em disponibilizar ações para
a formação de professores, cabendo-nos, na presente pesquisa, explicitar criticamente os fundamentos e as intencionalidades do referido Programa

PALAVRAS-CHAVE
Educação e Trabalho; Educação Profissional; Formação para Professores
da Educação Profissional; Capacitação Profissional; Formação Profissional.

1. INTRODUÇÃO
O desenvolvimento econômico tecnológico e social dos últimos anos
tem sido relacionado às condições consolidadas pelo capitalismo na sociedade e nas exigências do mundo do trabalho. Esta realidade está refletida
diretamente na distribuição das atividades produtivas e sua relação com a
formação do trabalhador. Os professores que atuam nas áreas técnicas profissionais são na maioria das vezes pessoas detentoras de formação acadêmica (bacharéis), com domínio no campo científico, que atuam em disciplinas
específicas da formação profissional e que não possuem formação e conhecimento pedagógico para atuarem como docentes. Além disso, atualmente
1
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o ambiente de atuação docente consubstancia parâmetros relacionados à
excelência e à qualidade, presentes no neoliberalismo caracterizado pelo invólucro empreendedor a qual está submetida toda a sociedade mercantil e
os interesses da economia global.

2. DESENVOLVIMENTO
O Centro Paula Souza (CPS/SP) é uma autarquia estadual responsável
pela gestão de escolas técnicas e Faculdades de Tecnologia, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento e Tecnologia do Estado de São Paulo, criado em
1969 para instalar os cursos superiores de tecnologia. Em 1980, passou a integrar as escolas técnicas do Estado de São Paulo, em 1988, o Estado de São
Paulo criou as primeiras Escolas Técnicas do Estado de São Paulo, na capital e
outra em Taquaritinga. Até então, o Centro Estadual de Educação Tecnológica
Paula Souza (CEETEPS) absorvia unidades já existentes no estado (CENTRO
PAULA SOUZA, 2011).
Atualmente sua abrangência de atendimento é cerca de 290 mil estudantes, distribuídos entre 221 Escolas Técnicas (Etec’s) e 68 Faculdades de
Tecnologia (Fatecs), em pelo menos 300 dos 645 municípios do Estado de São
Paulo. Considerando o que diz respeito à oferta de cursos voltados para a
área técnica e tecnológica, o CPS/SP carece de professores habilitados e para
atender esta lacuna, oferece aos seus docentes o Programa Especial de Formação Pedagógica. A prerrogativa de ofertar cursos para a formação pedagógica de professores existe para o CPS/SP desde o ano de 1977. Até o início
do ano de 2021 o modelo formativo de professores da educação profissional
é regulado pela Resolução CNE/CEB nº 2/2015, que consagra a Licenciatura
como requisito para a formação de professores da educação básica, incluindo
a educação profissional de nível médio técnico no mesmo contexto, sendo
que no Centro Paula Souza - São Paulo (CPS/SP) houve a transição para o
modelo de Educação a Distância (EAD) que passou a ser oferecido em caráter
de Especialização Lato Sensu.
Observamos que as propostas políticas no campo educacional para a
formação de professores da educação, reflete as descontinuidades (assim
como as continuidades) nas Políticas de educação profissional, com ações
emergenciais para esse nível educacional, dadas as influências econômicas
e sociais no quadro atual das implicações do mundo do trabalho (em geral),
da educação para o trabalho (e do não trabalho) de adolescentes e jovens.
No que concerne à globalização e ao neoliberalismo, este estudo fundamenta-se na compreensão de que estes dois elementos estão no epicentro das
reformas educacionais o que torna a educação vulnerável e acessível aos interesses e operações mercadológicas e do capital (GENTILI, 2007; DARDOT;
LAVAL, 2016). Neste contexto o Estado é desnaturalizado de suas funções de
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Estado Protetor no que tange ao seu papel como entidade integradora das
dimensões da vida coletiva e como consequência, suas ações passam a ser
geridas pela ótica da concorrência, sendo mais uma entidade em prol da maximização de seus resultados, como uma empresa.
Para além deste entendimento, chamamos a atenção para os apontamentos de Araújo e Bresser Pereira (2018) quando abordam a historicidade e
o desdobramento do capitalismo neoliberal para destacar a transição da sua
feição tecnocrática (ou organizada) centralizada na gestão de grandes corporações industriais, para um modelo no qual a gestão da produção passou a
ser conduzida pela classe de profissionais provenientes das camadas médias
e formadas em escolas técnicas ou superiores, empreendidas pelo Estado.
Vimos que existe sempre a expectativa, em um contexto ampliado, de que
instituições governamentais viabilizem o processo educacional, bem como
a formação de professores, visto que por essa ação poderia haver a promoção de melhorias dos aspectos educacionais e a própria sociedade fruiria dos
benefícios desse desenvolvimento. Percebemos que o sistema educacional é
composto pela dualidade em relação a proposta formativa com a manutenção do ensino propedêutico e daquele destinado à formação para o trabalho
guiado para atender ao mercado e oferecido de acordo com interesses dos
Arranjos Produtivos Locais (APL), dessa forma torna-se aparente um contexto no qual estão presentes a continuidade de um modelo fragmentado de
políticas para a formação de professores da educação profissional, indicado
primeiramente por haver uma realidade propedêutica e uma para a formação profissional; em razão disso surgem estratégias diferentes que não levam
em consideração uma formação integral e reflexiva para o professor deste
nível escolar.
Entendemos que a educação profissional contém dois pressupostos,
para os quais Ferreti (2004) considera complementares. O primeiro é derivado do desenvolvimento tecnológico e pelas mudanças na estrutura organizacional e das demandas capitalistas, o segundo pressupõe o entendimento
filosófico, consagrado pela economia, por meio do estudo da escassez, fundamentado por uma orientação marxista. Bauman (1998, p. 49.) projeta a
percepção do final do século XX quando afirma: “esses últimos trinta anos,
aproximadamente, foram de fato anos fecundos e decisivos na história do
modo como foi moldada e mantida a sociedade “ocidental” – industrial, capitalista, democrática e moderna.” Para ele, trata-se da consolidação da era
dos excluídos e a falência do Estado de Bem-Estar-Social. As expectativas do
trabalho e do emprego anunciadas por ele aludem a um contexto em que as
melhorias econômicas já não anunciam o fim do desemprego.
Nesse sentido, cabe mencionar que o neoliberalismo é considerado um
elemento norteador para prática dos governos e empresas, e no qual a so482
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ciedade participa sem que tenha a real consciência das implicações para seu
modo de vida, em um processo de competição contínua, no embate econômico, na consolidação de desigualdades e no comportamento de consumo
(DARDOT; LAVAL, 2016). É em Gramsci (2001) que estabelecemos nossos argumentos em prol de uma escola que priorize a formação humanista: nela
percebemos o aspecto formativo dissociado da preocupação por satisfazer
interesses práticos imediatos (como a formação profissional, por exemplo).
O autor concebe a escola como um espaço desenvolvido para oferecer educação que proporcione a todos os sujeitos as mesmas oportunidades de formação.
Destacamos Bernard Charlot (2005), por refutar qualquer inclinação da
escola ao atendimento dos interesses econômicos e quaisquer que sejam os
organismos internacionais”. Para ele trata-se de uma ameaça ao universalismo humano e para sua construção como sujeito, também chamando a atenção quanto ao agravamento da desigualdade que estes elementos conferem
à realidade social (CHARLOT, 2005). Há uma dinâmica de convencimento que
coabita os meios acadêmicos e de produção de culturas para propagar ideais
‘progressistas’ (pois assim se reconhecem) favoráveis à ordem mercadológica e que falam de um lugar que não conhecem a exemplo de profissionais de áreas não educacionais ditando o modo de ser e fazer das políticas
educacionais - como os economistas e encontram apoio em organismos de
grande influência, como o Banco Mundial, a Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), a Organização das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e o Fundo Monetário Internacional (FMI).
Além disso, foi também intenção desta pesquisa compreender as perspectivas que afastam a formação docente da condição crítica e emancipatória, abrangente com unidade de teoria e prática para aproximá-la do que entendemos ser condizente à capacitação profissional, compatível a interesses
emergenciais, que projetam incertezas para jovens e trabalhadores que buscam ascender ao mundo do trabalho e uma vida social. Para Honoré (1980)
a emancipação profissional do professor, consolidada por meio da formação,
confere além do preparo teórico, o desenvolvimento processual de práticas
que lhe proporcionem a maturação necessária e inerente para a atividade
docente.
Coube, ainda, trazer ao debate a configuração da Nova Gestão Pública (NGP) representada como uma tendência responsável por determinar e
influenciar a operacionalização dos serviços públicos, à semelhança das empresas.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O PEFP do CPS SP, ao nosso ver, revelou o caráter instrumental e tecnicista compatível com o contexto de influência no qual está inserido, confirmando o caráter emergencial e descontinuado das políticas educacionais
para a formação de professores da educação profissional.
Consideramos que a tendência para a permanência das Políticas Públicas direcionadas à formação de professores traduzidas em Programas Especiais de Formação Pedagógica - como o caso analisado - se justifica (entre
outros aspectos) pelas condições da materialidade que envolve condições
de trabalho (contratos temporários de docentes - não efetivos e precária remuneração) formação docente insuficiente (em relação ao que se reconhece
como reflexiva e emancipatória), contribuindo para a fragmentação da profissionalização e da trajetória profissional do professor - o que naturalmente
cria obstáculos para que haja mudanças efetivas nesta área.
Reforçamos o entendimento de que o PEFP CPS SP assume o modelo
econômico neoliberal naturalizado pelo capitalismo vigente, agravado pelo
fato de que no Estado de São Paulo um mesmo grupo político encontra-se
no poder por mais de duas décadas. O impasse está em como e quando a
escola pública conseguirá garantir o real direito à educação e isso implica em
intencionalidades políticas comprometidas com uma qualidade (para todos)
e com consistentes programas de formação de professores.
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RAÍZES DA PEDAGOGIA: ONDE O DIÁLOGO?
Lisley Gomes da Silva 1
Maria Amélia R. Santoro Franco 2

RESUMO
Este trabalho, pautado em pesquisas de uma tese de doutoramento,
a qual busca dimensionar o diálogo, na perspectiva Freireana, como sendo
fomentador de espaços de possibilidades de práticas libertadoras, apresenta
um breve resumo da formação do homem ao longo dos tempos. Observando a história ocidental da pedagogia pergunta-se: quando, onde e por quê
a pedagogia produziu ou não práticas dialógicas? Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, a qual tem como seus principais aportes teóricos: CAMBI
(1999); FREIRE (1970); FRANCO (2012). Observa-se com essa pesquisa que
no decorrer do processo de formação do homem, desde a antiguidade até
os dias atuais, o que predominou foi o antidiálogo e, indícios indicam que
essa ausência reverbera nas condições atuais de desigualdade e exclusão.
Dessa forma é necessário buscar espaços de possibilidades, e a Pedagogia
crítica freireana, ancorada no diálogo indica uma possível viabilização desses
espaços.

PALAVRAS-CHAVE
Diálogo. Pedagogia crítica freireana. Práticas dialógicas.

1. INTRODUÇÃO
A Educação é entendida como ação formadora do sujeito, sendo assim,
ao mesmo tempo que a educação interfere no sujeito, ela sofre as interferências produzidas por ele, constituindo-se, num processo contínuo e dialético
que perpassa todo a vida de todos os seres humanos, e estes, como são seres
inacabados, estão, portanto, em contínuo processo de formação, constituindo assim uma inter-relação histórica e dialética entre o homem/sociedade e
educação/formação. Essa predisposição natural pertencente aos seres humanos de estar em constante transformações de seus modos de ser e agir
por meio da educação, pode ser definida como sendo a educabilidade do
homem, o que se faz necessário uma ciência da educação que pense, estude
e atue nesta esfera da educabilidade.
A Pedagogia como ciência da educação que estuda a prática social e os
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fenômenos que permeiam essas práticas, tem como intencionalidade o pedagogizar desse processo educativo por meio de intervenções críticas.
Uma PEDAGOGIA que se faz CRÍTICA diante dos pressupostos da politicidade, da reflexividade e da dialogicidade, onde o diálogo se torna fundamental para o exercício de sua prática, pois envolve um coletivo, um COM o outro, e nesse “ir” e “vir” das palavras acontecem pensamentos, ponderações,
reflexões e, talvez, transformações. É um pensamento vivo e inacabado em
constante oscilação, tensões e contradições.
Diante destas características, os dados constroem-se tendo por base
princípios dialéticos, de forma que ocorra uma mediação que teça uma teia
de significações, para tanto se faz necessário adentrar a esses dados por meio
de um olhar hermenêutico, pois para cada ser humano o significado pode desencadear um sentido diferente, gerando também, contradições

2. DA ANTIGUIDADE AOS DIAS ATUAIS, UM BREVE
RELATO
A formação do Homem na antiguidade, foi pautada numa íntima relação
entre o conhecimento e o divino. Era organizada e transmitida oralmente
pelos bardos que, declamando os versos dos poemas Odisseia e Ilíada, disseminava a informação, a mensagem que se desejava transmitir. Havia uma
organização na qual a persuasão pela “palavra” se mostrava presente, e a
intencionalidade pautava-se na formação do jovem para ser capaz de ir aos
combates e defender seu Estado. Uma educação não dialógica.
Com advento das Pólis, “...uma cidade-Estado com forte unidade espiritual (religiosa e mitopoiética) que organiza um território), (...) no qual o
poder é regulado por meio da ação de assembleia e cargos eletivos” (CAMBI,
1999, p. 77), um indício da existência do diálogo se apresenta, porém somente para uma pequena parcela da sociedade: os homens da elite dominante.
Como todo processo de evolução e cultura grega entra numa fase de
crise e transformação acerca do surgimento de novos grupos sociais, principalmente os ligados ao comércio, e as formas de educação começaram a ser
questionadas. Nasce então a Paideia, caracterizada por uma formação mais
humanística e com ideias de igualdade, liberdade e individualidade
É Sócrates que o diálogo ganha sua plenitude. Segundo ele, cabe ao
mestre despertar dúvidas, realizar questionamentos, sugerir pesquisas, dirigir e problematizar as discussões, fazer emergir de dentro do sujeito o seu
próprio conhecimento de si (conhecer-te a ti mesmo). Embora não desenvolvido coletivamente, é aqui, com Sócrates, o diálogo ganha proeminência e se
estabelece como crítico e formativo.
Após sua morte e com a “teorização da alma” por Platão, a formação se
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caminha para a contemplação das ideias e educação passa a ser dividida em
três classes diferenciadas pelas funções/trabalhos. Talvez aqui esteja a raiz
tecnicista, a mais forte herança da ausência do diálogo.
Já Aristóteles fez proposta de uma educação pública e mantida pelo
estado. Ele dá ao Estado o domínio. Longe de uma educação democrática,
utilizava-se do “mundo das ideias” e/ou da “razão” para justifica as ações,
promovendo, o negacionismo de uma realidade e uma alienação.
Roma, nesse período arcaico, tinha sua educação focada num caráter
prático, familiar e civil, na oratória dos direitos romanos. Uma educação autoritária, tutoreada primeiramente pela autoridade e dureza do pai, bem
como pela educação ética da mãe, e posteriormente pelos “pedagogos”3.
Uma educação autoritária é aquela que foi planejada, organizada, sistematizada por alguém e/ou por uma autoridade, ou ainda por uma instituição. É
um formato educativo no qual sua organização é estabelecida de acordo com
as verdades e intencionalidades dessa figura que representa a autoridade. É
uma educação pautada no “cumpra-se”, no “execute-se”.
Com o decorrer das conquistas, outras culturas e estilos de vida foram
originando outras formas educativas, acabando que a Paidéia grega conquista Roma e a língua grega acaba sendo a considerada a “linguagem dos letrados” (CAMBI, 1999, p. 107). Embora cada vez mais a filosofia tenha se difundido e amadurecido em Roma, a noção de formação humana pela cultura
(Paidéia) não perdurou. Um sopro de práticas dialógicas foi sufocado.
Roma voltou a ter seu modelo formativo pautado na instrução, na disciplina, na obediência às leis organizadas pelo Estado. A cultura antiga foi
sendo incorporada por uma nova lógica referendada pela expansão do cristianismo, onde a educação esteve fortemente interligada com a fé.
A priori, havia até uma inter-relação entre os reis e a Igreja, buscando
um apoio, porém com o passar do tempo a Igreja tornou-se detentora da cultura intelectual e responsável por toda a educação/formação, era uma atividade passiva, sem diálogo, que tinha como intuito a interpretação de teorias.
Na idade moderna, tendo 1453 como ano-base e ano-símbolo, com a
queda do Império do Oriente, existia uma ambiguidade, pois ao mesmo tempo que se pretendia libertar os homens das “amarras” da visão religiosa cristã, surgia um novo modelo de ajustamento para moldar esse homem.
Um acontecimento marcante ao qual não se pode ignorar na idade moderna foi a reforma protestante e, logo após, o surgimento da Companhia
de Jesus que tinha como objetivo combater o protestantismo, ou seja, um
rompimento/luta entre os protestantes e os católicos.
Como toda dinâmica é movimentada pelo jogo de interesses e de poder,
com a perda de espaço, ela insurgiu, realizando, assim, a contrarreforma para
Um escravo que acompanhava a criança à escola, permanecia à sua espera lá e a trazia de
volta à casa; ele ensinava o menino a falar grego e cuidava de suas maneiras e de sua moral.

3

488

XVI Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE)

combater a reforma protestante a qual indicava uma possível abertura e até
um possível diálogo. Os princípios voltaram a ser a obediência cega e submissão à autoridade, surgindo dessa forma o “Ratio studiorum”, documento
que redige as bases formativas de caráter católico a ser utilizado por todos
os jesuítas. Nesse documento, além do pedagógico, pautava-se a organização
estrutural da escola, desde os dirigentes até as atividades a serem desenvolvidas, ou seja, uma antidialogicidade nas práticas pedagógicas.
O Brasil, colonizado em 1500, portanto dentro desse período, sofreu
e ainda apresenta resquícios até hoje, essa dominação, essa barbárie, esse
adestramento do qual os jesuítas foram os condutores. Calaram o povo local,
apoderaram-se de suas crenças, seus costumes, e impuseram sua religião e
modos de agir, resultando na colonialidade atual.
Nesse período, alguns filósofos/educadores sobressaíram-se, entre
eles, Comenius. Apropriando-se e selecionando componentes e princípios de
outras ideias, Comenius edifica seu projeto educativo. Entendia ser o método
o fator relevante para se pensar e organizar a educação, sendo assim o primeiro sistematizador do discurso pedagógico, a Didática. Nasceram então os
conteúdos, os objetivos e as estratégicas
Outro fato marcante deu-se por volta de 1789 com Rousseau. Para ele,
a política se une à pedagogia, visto que “a razão se sobrepõe à fé, e deve
ser desenvolvida e incorporada à existência” (FRANCO, 2012, p.52), de forma
que o sujeito possa conhecer o mundo em que vive e atuar nesse mundo. Ele
destaca a necessária presença de um pedagogo para acompanhar e supervisionar a educação das crianças além de negociar limites e buscar alternativas
de ações, pois, segundo ele, deve ser estimulada, seduzida e encantada pelas
possibilidades do conhecimento, pela experimentação, pela necessidade e
pela curiosidade. Pela primeira vez, “o outro” passa ser considerado no processo educativo, porém, Rousseau sugere que a organização do ensino é de
responsabilidade do preceptor e a criança deve fazer somente aquilo que
o preceptor quiser, ou seja, a predominância do autoritarismo, mesmo que
“camuflado”, está presente.
Inspirado por Rousseau, Pestalozzi acrescentou a questão da “razão”, as
emoções, e o afeto, e, para isso, indicou a importância do formador, ou seja,
o professor. É um processo que parte do concreto, da percepção e da experiência sensorial para atingir o intelectual.
Dando continuidade a um “saber fazer”, está Dewey. Ele é considerado o maior pedagogo do século XX e o “experimentalista” mais crítico da
educação nova. Seus estudos trazem como características em sua pedagogia
ativista, a centralidade no “fazer” do educando; a cientificidade, visto que
ele entrelaça os estudos das outras ciências (principalmente a psicologia e a
sociologia) com a pedagogia; e o vínculo da educação à política, enfatizando
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a democracia como ideal de convivência social.
No Brasil, Anísio Teixeira (discípulo de Dewey), defendeu que a democracia deveria ser reconhecida como valor fundamental do modo de vida
dos indivíduos e que havia possibilidades de experimentá-la, vivenciá-la e
aprendê-la na escola. Uma escola laica, gratuita, obrigatória e subsidiada
pelo estado, conforme anunciada no Manifesto dos Pioneiros da Educação
Nova (1932)4. Embora essa Pedagogia Nova traga um avanço, visto que apresenta uma mescla entre o essencialismo e o existencialismo, ela mantinha
seu pragmatismo e focava no tecnicismo, porque o mundo real da época precisava de técnicos.
Foi quando Paulo Freire, contemporâneo da época, indo mais além, propôs uma mudança revolucionária. Para ele não bastava centrar os esforços na
organização escolar, era necessária uma organicidade pautada na mudança
da mentalidade do homem nacional, ou seja, da sua consciência, visto que,
devido ao processo histórico do colonialismo, se constituiu uma colonialidade que estava e ainda está enraizada no pensamento dos sujeitos e em suas
formas de “ver”, “sentir” e “viver”, como se fossem verdades absolutas.

3. RESULTADOS
No decorrer da construção desses dados deparou-se com situações e
concepções diversas sobre o que significaram e como atuaram as práticas
educativas em cada época histórica, seu entendimento pedagógico era regido ora pela Filosofia, ora pela Psicologia, ora pela técnica, mantido e salvaguardado por tensões e contradições do próprio processo histórico, social
e político, porém percebeu-se que o que predominou foram práticas não
dialógica, e isso implica e reverbera no como a Pedagogia é entendida e defendida atualmente influenciando nessa enorme desigualdade social/política/econômica tanto em termos de existência, como em reconhecimento e
pertencimento dos envolvidos com a sociedade.
Práticas antidialógicas resultam numa sociedade constituída por pessoas alienadas, sem pensamento crítico, submetidas a informações errôneas
e mercadológicas desencadeadas por uma massa midiática manipulativa,
fato este que resulta nesta catástrofe que estamos vivendo. É necessário
transcender e transgredir essa lógica.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Finalizando este texto, mas jamais concluindo-o, pondera-se que se os
pensamentos não forem democráticos, não há possibilidade de se instituir
uma democracia apenas por leis e decretos. Somente pensamentos críticos
É um documento, escrito por 26 educadores onde continham as diretrizes política de educação.
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geram democracia e esta, ao mesmo tempo, possibilita o desencadear de novos pensamentos críticos. Portanto, democracia e criticidade se constituem
em uma relação dialética. Uma relação em que práticas dialógicas predominem.
A democracia é uma luta constante e vital e é impossível uma democracia sem um diálogo pedagógico, aquele que se constitui como crítico e
formador. Um diálogo intencional, um espaço de possibilidades de práticas
de liberdade e talvez do surgimento de um inédito viável. Um diálogo que
possa ser gerador de mais democracia, mais saúde e paz. Um esperançar de
um mundo melhor e mais humanizado.
Portanto, se faz urgente e insurgente práticas pedagógicas onde a intencionalidade se paute na possibilidade do pensar certo, da libertação prescrita
e referendada pela Pedagogia Crítica Freireana.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE AS PRÁTICAS DAS/
OS PROFESSORAS/ES DO PROGRAMA MULHERES DO
IFSP
Solange Maria da Silva1
Maria de Fátima Barbosa Abdalla2

RESUMO
Este trabalho, recorte da pesquisa de doutorado em andamento, propõe investigar as representações sociais sobre as práticas das/os professoras/
es que coordenam os projetos de extensão do Programa Mulheres do Instituto Federal de São Paulo (PMIFSP), para que se tenha uma educação inclusiva
e emancipatória. A pesquisa tem como objetivo compreender os elementos
representacionais que essas/es docentes declararam sobre suas práticas e a
respeito de suas identidades pessoais e profissionais. Trata-se de pesquisa
qualitativa, que se desenvolve por meio de análise documental e aplicação
de questionário, com apoio teórico em Bourdieu (2011, 2012) e Moscovici
(2015). Dentre os resultados parciais, observamos que: os sujeitos de pesquisa apresentam propostas diversificadas e duradouras, interrompidas pela
pandemia; as professoras são as que mais procuram a formação continuada;
há um fortalecimento e amadurecimento das práticas pela idade dos servidores, que buscam na educação a realização profissional; é nítida a vontade
de contribuir para o processo de inclusão e emancipação das mulheres; e há
estrutura de apoio institucional. No entanto, a lógica da exclusão está longe
de ser exaustiva e reforça a injustiça, a exclusão social e a dominação masculina. Por fim, considera-se que, além da necessidade de permitir o acesso à
Educação e/ou à formação e fazer valer a leis a esse público, é fundamental
garantir o direto à Saúde, para o desenvolvimento da cidadania e ampliação
da democracia; assim como é imprescindível investir na formação docente,
para que professores/as tenham preparo para lidar com as mudanças que,
provavelmente, virão para a Educação no período pós-pandemia.
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1. INTRODUÇÃO
Propomos, aqui, apresentar um recorte da pesquisa de doutorado, que
tem como objetivo compreender os elementos representacionais que as/
os professoras/es do Programa Mulheres do Instituto Federal de São Paulo (PMIFSP) declaram sobre suas práticas e a respeito de suas identidades
pessoais e profissionais. A intenção maior é a de que seja possível discutir
os limites e possibilidades de inclusão socioprodutiva e da emancipação feminina junto a essas/es docentes, que são coordenadoras/es dos projetos de
extensão desse Programa.
Assumimos a ação extensionista prevista na Constituição Federal (BRASIL, 1988), no Art. 207, como indissociável do ensino e da pesquisa e como
uma política pública nacional; e consideramos o Art. 3º da LDBEN 9.394/96
(BRASIL, 1996), que prevê a “garantia do direito à educação e à aprendizagem
ao longo da vida”. No entanto, destacamos que não há menção nos dispositivos legais sobre aqueles indivíduos que, pela situação de vulnerabilidade social, não se encontram na condição de frequentar um curso regular de acordo
com as normas educacionais. E, em se tratando de gênero, as mulheres são
as mais afetadas.
Diante dos desafios postos para essas mulheres carentes e vulneráveis,
e com a responsabilidade de formar cidadãs justas, críticas e cientes de seu
importante papel e direitos, desenvolve-se o Projeto de Extensão do PMIFSP.
Tal Projeto visa à qualificação profissional, resgate da autoestima e inclusão
socioprodutiva de mulheres, cisgênero e transgênero, submetidas a algum
processo de exclusão social (SILVA, 2020).
Para nortear a pesquisa, estabelecemos a questão-problema: quais são
os elementos representacionais sobre as práticas das/os professoras/es que
coordenam os projetos do PMIFSP, para que seja possível uma educação inclusiva e emancipatória? E como objetivo: compreender os elementos representacionais que as/os professoras/es declaram sobre suas práticas e identidades pessoais e profissionais no âmbito dos projetos submetidos ao PMIFSP.

2. ASPECTOS BASILARES DO PMIFSP E A EDUCAÇÃO
NÃO FORMAL
O PMIFSP, criado em 2016, como desdobramento das ações realizadas,
entre 2012 e 2014, no âmbito do Programa do Ministério da Educação (MEC),
denominado “Mulheres Mil”, teve como objetivos: “(...) elevar a escolaridade, ofertar qualificação profissional e contribuir para a inserção dessas mulheres no mundo do trabalho” (ROSA, 2011, p.7).
Os projetos do PMIFSP são compostos por um curso semestral, de extensão universitária, com carga horária mínima de 160 horas e desenvolvido
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de forma articulada, com ciclo de oficinas, minicursos, visitas técnicas, feira
de economia solidária e participação em eventos. Portanto, inseridos no campo da educação não formal, como podemos entender pelas contribuições
de Trilla e Ghanem (2008, p.42), que definem a educação não formal como
“o conjunto de processos, meios e instituições específicas e diferentemente
concebidos em função de objetivos explícitos de formação ou instrução não
diretamente voltados à outorga dos graus próprios do sistema de educação
regrado”.
A compreensão do campo da educação e das dimensões, em que a educação não formal se realiza e se inscreve, em um horizonte político-ético-social, voltado para a inclusão e para a emancipação de extratos sociais menos
favorecidos, é carregada de representações, que nos induzem a buscar os
aportes teóricos em Bourdieu (2011, 2012) e Moscovici (2015).Tais aportes
contribuem para delinear os elementos representacionais das/os professoras/es sobre a prática e o percurso de formação, que apresentam no espaço/
campo da educação.

3. ALGUNS CONCEITOS PARA COMPREENDER O PMIFSP
É imprescindível compreender, com Bourdieu (2011), que cada espaço
corresponde a um campo específico e a escola é um espaço de existência e
subsistência da diversidade, que assume posições relativas ao capital (poder)
de seus agentes. E, como Abdalla e Villas Bôas (2018, p. 22) declaram: “(...)
o que fica claro é que os agentes detêm um determinado poder a partir do
capital que assumem”.
Para Abdalla (2008, p. 25), “(...) a existência real da identidade supõe
a manifestação da individualidade nos diferentes campos de atuação, assumindo princípios de visão e de divisão por meio das categorias de percepção
sociais e dos esquemas classificatórios”. Abdalla (2008, p.27) apoiada, também, em Dubar (1997), define que a “identidade é um fenômeno complexo
no qual interferem dimensões psicológicas e sociais”. Reconhece-se, por um
lado, que a construção da identidade é inerente ao processo de socialização,
e se constitui como um elemento essencial tanto nas práticas como nas representações dos sujeitos; e, por outro, que a identidade se traduz na prática
docente. Além disso, em complemento, Moscovici (2015, p. 79) afirma a importância de que se tome “(...) como ponto de partida, a diversidade dos indivíduos, atitudes e fenômenos, em toda a sua estranheza e imprevisibilidade”.
Nesta direção, os conceitos centrais de Bourdieu (2011) - campo de poder,
capital e habitus -, e os de Moscovici (2015) - informação, campo de representação ou imagem e atitude - possibilitam uma discussão sobre os fenômenos
sociais e as condutas individuais/coletivas, e contribui para compreender as
representações sociais das/os docentes e para ressignificar suas práticas.
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4. CAMINHOS E RESULTADOS PARCIAIS DA PESQUISA
A partir da análise documental referente aos editais de aprovação dos
25 projetos e de seus resumos, de 2016 a 2019, e dos currículos dos 18 servidores, oriundos de 15 campi, foi possível obter como resultados os que
seguem:
a) Sexo - dos projetos 15 (60%) foram propostos por mulheres e 10
(40%) por homens;
b) Vagas ofertadas por campus - de 20 vagas, inicialmente, subiu para
23, e, em 2019, foram 25 vagas, atendendo, no período, 578 mulheres;
c) Alunas atendidas por ano - passou de 40 para 300, em quatro anos.
Em contrapartida, no ano de 2020, o edital de submissão foi suspenso,
devido ao COVID 19. Em 2021, até novembro, o edital de chamamento
para execução dos cursos está no aguardo da autorização de início das
aulas presenciais. O que, como reflete Abdalla (2021), aprofunda o sofrimento daqueles que vivem, no cenário social e educacional brasileiro,
angustiados com o desemprego, as condições precárias, que se intensificam e o medo de não conseguirem sobreviver à COVID 19.
Quanto à formação, na graduação, as mulheres representam 44% na
área de educação e nenhum homem. Na área de ciências sociais, as mulheres
representam 19% e os homens 34%. Na pós-graduação stricto sensu, o percentual de mulheres, que buscaram na Educação a continuidade passou para
60%, e os homens o percentual maior foi para as engenharias 37%.
Um aspecto observado, no resumo dos projetos, de acordo com a técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 2016), é a propositura de atividades
manuais, na maioria dos projetos. Algumas são consideradas como de caráter masculino, entretanto, foram submetidas por mulheres; e outras, comumente desenvolvidas por mulheres, foram submetidas por homens, o que
evidencia a diversidade no processo de propostas de projetos.
Na segunda etapa, aplicamos um questionário para “situar o sujeito no
contexto da escola e do sistema educativo e conhecer suas práticas declaradas para futuramente confrontá-las com as práticas efetivas”, conforme estabelece Altet (2017, p.1211). Dos 18 sujeitos, 14 responderam, equivalendo
a 79% do universo.
O questionário foi dividido em quatro perspectivas, com perguntas fechadas e abertas. Apresentamos, aqui, somente as três primeiras, que têm
a ver com:
a) Perspectiva pessoal:
Idade – 11 (79%) têm menos de 50 anos, indicando que há uma
expectativa de maior tempo de permanência na Instituição; uma vez que
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a legislação estabelece a aposentadoria compulsória aos 75 anos para
servidores públicos.
Raça/etnia – 10 (72%) dos sujeitos se declaram brancos. Percebe-se que
temos que avançar para que o negro ocupe postos de trabalho na academia,
para romper o processo de exclusão e racismo no sistema educacional.
Religião - 8 professores (57%) declaram ser católicos. Desperta a atenção nenhum ser adepto da religião de matriz africana.
b) Perspectiva profissional:
Dos servidores, 9 (64%) são professoras/es, alguns tiveram progressão
e/ou alteração em suas funções após a sua atuação no PMIFSP.
Quanto ao que mais influenciou na escolha profissional: i) a perspectiva
de realização profissional; ii) o desejo de contribuir para a área de conhecimento juntamente com o desejo intrínseco; e iii) a escola.
Em relação à atuação em projetos de extensão: a maioria 8 (57%) está
na faixa de 4 a 9 anos, indicando que o PMIFSP tem sido um espaço de experiência extensionista, se considerarmos que ele tem 5 anos.
Para a motivação em participar no PMIFSP: a palavra mulher aparece
nas respostas de nove sujeitos (64%), referente a contextos para contribuir
com o desenvolvimento da cidadania e autonomia.
c) Ensino e aprendizagem:
Os sujeitos recebem apoio pedagógico no desenvolvimento das atividades em 86% dos projetos e declaram que conhecem as experiências e histórias de vida das alunas (93%). Também consideram que as alunas entendem
o propósito do Programa (93%) e que a mediação desenvolvida é suficiente,
permitindo uma aprendizagem significativa.
A evasão escolar tem como principais causas: i) cuidados com os filhos
e/ou familiares; ii) dificuldade financeira; e iii) incompatibilidade de horário.
Diante das respostas, constatamos que o desafio do ensino e aprendizagem esbarra no que diria Bourdieu (2012, p.18), ao se referir a: “(...) imensa
máquina simbólica que tende a ratificar a dominação masculina sobre a qual
se alicerça”, pontuando a exclusão feminina.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
É possível, nesta etapa da pesquisa, reconhecer que os sujeitos apresentam propostas diversificadas e duradouras, interrompidas pela pandemia, e
que as professoras são as que mais buscam a formação continuada.
As constatações permitem considerar também a possibilidade de
fortalecimento e amadurecimento das práticas pela idade dos servidores,
pela realização profissional e vontade de contribuir para o processo de
inclusão e emancipação das mulheres e pela estrutura de apoio institucional.
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No entanto, cabe destacar, que a lógica da exclusão está longe de ser exaustiva
e reforça a injustiça, a exclusão social e a dominação masculina.
Além da necessidade de permitir o acesso à Educação e/ou formação e
fazer valer a leis a esse público, é fundamental garantir o direto a Saúde, para
o desenvolvimento da cidadania e ampliação da democracia. Por fim, é necessário investir na formação do/a professor/a, para que ele/a tenha preparo
para lidar com as mudanças que, provavelmente, virão para a Educação no
período pós-pandemia.
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RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: ORIGENS, FRAGILIDADES E
CONSEQUÊNCIAS
Valdilene Zanette Nunes1

RESUMO
O artigo intenciona problematizar aspectos relativos ao Programa Residência Pedagógica, de responsabilidade da Comissão de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (PRP- Capes) para os cursos de Licenciatura em vigor no país e concretizado por meio da Portaria Capes nº 259/2019 que instituiu o Programa e que realinha o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação
à Docência (PIBID) buscando as origens da proposta do programa por meio
de Projetos de Lei apresentados ao Senado Federal (PLS), com o intuito de, a
partir de análise de documentos, refletir acerca de fragilidades e possibilidades dessa perspectiva indutora de formação de professores. Consideramos
que a aproximação com a residência médica no sentido de promover maior
integração do futuro professor ou professor iniciante com os experientes, em
processo de imersão, pode ser um diferencial formativo, sendo em período
ulterior à formação inicial ou mesmo no período de formação, como propõe
o PRP/Capes. No entanto, a insuficiência de conhecimento da área e da realidade da Educação no país, por parte dos propositores dos referidos Projetos,
a demora nos trâmites burocráticos para aprovação deles e a necessidade de
integração de políticas públicas para a viabilização dessas ações formativas
dificultam a concretização de ações que poderiam representar a superação
de históricos entraves na formação de professores, como a unidade teoria e
prática.

PALAVRAS-CHAVE
Residência Pedagógica; Políticas de Formação de Professores; Formação
docente; PRP/Capes; Formação de Professores.

1. INTRODUÇÃO
Este estudo, fruto de pesquisa em desenvolvimento, busca problematizar aspectos relativos ao Programa Residência Pedagógica para os cursos
de Licenciatura, com a intenção de ir às origens da proposta deste programa
do governo federal (o PRP/Capes) e Projetos de Lei apresentados ao Senado Federal (PLS), que primeiro se manifestou a esse respeito, com o intuito
Doutoranda em Educação pela Universidade Católica de Santos – SP, valdilene.nunes@unisantos.br
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de refletir acerca de fragilidades e possibilidades dessa iniciativa indutora de
formação por parte do governo federal, que têm como marca a imersão profissional e a relação de Instituições de Ensino Superior (IES) com escolas de
educação básica.
Com foco na análise de documentos que deram origem à ideia de residência, seja ela pedagógica, educacional ou docente, traçaremos um percurso que apresenta as iniciativas que aconteceram até chegar à versão apresentada pela Capes, na forma de PRP/Capes que teve início no ano de 2018
com a “bandeira” de modernização do Programa Institucional de Iniciação à
Docência (PIBID). Temos ciência de que os documentos analisados podem ser
uma fonte de referência e memória histórica dos acontecimentos.
A escolha do instrumento de análise documental justifica-se para compreendermos quais caminhos, intencionalidades e influências estavam presentes nos processos que envolvem concepções educacionais em disputa.
Primeiramente, apresentamos um histórico dos PLS propostos no âmbito do poder legislativo federal no período de 2007 a 2020, problematizando
alguns dos desdobramentos advindos da análise dos PLS estudados como,
por exemplo, a mudança de foco da passagem da residência do período ulterior à formação para o período de graduação, a fragilidade das assessorias
parlamentares na concepção das propostas, justificativa e relatoria e finalizamos com reflexões sobre o tema, tendo em vista experiências consolidadas
no campo de Residência Pedagógica no país e que não são consideradas nas
iniciativas do Executivo e do Legislativo Federal.

2. PROJETOS DE LEI DO SENADO
Encontramos o primeiro registro relacionado à “residência” na educação com o PLS nº 227/2007, do Senador Marco Maciel, que propunha o
acréscimo de dispositivos à Lei Federal nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Base
da Educação Nacional – LDB/EN (BRASIL, 2020a). A saber: inclusão de parágrafo único ao art. 65 que previa o oferecimento de residência educacional, com duração mínima de 800 horas, bolsas de estudos para os docentes
habilitados em educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental em
etapa ulterior de formação (BRASIL, 2007), com foco no Curso de Pedagogia
(apresentando como justificativa a crise da formação de professores no país
para atuar, em especial nos anos iniciais do ensino fundamental, na fase de
alfabetização) e acréscimo a essa lei do artigo 87-A prevendo, passados dois
anos de vigência do cumprimento do art. 65, a obrigatoriedade do certificado
de aprovação na residência educacional para atuação do professor nos dois
anos iniciais do ensino fundamental.
Depois de um percurso de tramitação longo e complexo, atendendo às
prerrogativas burocráticas de um PLS, iniciado em 04 de maio de 2007, em 03
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de fevereiro de 2011, o processo foi arquivado.
Em 2012, o Senador Blairo Maggi apresentou o PLS nº 284 (BRASIL, 2012),
que propunha alteração na Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 2020a) nos mesmos termos do PLS nº 227/2007, excetuando a obrigatoriedade do certificado de aprovação na Residência, que agora passa a ser denominada “Pedagógica”.
O PLS foi apresentado em 07 de agosto de 2012, sendo remetido à Câmara dos Deputados, após aprovação, em 13 maio de 2014.
Ainda com o PLS nº 284/2012 na pauta para votação e aprovação, o Senador Ricardo Ferraço apresentou o PLS nº 6/2014, que também propunha
alteração ao artigo 65 da Lei nº 9.394/96 para instituir a residência docente
na educação básica com a inclusão do art. 65-A prevendo a residência docente, com duração de 2.000 horas, divididas em dois períodos de no mínimo
1.000 horas, em etapa ulterior de formação docente para a educação básica
(BRASIL, 2014a), além do art. 70 da Lei 9.394/96, referente aos recursos financeiros (BRASIL, 2020a), seria acrescido pelo Inciso IX que tratava do financiamento do Programa de Residência Docente com concessão de bolsas de
estudos para residentes e docentes supervisores e coordenadores.
Na justificativa do PLS, o senador Blairo Maggi trata rapidamente a respeito do Programa Institucional de Iniciação à Docência – PIBID e ilustra essa
iniciativa com breve relato de outras experiências inspiradas por esse programa, por exemplo, a do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, que criou o
Programa de Residência (exclusivo ao recém-licenciado). O que causa estranheza é que a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) – campus Guarulhos – que também já desenvolvia e desenvolve um importante Programa
de Residência Pedagógica, atrelado ao curso de Pedagogia, com inúmeras
pesquisas e publicações sequer foi mencionada enquanto experiência, tendo
sido a primeira experiência de residência na formação inicial de professores.
O PLS nº 6/2014 foi apresentado em 04 de fevereiro de 2014 e em 20 de
abril de 2016 foi encaminhado à Câmara dos Deputados para continuidade
dos debates e aprovação.

3. DESDOBRAMENTOS A PARTIR DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS FEDERAIS
No âmbito Federal da Câmara dos Deputados, no Relatório do Projeto
de Lei nº 7.552, de 2014 (Apensado: PL nº 5.054/2016) (BRASIL, 2018a), com
relatoria da Deputada Keiko Ota e oriundo, respectivamente, das propostas
aprovadas dos Senadores Blairo Maggi e Ricardo Ferraço, podemos verificar
as mudanças que ocorreram nos processos de relatoria, bem como acréscimos que deram origem ao “Substitutivo” a esse PL.
Com o referido substitutivo o que se intentou foi a ampliação da pos501
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sibilidade de Residência Pedagógica a todos os níveis de formação de professores (incluindo os formados em cursos de nível médio de magistério2),
elevação à categoria de Lei do PRP/Capes (que aparece na justificativa da
relatora apenas como destinado aos estudantes dos últimos anos de Pedagogia, quando, na verdade, o PRP/Capes refere-se a cursos de licenciatura), a
manutenção da Residência Pedagógica em nível de pós-graduação, deixando
claro que esta é facultativa e não será um impeditivo para exercer a profissão
(conforme constava em um dos PLs anteriores apresentados), no entanto fica
mantida a exigência de acesso à Residência aos concluintes de curso superior de licenciatura para a docência nos três anos últimos que precedem a
realização da Residência. No que concerne às bolsas de estudos, para evitar
onerar o Poder Executivo, informa-se que elas serão estabelecidas em caráter facultativo, embora se reconheça que sejam fundamentais para que a
Residência Pedagógica se revele uma política pública relevante e que venha
a cumprir sua finalidade.
Cita, ainda, que a Capes instituiu, por meio da Portaria nº 38, de 28
de fevereiro de 2018, o PRP/Capes. Dessa forma, o Substitutivo, ao mesmo
tempo que legitima a ação da Capes, vem para, segundo a redatora, em certa
medida, complementar as necessidades de formação, uma vez que também
contempla Programas de Residência Pedagógica em nível de pós-graduação
(conforme proposta inicial vinda do Senado), bem como cursos de Magistério
em nível médio.
Assim, podemos entender que se dá o nome de Residência Pedagógica
a duas situações distintas:
• Uma que acontece ainda no período de formação (como a instituída
por meio da Portaria nº 38, de 28 de fevereiro de 2018);
• Outra que acontece num período ulterior. Essa podendo ser subdividida em:
- graduação (proposta dos PL vindos do Senado), por isso entendido
como equivalente a uma pós-graduação;
- curso de Magistério em nível médio (acréscimo feito a partir dessa
relatoria).
É importante destacar que, apesar dos Projetos de Lei aqui apresentados, sendo que dois dos três do Senado terem sido encaminhados à Câmara
dos Deputados para prosseguir com os trâmites para aprovação, gerando um
Essa inclusão nos intriga... Desde 1996 com a promulgação da LDB/EN, há a recomendação
de que todos os professores da educação básica tenham formação em nível superior e isso é
reforçado pelo PNE (BRASIL, 2014b) que até 2024 tem por objetivo que todos os professores
atuantes na educação básica já estejam formados em ensino superior, embora consideremos
a diversidade existente no país e a dificuldade de algumas regiões em garantir a formação em
nível superior para todos os professores.

2
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Substitutivo e tornar-se lei, nenhuma alteração foi feita ao artigo 65 da LDB/
EN até o presente momento.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Inicialmente, a aproximação com a residência médica no sentido de
promover maior integração do profissional iniciante com os experientes em
processo de imersão é realmente um diferencial na formação. As pesquisas
já divulgadas das instituições que têm esse tipo de experiência como a da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com o Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II3 ou ainda o Projeto Residência Docente do
Centro Pedagógico da Universidade Federal de Minas Gerais4 (CP/UFMG) são
dois exemplos que muitas contribuições podem trazer. Todavia, precisamos
olhar para essas experiências e pensar que elas não abrangem todos os professores iniciantes, uma vez que esbarram, entre outras coisas, nos recursos financeiros ou ainda nas dificuldades de tempo para realização da forma
como são propostas aos estudantes.
Isso se quisermos pensar apenas na proposta inicial que trata de uma
formação em nível de pós-graduação (lato sensu). Caso entendamos que a
experiência deva começar ainda no período da graduação, dispomos de inúmeros trabalhos que tratam desse tipo de experiência como a vivenciada pela
UNIFESP (campus Guarulhos) no curso de Pedagogia, ou mais recentemente,
do próprio programa de Residência Pedagógica da Capes. Nesse último caso,
devemos lembrar que a proposta da Residência Pedagógica, como uma política de formação de professores em âmbito nacional, está posta como uma
forma de atender ao exposto na estratégia 18.2 do PNE (2014-2024):
Implantar, nas redes públicas de Educação Básica e Superior, acompanhamento dos profissionais iniciantes,
supervisionados por equipe de profissionais experientes, a fim de fundamentar, com base em avaliação documentada, a decisão pela efetivação após o estágio
probatório e oferecer, durante este período, curso de
aprofundamento de estudos na área de atuação do professor, com destaque para os conteúdos a serem ensinados e as metodologias de ensino de cada disciplina
(BRASIL, 2014b, p.82).

Ao observarmos a Portaria n.º 38/2018, que institui o Programa de Residência Pedagógica (BRASIL, 2018b), não se vislumbra qualquer menção a
experiências anteriores, o que nos faz pensar o porquê de não citarem como
Apresentado na justificação do PLS nº 6/2014 de Ricardo Ferraço
Não apresentado em nenhuma das justificações dos Projetos de Lei por ter seu início em
2014, mas com muitas pesquisas publicadas desde então.

3
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referência pesquisas e experiências já consolidadas neste campo. Atitude
que foi percebida, também, nos PLS.
Podemos sintetizar algumas das fragilidades encontradas durante a
análise dos PLS como a mudança de período ulterior para a formação no
período de graduação, relatorias ou assessorias parlamentares com pouca
efetividade no desenvolvimento quer das justificativas e das próprias propostas, estendendo ao quesito de concessão de bolsas de estudos ou mesmo a
inserção do magistério em nível médio no PL nº 7.552, de 2014 (Apensado:
PL nº 5.054/2016).
Reconhecemos que a insuficiência de conhecimento da área e da realidade da Educação no país, por parte dos propositores dos Projetos, a demora
nos trâmites burocráticos para aprovação deles e a necessidade de integração
de políticas públicas para a viabilização dessas ações formativas dificultam a
concretização de ações que poderiam representar a superação de históricos
entraves na formação de professores.
Há a tensão constante entre projetos em disputa: de um lado temos
o que preceitua a Constituição Federal de 1988 (CF-1988) e que deixa claro
que a educação é um direito fundamental de natureza social, reforçado pelo
artigo 205 que afirma que “A educação, direito de todos e dever do Estado e
da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (BRASIL, 2020b, p.109) e que é
defendida por muitos educadores (GOMES, 2019; PIMENTA, 2006). De outro,
temos a educação vista como uma mercadoria, tendo em vista o processo de
penetração de fundos financeiros na educação superior no Brasil (OLIVEIRA,
2009) e que de certa forma impactam na proliferação de IES e, consequentemente, na formação de professores.
Sabemos que essa disputa implica indícios de avanços e retrocessos no
campo das políticas públicas educacionais e dos entraves que isso significa e
que trazem consequências presumíveis, considerando que a marca significativa das políticas educacionais no país é a descontinuidade administrativa.
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SER OU NÃO SER UM PESQUISADOR HUMANIZADOR:
HISTÓRIAS DE VIDA DE EDUCADORES FREIREANOS
Sérgio Pereira Nogueira Júnior1
Alexandre Saul Pinto2

RESUMO
Essa pesquisa tem como objetivo refletir sobre as práticas de três pesquisadores freireanos, analisando os pontos de inflexão ocorridos em suas
trajetórias de vida ao optarem por trabalhar com uma pedagogia crítica. Ao
analisar os dados recolhidos, há o empenho de perceber as transformações
que ocorreram em seus jeitos de pensar e praticar a educação a partir de
Paulo Freire. O estudo compromete-se, também, a lançar luz sobre os campos de formação e currículo, visto que, são docentes ligados à professores e
orientadores de pesquisadores. A escolha dos sujeitos foi realizada em função da aproximação com Paulo Freire e os seus pensamentos. Mas porque
esses e não outros? Levou-se em conta os indícios identificados pelo pesquisador ao entrar em contato, preliminarmente, com esses pesquisadores de
que a sua relação docente-discente são desenvolvidos e materializados princípios da pedagogia freireana. A pesquisa de abordagem qualitativa, busca
através de entrevistas narrativas, conforme as propostas de Maria Emília Caixeta de Castro Lima, Corinta Maria Grisolia Geraldi e João Wanderley Geraldi,
compreender as experiências vividas pelos sujeitos. Fez-se necessário, um
levantamento bibliográfico que chamamos de estudos correlatos, no qual
busca-se em um banco de dissertações e teses, trabalhos que convergem
para a temática da pesquisa, dando a oportunidade ao pesquisador, de ir
além dos achados, ajudando assim a adensar as reflexões sobre a formação e
currículo. Nesse processo, trama conceitual Freireana (Alexandre Saul e Ana
Maria Saul), concentra o procedimento metodológico para estruturação de
eixos analíticos do material recolhido por intermédio das narrativas dos sujeitos, a fim de criar um constructo do pensamento crítico, tendo a formação
como centro dessa reflexão. O presente estudo pretende contribuir para a
discussão acerca de uma formação crítico-transformadora de pesquisadores,
assim como, organizar o currículo de forma a afirmar o compromisso do legado de Paulo Freire com a mudança social.

PALAVRAS-CHAVE
Narrativas. História de Vida. Formação humanizadora. Paulo Freire. Currículo.
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1. INTRODUÇÃO
Diante dos desafios, dilemas e perguntas que fazemos a nós mesmos,
sobre os caminhos e escolhas que podemos realizar diariamente, esse “Ser
ou não Ser”, que Hamlet de William Shakespeare nos convida a refletir; encontramos seu reflexo nas práticas educativas. Nessa pesquisa, reside o desafio de identificar elementos importantes para a construção de uma formação
e currículo humanizadores, uma vez posta em ação, potencialize movimentos de mudança da prática pedagógica de pesquisadores e educadores reafirmando a importância do legado de Paulo Freire para uma transformação
social.

2. CAMINHANDO PELA ESTRADA
Caminhante, são tuas pegadas o caminho e nada mais;
caminhante, não há caminho, se faz caminho ao andar.
Antônio Machado

Inspirando-me no poema Cantares, aqui começa nosso caminho, porém, não um caminho solitário, mas um caminho que já foi percorrido por
algumas pessoas, e que agora eu me faço caminhar com elas. Durante o
percurso da pesquisa, fez-se necessário buscar esses caminhantes, que se
fazem relevantes por mostrarem-se bastante relacionados com o tema pesquisado, os referenciais teóricos utilizados e os objetivos propostos. Esses
estudos contribuíram à pesquisa ajudando na compreensão do problema na
composição de eixos teórico-prático apontando caminhos metodológicos a
serem percorridos. Na ânsia de encontrar indicações para uma formação crítico-transformadora de pesquisadores e currículo, realiza-se a aproximação
com pesquisas que já trilharam caminhos próximos anteriormente.
Iniciamos este caminho com um levantamento de teses e dissertações
anteriormente defendidas, que pudessem oferecer direções preliminares e
aportes para a compreensão da trajetória que será percorrida tomando tais
referências como ponto de partida. Esse levantamento realizado por meio do
acesso à Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)3.
“A BDTD integra, em um único portal, os sistemas de informação de Teses e Dissertações
existentes no país e disponibiliza para os usuários um catálogo nacional de Teses e Dissertações em texto integral, possibilitando uma forma única de busca e acesso a esses documentos.
O Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) coleta e disponibiliza os
metadados (título, autor, resumo, palavras-chave etc.) das Teses e Dissertações, sendo que o
documento original permanece na instituição de defesa. Dessa forma, o conteúdo dos metadados coletados e o acesso ao documento integral são de inteira responsabilidade da instituição de origem. O maior acervo nacional de Teses e Dissertações, a BDTD, comemora 15 anos
de serviço à comunidade. A sua criação foi a primeira iniciativa do IBICT (IBICT) relacionada
ao movimento de acesso aberto à informação científica. A BDTD alcançou recentemente a
marca de 200 mil Teses e Dissertações e se prepara para uma modernização em sua estrutura.

3
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No início de nossa caminhada, utilizamos palavras-chaves buscando no
site da BDTD, pesquisas correlatas. Usamos as seguintes combinações, sempre com histórias de vida, sendo assim: 1- História de Vidas achamos 3.834
pesquisas, então iniciamos as análises combinatórias, com outras palavras
que nos ajudarão na caminhada, então utilizando: 2- currículo, pesquisa
narrativa, Educação crítica , 3- currículo, pesquisa narrativa, Educação crítico-Libertadora 4- currículo, pesquisa narrativa, Educação emancipatória 5currículo, pesquisa narrativa, Educação emancipadora 6- currículo, pesquisa
narrativa, Formação humanizadora 7- currículo, pesquisa narrativa, Paulo
Freire 8- currículo, Paulo Freire, Formação humanizadora, com todas essas
combinações não foram encontrados nenhuma pesquisa, passamos agora
para outras combinações, foram elas: 9- currículo, foram achados 206, 10Paulo Freire, 76 achados, 11- currículo, pesquisa narrativa foram 7 achados,
12- Currículo e formação humanizadora, 1 achado e por fim 13- Currículo e
Paulo Freire, 13 achados. Os critérios de seleção das palavras-chave empregadas no processo de busca pelos estudos correlatos se basearam na sua
aderência ao objeto de pesquisa, no reconhecimento de sua ampla utilização
no entrecruzamento das pesquisas narrativas nas histórias de vida, formação, currículo e Paulo Freire. Resultando em um número de trabalhos a serem analisados.
O processo todo se fez baseado em recortes pertinentes à pesquisa em
desenvolvimento, foram encontradas 4.137 teses e dissertações. Depois realizamos a leitura dos resumos de 21 pesquisas entre teses e dissertações, que
levantam indícios de inflexões com a pesquisa. Feito isso, selecionamos aqueles que mais aderem às reflexões presentes no interior do estudo, para um
leitura mais aprofundada, com a finalidade de contribuir com conhecimentos
importantes e apontar caminhos, dirimindo dúvidas, sugerindo autores e revelando aspectos do objeto ainda não observados. A Pesquisa encontra-se
nesta fase (estudo correlatos) composta por leituras e fichamentos das teses
e dissertações escolhidas, para traçar rotas alternativas para as descobertas
a serem encontradas.
Como em todo caminho há a necessidade de um olhar voltado para a
boniteza, como Paulo Freire nos convida a olhar. Sob a sombra da mangueira,
é possível refletir sobre alguns conceitos Freireanos que nos ajudam a defender as teses, apoiando-nos em demais pesquisadores.

Refletindo à sombra da Mangueira
Uma das categorias importantes da obra de Paulo Freire é a humanização,
Considerada pelo site da Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) como
a segunda maior base de dados do mundo e a primeira em acervo local, a BDTD é exemplo de
sucesso e o resultado do esforço de 96 instituições de ensino e pesquisa que atuam para maior
visibilidade à produção científica brasileira”. (IBICT, 2017).
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sendo assim, encontramos coerência em adotar o referencial freireano como
base para a análise dessa pesquisa e reafirmar a tese da essencialidade dos
conceitos freireanos para a atualidade. Freire sempre possibilita reflexão,
apontando que os conceitos nunca são sinais, mas anúncios de construções
de práticas sociais transformadoras. Nesse sentido, Freire (1987) explica que:
Humanização e desumanização, dentro da história, num
contexto real, concreto, objetivo, são possibilidades
dos homens como seres inconclusos e conscientes de
sua inconclusão. Mas, se ambas são possibilidades, só
a primeira nos parece ser o que chamamos de vocação
dos homens. Vocação negada, mas também afirmada
na própria negação. Vocação negada na injustiça, na exploração, na opressão, na violência dos opressores. Mas
afirmada no anseio de liberdade, de justiça, de luta dos
oprimidos, pela recuperação de sua humanidade roubada. (Ibid., p. 30).

Para Paulo Freire (1998), o homem é um ser histórico-social, inconcluso
que, por reconhecê-lo, busca de maneira incessante o “ser mais” em suas
práxis no mundo e com o mundo. Sabemos que não existe uma formação
neutra. Nesse sentido, a opção pela pedagogia freireana revela o crivo ético-crítico adotado por esta pesquisa, cujos valores referenciam-se na ética
universal do ser humano, compreendida por Paulo Freire como aquela que:
[...] condena o cinismo [...], que condena a exploração
da força de trabalho do ser humano, que condena acusar por ouvir dizer, afirmar que alguém falou A sabendo
que foi dito B, falsear a verdade, iludir o incauto, golpear
o fraco e indefeso, soterrar o sonho e a utopia, prometer sabendo que não cumprirá a promessa, testemunhar
mentirosamente, falar mal dos outros pelo gosto de falar mal. [...] é a que se sabe traída e negada nos comportamentos grosseiramente imorais como na perversão
hipócrita da pureza em puritanismo. [...] é a que se sabe
afrontada na manifestação discriminatória de raça, de
gênero, de classe” (FREIRE, 1998 p. 15 - 16).

Buscando referências em outra obra freireana, intitulada “A sombra desta mangueira”, o professor aborda seu amor a sua terra, mas em um amor,
sem se esquecer da realidade em que vivia, como dizia:
[…] minha terra não é apenas o contorno que tenho
definido, claro, na memória e que posso reproduzir de
olhos fechados, mas é sobretudo um espaço temporalizado, geografia, história, cultura. Minha terra é dor de
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milhões, é fome, é miséria, é esperança também de milhões igualmente famintos de justiça (FREIRE, 1997, p.
42).

Venho aqui, utilizar a simbologia da mangueira, como um lugar onde
podemos buscar abrigo, pois, em suas ramificações, encontramos, sombras e
aqui digo conceitos, que nos dão alento, fundamentação e forças, para acreditar que é possível uma outra educação, também é um espaço de relação,
de diálogo, é possível estar protegido e convidar outras pessoas a sentar
para conversar, para se formar e quem sabe provarmos juntos os frutos, de
uma educação humanizadora, a fim de avistarmos de lá um horizonte crítico-libertador.
Sendo assim, nesta investigação, faz-se necessário compreender conceitos, que nos auxiliarão na afirmação da tese acerca da importância e atualidade dos conceitos Freireanos para uma formação humanizadora que leva a
um pesquisador crítico. Para isso, volto a trabalhar com a conceituação das
“tramas conceituais freireanas”. Saul (2011) explica que: “A utilização de tramas a partir de conceitos da obra freireana, permite, ao mesmo tempo, a
análise de situações da realidade e a orientação de prática norteadas pela
articulação conceitual”.
O objetivo central dessa construção é fortalecer a ideia desse tipo de
formação, indicando possibilidades para o seu desenvolvimento. Saul (2011)
evidencia que:
[...] a trama conceitual é aberta e dinâmica, possibilitando diferentes composições, em função da compreensão
das relações existentes nas produções de Freire, em
linha com o interesse de pesquisa de quem elabora a
trama. Os conceitos se articulam com o ponto fulcral da
trama, sendo possível estabelecer, também, diferentes
relações entre eles. (Ibid., p.40).

Através do diálogo com os nossos sujeitos e a escuta atenta de suas histórias de vidas, certificar-se de que uma formação humanizadora, transforma
o “ser” e o “estar” do pesquisador. Sendo assim, representa-se a trama conceitual freireana da seguinte forma, e aqui, como mesmo os autores sempre
destacam, que a estrutura da trama é a mesma, porém a forma de sua representação é aberta a novas ressignificações. Trago aqui a nossa trama.
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Figura 1- Trama conceitual freireana
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Fonte: Thais Morgado dos Santos e Sérgio P. Nogueira Jr. (2021)

A trama aponta que através das histórias de vida, narradas pelos pesquisadores, busca-se uma formação humanizadora, a qual transforma relações
humanas e constrói o “ser-crítico” a serviço de uma transformação social.
Precisamos ainda, aprofundar nossos estudos na articulação desta trama,
pois, nos encontramos refletindo sobre os melhores conceitos a serem estudados em nossa tese.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por se tratar de uma pesquisa em andamento, existem etapas a serem
realizadas, como, a construção das perguntas, para as entrevistas com os sujeitos. Na prática de construir as perguntas, destaco a curiosidades epistemológicas, que tanto Freire ressalta em seu livro Pedagogia da autonomia e que
Freitas, destaca:
Como necessidade ontológica que caracteriza o processo de criação e recriação da existência humana. A
curiosidade epistemológica é elemento indispensável à
formação do/a educador/a, cuja experiência profissional
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deverá promover o exercício sistemático da curiosidade
no processo de pensar e de estudar a própria prática
(FREITAS, 2008, p.118)

Assim sendo, conseguimos problematizar as nossas experiências, através de perguntas, pois
a crença de que a curiosidade, que dá vazão às perguntas essenciais e à busca incessante pela verdade, pode,
ainda hoje, ser condição para o conhecimento (ALMEIDA
e STRECK, 2008.p.529)

Através das questões construídas para as entrevistas, poderemos dialogar com nossos sujeitos a fim de levantar dados, para análise e responder à
pergunta norteadora deste estudo acerca da formação crítico-transformadora de pesquisadores, bem como, desenvolvimento de um currículo, comprometido com o legado de Paulo Freire o qual movimenta-se para transformação social.
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”VOCÁBULOS NO MUNDO E COM O MUNDO!”: UMA
PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA O APRENDIZADO
CRÍTICO DE VOCABULÁRIOS BÁSICOS DA LÍNGUA
INGLESA PARA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Francisca Margarete de Freitas Pereira Silva.1

RESUMO
Este resumo expandido tem por objetivo apresentar os primeiros apontamentos bibliográficos de uma pesquisa em andamento no Mestrado Profissional em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas da Universidade
Católica de Santos, sobre contribuições freireanas para o aprendizado de palavras que partam da realidade imediata dos educandos e desta à consciência
crítica, elegendo o conceito da dodiscência, em Paulo Freire, como prática
educacional que se opõem à educação bancária. Tem por objetivo, também,
reconhecer a importância da escola pública como local privilegiado para que
docente e discentes atuem de forma política-educativa, um refletindo sobre suas práticas ao ensinar e o outro ampliando seu universo vocabular ao
aprender.

PALAVRAS-CHAVE
Paulo Freire; Dodiscência; Ensino da Língua Inglesa; Escola Pública.

1.
DODISCÊNCIA:
DOCENTES
E
PROBLEMATIZADORES DA REALIDADE

DISCENTES

Atuar como docente, exclusivamente, em escolas públicas é perceber,
cotidianamente, as dificuldades pelas quais passam educadores e educandos
em busca de uma aprendizagem crítica e sistematizada do ensino. Pensar,
sobre possíveis caminhos que iniciem mudanças didáticas, metodológicas e
no currículo escolar, é pensar em políticas públicas educacionais que tenham
o diálogo como base para a reflexão e a transformação dessas práticas. O
conceito freiriano da dodiscência, Freire (2018), objetiva o ensino-aprendizado crítico dos conteúdos programáticos das diferentes disciplinas do currículo além de desenvolver a conscientização da responsabilidade em que
ambos, professor e aluno, têm na tarefa de ensinar e aprender.
É desejável que nos primeiros anos de alfabetização em inglês os educandos aprendam, contextualizando, vocabulários que representem suas
1

Mestrado Profissional em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas.
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realidades mais imediatas, como por exemplo, em conteúdos ligados ao corpo, à família, à escola, aos amigos, aos brinquedos, às brincadeiras, à alimentação, à natureza e às cores que permeiam tudo que veem.
Em uma escola pública periférica, auxiliar os alunos a representar seus
mundos em palavras é desafiador e complexo. No plano curricular, planejar
aulas que despertem a curiosidade e que tragam as realidades diversas do
grupo classe demanda do professor uma profunda reflexão sobre suas práticas pedagógicas. Segundo Paulo Freire (2018), a educação é um processo
constante de criação do conhecimento e da busca da transformação da realidade pela ação e pela reflexão humana. Aprender a ler e a escrever não é tarefa fácil, essas duas especificidades humanas são processos que se inserem
na realidade de cada um e que dão ao ser humano a possibilidade de fazer
parte da cultura letrada. Aprender a ler não é apenas decodificar, manipular
e decorar palavras, é preciso entender a própria realidade para depois representá-la em grafemas (letras) e fonemas (sons), é preciso enxergar-se nessas
palavras para adentrar satisfatoriamente no mundo letrado.
Segundo Paulo Freire (2018), é preciso aprender primeiro a ler o mundo do qual faz parte para depois aprender a ler palavras. Partir da realidade
à palavra e da palavra à realidade são movimentos centrais do processo de
alfabetização freiriano, e é esse movimento que traz, cada vez mais, o entendimento sobre si, sobre os outros e sobre o mundo. Para Freire (2018), a
alfabetização implica não em uma memorização visual e mecânica de sentenças e de palavras desgarradas de um universo existencial, mas sim de
uma atitude de criação e recriação das nossas realidades, para isso, é preciso
entender a escola como o espaço privilegiado para o desenvolvimento de
práticas pedagógicas que promovam o desenvolvimento cognitivo e social
do ser humano e entender o professor como o profissional apto à promover e mediar essas práticas. Compreender minimamente a complexidade do
sistema educacional público brasileiro, principalmente o periférico, é um primeiro passo para propor metodologias que ajudem docentes e discentes a
não atuarem de forma condicionada e sem reflexão sobre suas práticas de
ensino-aprendizagem em sala de aula.

2. CONTRIBUIÇÕES FREIREANAS PARA A APRENDIZAGEM
ESCOLAR
Paulo Reglus Neves Freire (2018) pensou a educação a partir da realidade do educando, trazendo à escola a importância das experiências e da bagagem cultural de cada um. Freire (2018) compreendeu que educação e política são indissociáveis da vida e do cotidiano das pessoas e que saber dizer as
próprias palavras é saber-se no mundo, reconhecendo, também, o lugar e a
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importância do outro. Freire (2018) criticou a escola tradicional conteudista
definindo-a como educação bancária onde o educando é silenciado, tornando-se passivo, desconsiderado em seus saberes individuais e transformado
em mero repositório onde o professor é o transmissor do saber absoluto dos
conteúdos não refletidos, não problematizados e ensinados nos bancos escolares. Nesta concepção de escola o aprendizado é feito de forma cumulativa e mecânica através da memorização, resultando apenas na decodificação
de palavras, fora da realidade de quem as apreende e desvinculadas de suas
ações. Segundo Freire (2018), nessa dinâmica, os alunos formam realidades
parcializadas do seu mundo imediato, alienando-se. Freire (2018) adverte
que a leitura e a escrita de palavras apartadas da realidade de quem as lê e
escreve é um processo que afasta, também, essa pessoa do entendimento
do seu mundo. “A educação sugere uma dicotomia homens-mundo, homens
simplesmente no mundo e não com o mundo e com os outros, homens espectadores e não recriadores do mundo.” (FREIRE, 2018, p.62).
Nesta reflexão, Freire (2018) sustenta que esses ensinamentos sem
sentido aos estudantes não transformam suas realidades, pelo contrário, as
naturalizam cada vez mais e aponta ser de fundamental importância que
os aprendizados escolares sejam indissociáveis das realidades individuais e
coletivas dos estudantes. Paulo Freire (2017) compreendeu que desenvolver
temas geradores e problematizadores, na escola, proporciona uma atuação
política-educativa não somente no educador, mas também no educando,
prática que chamou de dodiscência. Nesta dinâmica, docente e discente,
quando estão em um nível horizontal de ensino-aprendizagem, elegem a
dialogicidade como forma de ampliação de seus saberes e obtêm, como resultado dessa prática, aprendizagens específicas para cada um. No caso do
docente essa é uma forma de mais conhecimento e de mais reflexão sobre
suas práticas e, no caso do discente, essa é uma possibilidade de aprender a
partir da sua realidade, do seu mundo, do seu universo vocabular e da sua
realidade socioeconômica.
Freire (2017) afirma que não há docência sem discência, as duas se
explicam e seus sujeitos não se reduzem à condição de objeto um do outro: “Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”
(FREIRE, 2017, P.25). É por meio dessa dinâmica que docente e discente sabem os sentidos das palavras que leem e escrevem porque elas estão sempre ligadas aos seus posicionamentos sociais, econômicos e culturais. Freire
(2018) afirma: “(...) dizer a palavra verdadeira, que é trabalho, que é práxis,
é transformar o mundo, dizer a palavra não é privilégio de alguns homens,
mas direito de todos os homens (FREIRE, 2018, p.77- 95). Ao afirmar que a
palavra não é privilégio de algumas pessoas, mas o direito de todas, Paulo
Freire (2018) além de fazer críticas ao ensino apartado da realidade imediata
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dos estudantes aponta caminhos, através da dodiscência, que desenvolvem
e ampliam a consciência dessa realidade porque aprender a dizer as próprias
palavras é aprender a narrar as próprias experiências, as próprias lembranças, tornando-as cada vez mais refletidas e mais próximas da realidade de
cada um. Dizer as próprias palavras, com reflexão e criticidade é saber-se
parte e autor de um processo individual e histórico que está em constante
mudança, é estar no mundo, com o mundo e consciente da sua realidade.
Segundo Freire (2018), a transição de uma consciência ingênua para
uma consciência crítica, a transição da inação para a ação e para a presença
no mundo é um ato educacional e ao mesmo tempo político que desenvolve
pré-requisitos básicos de cidadania e de pertencimento desses estudantes
às suas famílias, à instituição escolar e à comunidade da qual fazem parte. Partindo de várias frentes como a social, econômica, cultural e política
Freire (2018) propõe à escola, pensamentos e práticas que possam nortear
os desafios pelos quais passam professores e estudantes ao lançarem-se na
atividade humana de ensinar e aprender e alerta àqueles que se colocam nas
frentes de resistência, por uma escola pública de qualidade, afirmando que
ensinar exige risco, exige a aceitação do novo e a rejeição a qualquer forma
de discriminação de raça, de classe e de gênero pois ofendem a substantividade do ser humano e negam radicalmente a democracia.
Gonçalves (2013) compreende que a subjetividade do sujeito e da sociedade é um processo histórico e que as histórias individuais e coletivas não
podem perder de vista o ser humano. Nestes termos, é importante garantir o aprimoramento e a efetiva aplicabilidade de políticas públicas educacionais para ajudar a desenvolver, a ampliar e a contextualizar os processos
intelectuais e sociais pelos quais passam todas as crianças que acessam à
escola. Para Gonçalves (2013), é preciso entender que a alienação decorre
das condições sociais de desigualdade fundada pelo capitalismo e que esta
alienação favorece a produção de consciências fragmentadas, identidades
estagnadas e afetividades amortecidas, prejudicando o desenvolvimento
da autonomia, da contextualização das vivências e da responsabilidade pela
própria escolaridade.
Gonçalves (2013) acrescenta que é necessário entender que políticas
públicas sociais ajudam a criar espaços necessários para o desenvolvimento
humano no intuito de alcançar as mais avançadas conquistas presentes no
movimento histórico ao qual estamos inseridos. Entender que os desafios
por uma escola pública de qualidade, para todos, são complexos e profundos
é compreender que esse entendimento precisa passar prioritariamente pelo
professor, mais especificamente pelo seu posicionamento frente às dificuldades que atravessam seu trabalho docente cotidianamente, utilizando-se
de práticas pedagógicas emancipatórias e que ajudam a desenvolver seus
517

conteúdos, mas sem perder de vista os processos alienantes que continuam
a permear sua sala de aula.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Do mundo às palavras e das palavras ao mundo.
Os apontamentos e orientações do conceito freireano da dodiscência
quanto a aprendizagem e o seu papel social, implicam em mudanças que
só acontecerão, de fato, se o aluno já possuir internalizado experiências
linguísticas, sociais e culturais que reflitam os conteúdos que estão sendo
apreendidos. No processo dialógico entre docente/discentes, que se inicia
ao elegerem a dodiscência como prática pedagógica, nesse processo, acontecem mudanças no pensar e no agir tanto do professor quanto nos alunos.
Freire (2018) afirma que durante o processo dialogal, educador e educandos
perceberão, ao trabalhar com temas geradores e palavras geradoras vindas
das suas realidades imediatas, contradições que envolvem suas atuações em
sala de aula, em suas casas e em suas comunidades, começarão a reconhecer muitas situações que oprimem suas vidas e que lhes parecem intransponíveis e sem solução. Freire (2018) aponta que essas situações não são
limites insuperáveis, ele afirma que elas são limites entre o ser e o ser mais,
isto é, tanto educador quanto educando, em diálogo, percebem que podem
ser capazes de criar outras situações que os tirem da aceitação passiva de
posturas e partir para novas ações, essas já conscientes refletidas em suas
realidades. Freire (2018) chamou essa possibilidade de “inédito viável”, isto
é, um ideal que pode ser alcançado pelo diálogo e pela práxis para conquistar, cada vez mais, a consciência de estar no mundo em coletividade.
No livro “Pedagogia da Autonomia”, Paulo Freire (2018), elenca alguns
comportamentos que um educador necessita possuir para que, com responsabilidade, com postura crítica, rigorosidade metódica e respeito aos saberes
dos educandos, possa iniciar os diálogos tão necessários ao ensino-aprendizado emancipatório. Freire (2018), aponta, aos docentes conscientes, algumas atitudes que podem auxiliá-los, em suas práticas, ao afirmar que ensinar
exige pesquisa, rigorosidade metódica e reflexão, exige respeito à autonomia
do ser do educando, exige escuta, bom senso, alegria, generosidade, comprometimento, esperança, curiosidade, mas também exige autoridade, tomada de decisão, convicção de que a mudança é possível e a compreensão
de que ensinar é uma forma de intervir no mundo.
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PROGRAMAÇÃO

16/11/2021 (terça-feira)
8h30
Abertura
Cordel em homenagem aos 70 anos da UNISANTOS
Profa. Lays Antonnyêta Luna, aluna egressa da Universidade, elaborou
este cordel para homenagear a instituição.
09h00 – 09h30
Mesa de Abertura
Prof. Me. Marcos Medina Leite – Reitor da Universidade Católica de
Santos
Prof. Me. Paulo Roberto Bornsen Vibiam – Diretor do Centro de Ciências da Educação e Comunicação da Universidade Católica de Santos
Profª. Drª. Irene Jeanete Lemos Gilberto – Coordenadora e Docente do
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE) da Universidade Católica de Santos
09h45 às 12h
Mesa Redonda: “Um século de Paulo Freire: contribuições críticas às
pesquisas em Educação
Professores convidados:
Prof. Dr. Alexandre Saul – Coordenador da Cátedra Paulo Freire da
Universidade Católica de Santos e Docente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE) da Universidade Católica de
Santos
Profa. Dra. Maria Amélia do Rosário Santoro Franco – Vice Coordenadora da Cátedra Paulo Freire da Universidade Católica de Santos e
Docente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação
(PPGE) da Universidade Católica de Santos
Intervalo para almoço
14h00 às 15h45
Palestra: Valorização do conhecimento docente
Palestrante: Prof. Dr. Francisco Imbernón (Universidade de Barcelona)
Mediadora: Profª. Drª. Maria Isabel de Almeida – Docente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE) da Universidade Católica de Santos
16h00 às 17h30
Mesa: Tarde cultural: música e leitura de cartas
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Os trabalhos musicais de Edinho Godoy, Débora Paiva e do Grupo Vocal Bel Canto serão intercalados com leituras de cartas retiradas do
livro: Cartas a Paulo Freire – Coordenador Cidoval Morais de Souza.
Homenagem que membros da Cátedra Paulo Freire e convidados fazem aos 100 anos do Patrono da Educação Brasileira. Alunos leitores:
– Alex da Silva Gonçalves
– Ana Márcia Akaui Moreira
– Cristiane Mello de Miranda
– Dayane Santana dos Reis
– Gabriela Rolim
– Mary Francisca do Careno
– Mônica Ferreira Costa
– Sérgio Pereira Nogueira Jr.
– Silvania Maria da Silva Gil
18h00 às 18h40
Mesa do lançamento do vol. 13, nº 31. Especial nov/21 da Revista eletrônica Pesquisaeduca
DOSSIÊ: PEDAGOGIA: EPISTEMOLOGIA, SABERES E PRÁTICAS.
Organizadores:
Profª. Drª. Maria Amélia do Rosário Santoro Franco – Docente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE) da Universidade Católica de Santos
Profª. Drª. Aline Daiane Nunes Mascarenhas – Universidade do Estado
da Bahia (UNEB)
Prof. Me. Jefferson da Silva Moreira – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)
19h00 às 20h30
Palestra: Escola Pública e Democracia: uma agenda de pesquisa
Palestrante: Profª. Drª. Selma Garrido Pimenta – – Docente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE) da Universidade Católica de Santos e Universidade de São Paulo (USP)
Mediadora: Profª. Drª. Irene Jeanete Lemos Gilberto – Coordenadora
e Docente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação
(PPGE) da Universidade Católica de Santos

17/11/2021 (quarta-feira)
09h00 – 12h30
Mesa Diálogo – Pesquisa em Educação e formação: propostas e práticas
dos grupos de pesquisa do PPGE da Universidade Católica de Santos
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Coordenação: Profª. Drª. Irene Jeanete Lemos Gilberto – Coordenadora e Docente do PPGE Prof. Dr. Alexandre Saul – Docente PPGE UniSantos
Profª. Drª. Ivanise Monfredini – Docente PPGE UniSantos
Prof. Dr. Luiz Carlos Barreira – Docente PPGE UniSantos
Profª. Drª. Maria Amélia do Rosário Santoro Franco – Docente PPGE
UniSantos
Profª. Drª. Maria Apparecida Franco Pereira – Docente PPGE UniSantos
Profª. Drª. Maria de Fátima Barbosa Abdalla – Docente PPGE UniSantos
Profª. Drª. Marineide de Oliveira Gomes – Docente PPGE UniSantos
Profª. Drª. Selma Garrido Pimenta – Docente PPGE UniSantos
Profª. Drª. Marisa Isabel de Almeida – Docente PPGE UniSantos
14h00 – 18h00
Apresentação de trabalhos inscritos na Mostra
Sala 1 – Coordenação: Prof. Dr. Barreira/Profa. Dra. Maria Apparecida
- DE REBOTALHAS A PROTAGONISTAS: A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO
DE JOVENS E ADULTOS (EJA) NA VIDA DE MULHERES NEGRAS
Michael Dias de Jesus
- O CENTRO DE ESTUDO DE LÍNGUAS DE SÃO PAULO: UM PROJETO
PARA CIDADANIA
Adriana Alcântara Alvares
- AFROCENTRICIDADE: UM MODO AFRICANO DE APREENDER E ENSINAR O MUNDO
Ademir Barros dos Santos
- A LIBERDADE DE EXPRESSÃO DOCENTE EM QUESTÃO
Simone Regina de Castro
- A EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA EM DECLÍNIO: UMA BREVE ANÁLISE
QUALI/QUANTI ENTRE 2016 – 2020
Atair Silva de Sousa
- A EDUCAÇÃO CUBANA E A FORMAÇÃO PARA A CIDADANIA
Maria do Carmo Luiz Caldas Leite
- A EXPANSÃO DOS CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA NO BRASIL
José Angelo Justo Alvarez
Irene Jeanete Lemos Gilberto
- A ARTE-EDUCAÇÃO COMO FORMAÇÃO DA CIDADANIA
Cláudia Magalhães Gil
Sala 2 – Coordenação; Profa. Dra. Ivanise Monfredini
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- O TRABALHO SOCIAL DO EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO
Lucas Henrique Silva Gonçalves
- POR UMA DIDÁTICA FREIRIANA NO ENSINO SUPERIOR
Rosana Aparecida Ferreira Pontes
Selma Garrido Pimenta
- RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: ORIGENS, FRAGILIDADES E CONSEQUÊNCIAS
Valdilene Zanette Nunes
- TENSIONAMENTOS ENTRE O IDEAL E O REAL DO ENSINO REMOTO
EMERGENCIAL: A PERSPECTIVA DA RELAÇÃO PEDAGÓGICA DIALÓGICA
Isadora Alves Roncarelli
Nilda Stecanela
- AUTONOMIA DOS ESTUDANTES NO ENSINO SUPERIOR: FORMAÇÃO
PARA A CIDADANIA
Débora Peruchin
- LETRAMENTO ESTATÍSTICO COM FUTEBOL: PROPOSTA DE UM MODELO ESTATÍSTICO CAPAZ DE PREVER RESULTADOS DE PARTIDAS DE
FUTEBOL
Luana Inada Souza Santos
Bruce Wellington Amorin da Silva
- CRIANÇAS, INFÂNCIAS E SUAS VOZES PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL E
AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS EM TEMPOS DE PANDEMIA
Marcia de Castro Calcada Kohatsu
Marineide de Oliveira Gomes
Janaina da Silva Lamas
Sala 3 – Coordenação: Profa. Dra. Maria Amélia Santoro Franco
- AS PRÁTICAS DECOLONIAIS NO ENSINO DE FILOSOFIA: POLÍTICAS
AFROPERSPECTIVISTAS DOS POVOS BANTU NO CHÃO DA ESCOLA
Wudson Guilherme de Oliveira
- ESCOLA MULTICULTURAL
Adriana Mallmann Vilalva
- A FILOSOFIA COMO FERRAMENTA COLABORATIVA PARA FORMAÇÃO
HUMANA DE JOVENS NO ENSINO MÉDIO
Luiz Carlos Nunes de Santana
- FORMAÇÃO CONTINUADA: SIGNIFICAÇÕES PARA O
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
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Ivanir da Silva Oliveira
Heloisa Helena Oliveira de Azevedo
- RAÍZES DA PEDAGOGIA: ONDE O DIÁLOGO?
Lisley C. Gomes da Silva
Maria Amélia Santoro do Rosário Franco
- ESTÁGIO DE DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: RELATO DA EXPERIÊNCIA DE UMA DOUTORANDA EM EDUCAÇÃO
Marlene Bíscolo Parrilla
- ALIENAÇÃO IMPOSTA PELA CULTURA DA DOMINAÇÃO: DESOCULTAR
PARA RESISTIR
Enéas Machado
- PERCEPÇÕES DE DOCENTES SOBRE ÀS CONCEPÇÕES FREIREANAS
Zulmira Ferreira de Jesus Cacemiro
Sala 4 – Coordenação: Profa. Dra. Maria de Fátima Abdalla
- PEDAGOGIA UNIVERSITÁRIA: CAMPO EPISTEMOLÓGICO EM CONSTRUÇÃO
Gean Breda Queiros
Selma Garrido Pimenta
- LATECA TÁ ON!
Vanessa Queiroz Costa
Carolina Rizzotto Schirmer
- A HUMANIZAÇÃO RELACIONAL DE FREIRE COMO PRINCÍPIO EPISTEMOLÓGICO DA PEDAGOGIA CRÍTICA NA SOCIEDADE NEOLIBERAL
Guadalupe Corrêa Mota
- APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
NO PERCURSO FORMATIVO DO TORNAR-SE PROFESSOR(A): APONTAMENTOS TEÓRICOS E REFLEXIVOS
Mary Gracy e Silva Lima
- INTERFERÊNCIAS DA BRANQUITUDE NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: O
QUE SABEMOS E FAZEMOS SOBRE O TEMA?
Monica Ferreira Costa
- PEDAGOGOS (AS) INICIANTES NA DOCÊNCIA E CONTRIBUTOS DA FORMAÇÃO INICIAL: TEORIA E PRÁTICA SE ALIAM?
Thayná Guedes Assunção Martins
Mary Gracy e Silva Lima
- PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DO CENTRO PAU525
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LA SOUZA/SP: UMA ANÁLISE CRÍTICA
Andrea Cristina dos Santos
18h30 – 19h00
Tarde Cultural: cordel e leitura de cartas
A pesquisadora e educadora em arte popular e cordel, Profa. Lays Antonnyêta Luna é aluna egressa da Universidade e apresentará síntese
de sua pesquisa. Título: Literatura de Cordel: apreciando uma arte poApós fará a declamação do cordel que
pular.
escreveu para homenagear Paulo Freire.
19h00 – 20h30
Palestra: A pesquisa em Educação: Educação ou barbárie
Palestrante: Prof. Dr. Bernard Charlot (UFS)
Mediadora: Profª. Drª. Maria Amélia do Rosário Santoro Franco – Docente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação
(PPGE) da Universidade Católica de Santos

18/11/2021 (quinta-feira)
09h00 – 11h30
Apresentação de trabalhos inscritos na Mostra
Sala 1 – Coordenação: Profa. Dra. Maria Amélia Santoro Franco
- OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PARA O PENSAR: ENTRE O CONCEBIDO E
O VIVIDO NO MUNICÍPIO DE ITUPEVA/SP
William Luiz da Silva
- AVALIAÇÃO EXTERNA NOS PROJETOS PEDAGOGICOS DO CURSO DE
DIREITO
Fernando Leite Carvalho
Irene Jeanete Lemos Gilberto
- PROFISSÃO DOCENTE: REPENSANDO A IDENTIDADE PROFISSIONAL
EM TEMPOS DE PANDEMIA
Silvania Maria da Silva Gil
- A CONCEPÇÃO DE PESQUISA PRESENTE EM PROJETOS PEDAGÓGICOS
DE CURSOS PRIVADOS DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
Hélio da Guia Alves Junior
- PERCEPÇÕES SOBRE FORMAÇÃO EM GÊNERO E SEXUALIDADE NA
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA
Daniel Camargo

526

XVI Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE)

A NECESSIDADE DOS PRINCÍPIOS FREIREANOS NO CURRÍCULO DO ENSINO SUPERIOR EM COMPUTAÇÃO
Thiago Ferauche
Alexandre Sau
Sala 2 – Coordenação: Profa. Dra. Irene Jeanete Lemos Gilberto
- O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA E O CURRÍCULO PAULISTA: ENTRE A LÓGICA DE CONTROLE E POSSIBILIDADES HUMANIZADORAS
Thábata Persinotti Martini
- PAULO FREIRE E CÉLESTIN FREINET: EDUCAÇÃO PARA A PLENITUDE
DO SER HUMANO
Flávia Cristina De Souza Cezário
- O MOVIMENTO MÚSICA NOVA: UM SENTIDO DE REPRESENTAÇÕES
SOCIAIS NA MÚSICA.
Antonio Eduardo Santos
- FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA PERSPECTIVA CRÍTICA: RUPTURAS
NECESSÁRIAS
Daniella Scalet
- UM OLHAR ÉTNICORACIAL SOBRE A FORMAÇÃO DE “NORMALISTAS”:
UM RETRATO DA EDUCAÇÃO SANTISTA
Sandra Regina Pereira Ramos
Sala 3 – Coordenação: Profa. Dra. Selma Garrido Pimenta
- SER OU NÃO SER UM PESQUISADOR HUMANIZADOR: HISTÓRIAS DE
VIDA DE EDUCADORES FREIREANOS
Sérgio Pereira Nogueira Júnior
Alexandre Saul
- A FORMAÇÃO MEDIADA PELA DISCIPLINA ÉTICA NOS CURSOS TÉCNICOS
Diego Gonçalves De Jesus
- REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE AS PRÁTICAS DAS/OS PROFESSORAS/ES DO PROGRAMA MULHERES DO IFSP
Solange Maria da Silva
Maria de Fátima Barbosa Abdalla
- A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA NO ESTADO DE MATO GROSSO NO ANO DE 2016
Nilcéia Saldanha Carneiro
Irene Jeanete Lemos Gilberto
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- BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL: CONTRADIÇÕES ENTRE A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E O COTIDIANO DAS ESCOLAS
Silvia Cinelli Quaranta
Maria Amelia Do Rosario Santoro Franco
Sala 4 – Coordenação: Profa. Dra. Marineide de Oliveira Gomes
- O PROCESSO DE TEXTUALIZAÇÃO, TOM VITAL E TRANSCRIÇÃO EM
HISTÓRIA ORAL – UM ESTUDO DE CASO NA PESQUISA CINQUENTA
ANOS DA ETEC ARISTÓTELES FERREIRA: HISTÓRIA E MEMÓRIA
Luiz Carlos Rodrigues Tavares
- EM BUSCA DE UMA PEDAGOGIA TRANSGRESSORA COM CONTRIBUIÇÕES DE PAULO FREIRE
Simone Quedas Moreno
- PAULO FREIRE E A FORMAÇÃO DOCENTE: POSSIBILIDADES DE UMA
EDUCAÇÃO PROBLEMATIZADORA
Lays Antonnyêta Luna Santos
- 100 ANOS DA ESCOLA PORTUGUESA – TRADIÇÃO NA EDUCAÇÃO NA
CIDADE DE SANTOS
Roseli Fernandes Rocha
- MEMÓRIAS E HISTÓRIAS ESCOLARES ATRAVÉS DOS DOCUMENTOS:
O LABORATÓRIO DE INFORMAÇÃO, ARQUIVO E MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO (LIAME) SUBSIDIANDO PESQUISAS NA COMUNIDADE DA BAIXADA
SANTISTA (SP, BRASIL)
Gabriela Cordeiro Santos
Sala 5 – Coordenação: Profa. Dra. Maria Isabel de Almeida
- CURRÍCULO DA CIDADE – POVOS MIGRANTES: UMA ANÁLISE A PARTIR DE BASES IDEOLÓGICAS NA CONCEPÇÃO DE LÍNGUA, LINGUAGEM
E SUJEITO
Ana Katy Lazare Gabriel
- ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E AS POLÍTICAS DE
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO AEE: UM ESTUDO SOBRE RESUMOS
DE TESES
Patricia Regiane Da Silva Furlaneto
- “VOCÁBULOS NO MUNDO E COM O MUNDO!”
Francisca Margarete de Freitas Pereira Silva
- O ABANDONO DA META 6 DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
COMO FERRAMENTA DE PRIVATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA
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Pedro Paulo de Mello e Souza Lima
- EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS ESTUDANTES NO ‘NOVO’ ENSINO MÉDIO (NOVOTEC)
Eduardo Besniyi
12h00 – 12h30
Homenagem post mortem à colega Sandra Regina Trindade
Condução: Profª. Drª. Maria de Fatima Abdalla – Docente do Programa
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE) da Universidade
Católica de Santos
14h00 – 15h45
Palestra: Educação e democracia como utopia da “condição humana”
Palestrante: Prof. Dr. Evandro Ghedin (UFAM)
Mediadora: Profª. Drª. Marineide de Oliveira Gomes – Docente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE) da Universidade Católica de Santos
16h00 – 18h00
Apresentações Culturais
- Artista Plástica: Natália Brescancini.
Doutorado em Artes Visuais pela UNICAMP, Pós-Doutorado em Bellas
Artes na Universidad Complutense de Madrid (bolsista CAPES).
“Pluralidade de um corpo singular”; Como através da educação, podemos
estimular o ser singular e único, que cada um de nós é, e desenvolver
as
nossas pluralidades, as nossas múltiplas capacidades?
– Bailarina e pesquisadora da dança: Célia Faustino
– Teatro Experimental de Pesquisa: Gilson de Melo Barros
18h00
Homenagem ao Prof. Dr. Luiz Carlos Barreira – Docente do Programa
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE) da Universidade
Católica de Santos
18h30 – 19h30
Mesa de encerramento
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COMISSÃO ORGANIZADORA

COORDENAÇÃO
Profª. Drª. Irene Jeanete Lemos Gilberto – coordenadora do Programa
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE)

COMISSÃO CIENTÍFICA
Profa. Dra. Maria Apparecida Franco Pereira
Prof. Dr. Antonio Miranda Galleão
Adriana Mallmann Vilalva
Cristiane Mello de Miranda Silva
Fernando Leite Carvalho
Luiz Carlos Nunes de Santana
Monica Ferreira Costa
Nilcéia Saldanha Carneiro
Silvania Maria da Silva Gil
Zulmira Ferreira de Jesus

COMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO
Gilson Braga
Lucas Henrique Silva Gonçalves

COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO
Diego Gonçalves de Jesus
Emilly Pereira Silva
Fernando Leite Carvalho

COMISSÃO CULTURAL
Alex da Silva Gonçalves
Ana Akaui
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Gilson Braga
Meire Quinta de Almeida Moura
Monica Ferreira Costa

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA
Gisele Villar Stipanich
Roseli Fernandes Rocha
Luiz Carlos Rodrigues Tavares
Thais Morgado dos Santos
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