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Aprender é descobrir aquilo que você já sabe. Fazer é demonstrar que você sabe. En-

sinar é lembrar aos outros que eles sabem tanto quanto você. Somos, todos, aprendizes, 

fazedores, professores.

Richard Bach

O que é o aprender? O que é o ensinar? Qual a relação entre ensino e aprendi-
zagem? São esses os principais questionamentos presentes neste livro.

Questionamentos a serem problematizados e discutidos em diferentes cor- 
rentes epistemológicas e paradigmáticas. Apresentando, deste modo, várias vi- 
sões sobre ensinar e aprender, ou seja, múltiplos olhares/paisagens, escutas/sons 
 fazem parte deste livro.

Múltiplos caminhos para tornar-se e ser professor; caminhos teóricos e práti-
cos serão discutidos, pois quem ensina aprende e quem aprende ensina. E esta é 
a beleza do processo educativo: a capacidade de transformação, a característica 
dinâmica do fazer educativo.

Um fazer educativo que pode ser instigante, colorido, problematizador, me-
diador e que se constitui em uma prática alicerçada na teoria: cativante, desafia-
dora, mutante, dialética.

Um fazer educativo calcado nas concepções interacionista e sociointeracio-
nista de ensino que problematiza planejamento, metodologia e avaliação. Que 
busca um professor ético, moral que além de conceituar cidadania, mostra como 
ser cidadão e estabelecer de forma prática a busca por uma sociedade mais justa 
– liberta, libertadora e, acima de tudo, plural, valorizando as diferenças, as diversi-
dades presentes dentro e fora dos muros da escola.

Deste modo, os capítulos deste livro buscam discutir a pluralidade presente no 
espaço educativo e sua relação com o nosso fazer pedagógico, com nossa constru-
ção pedagógica, nosso ser professor: a historicidade da didática; a profissionaliza-
ção docente; as tendências pedagógicas; a função social do professor e da escola; 
o planejamento; currículo; avaliação; projetos de trabalho, entre outras questões.

Cada capítulo do livro visa (re)apresentar novas possibilidades epistemológi-
cas para a mudança necessária em nossa prática docente e cotidiana, que procure 
(re)encantar não somente a educação, mas também a nós, profissionais da educa-
ção – um profissional que acolhendo a teoria transforma sua prática, visualizan-
do as diferentes histórias de vida presentes na sua sala de aula, no seu cotidiano 

Apresentação
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escolar. E assim, acolhendo a diversidade, modifica a si mesmo, podendo, deste modo, 
além de ensinar, aprender, frente às novas paisagens que se vislumbram no cotidiano 
pedagógico.

Uma boa caminhada para todos vocês, caros(as) alunos(as)! Que as novas paisagens 
possam ser contempladas, respeitando-se as diferenças, as necessidades de mudança e 
principalmente, a educação!

Bons estudos, bons questionamentos!

Christiane Martinatti Maia
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Didática, identidade profissional  
e contextualização da prática docente

Maria Fani Scheibel
Esta aula abordará a concepção e o objeto da didática, a identidade do 

professor e discutirá as diversas práticas pedagógicas, enfatizando a visão 
crítica e transformadora. Os objetivos desta aula são: construir um marco 
epistemológico e teórico para a prática e a identidade profissional docen-
te; contextualizar a prática docente, considerando seus entrelaçamentos 
sociais, políticos, econômicos e culturais; provocar uma reflexão sobre as 
origens da didática e sua função mediadora na construção da identidade 
profissional; destacar aspectos significativos na formação de professores; 
analisar a relação entre teoria e prática no fazer pedagógico.

Didática: aspectos históricos 
A palavra didática (do grego didaskein) pode ser definida como arte ou 

técnica de ensinar. O vocábulo referido é um adjetivo derivado do verbo 
didásk, que indica a realização lenta através do tempo, própria do proces-
so de instruir. Eruditio didascalia (Hugo de San Víctor, século XII), De disci-
plinis (Juan Luís Vives, século XVI) e Aporiam didactici principio (Wolfgang 
Ratke) são os primeiros tratados sistemáticos sobre ensino. 

O marco no processo de sistematização da didática, contudo, é a Di-
dactica Magna, escrita em 1638 pelo tcheco Jan Amós Comenius (1592-
1670). Comenius viveu num dos períodos mais conturbados da Europa, 
com longas e contínuas guerras religiosas: a transição da Idade Média 
para a Idade Moderna. Os profundos sofrimentos pelos quais passou leva-
ram Comenius a buscar alternativas para educar melhor o ser humano e, 
assim, possibilitar-lhe uma vida mais digna. 

Para Comenius, a educação era o caminho para criar um ser humano 
e uma sociedade melhor. Além da Didactica Magna, Comenius escreveu 
Orbis Sensualium Pictus (1658). Atualmente, Comenius é considerado pai 
da Pedagogia Moderna. A Didactica Magna popularizou a literatura pe-
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dagógica e trouxe uma proposta de reforma da escola e do ensino, lançando 
“[...] as bases para uma Pedagogia que prioriza a ‘arte de ensinar’” (DAMIS apud 
OLIVEIRA, 1998, p. 45). Comenius chamou essa “arte de ensinar” de didática, em 
oposição ao pensamento pedagógico que prevalecia até então, ou seja, às ideias 
conservadoras da nobreza e do clero.

Na Didactica Magna, a intenção de Comenius foi oferecer um método ou uma 
arte de ensinar que, em virtude de sua pretendida universalidade, deveria ser 
“um artifício universal de ensinar tudo a todos” (COMENIUS, 1954, p. 33). Assim, 
ele introduziu no cenário pedagógico a ênfase nos meios e no processo, deixan-
do em segundo plano a formação de um homem ideal – o que vinha, até então, 
sendo fundamental.

As contribuições de Comenius foram muito importantes para a Pedagogia e 
para a sociedade da época, que via nascer e se fortalecer o sistema de produção 
capitalista. Esse sistema exigia que o ensino se voltasse para o mundo da pro-
dução e dos negócios, contemplando o desenvolvimento das capacidades e os 
interesses individuais. 

Didática: concepção e objeto 
É necessário pensar a didática para além de uma simples renovação nas 

formas de ensinar e aprender. O desafio não reside somente no surgimento ou 
criação de novos procedimentos de ensino, ou em mais uma forma de facilitar 
o trabalho do educador e a aprendizagem do educando. Mais do que isso, a di-
dática tem como compromisso buscar práticas pedagógicas que promovam um 
ensino realmente eficiente, com significado e sentido para os educandos, e que 
contribuam para a transformação social.

Garcia e Garcia (apud OLIVEIRA, 1988) definem a didática como a área do conhe-
cimento que, embora se utilize de conquistas de outras áreas, estando inserida no 
tronco comum das ciências da educação, tem objeto próprio, definindo-se como 
a ciência do ensino. De acordo com Libâneo (2006) “a didática tem um núcleo pró-
prio de estudos: a relação ensino–aprendizagem, na qual estão implicados os ob-
jetivos, os conteúdos, os métodos e as formas de organização do ensino”. 

Nos dias atuais, a didática tem sido relacionada fortemente com questões 
que envolvem o desenvolvimento de funções cognitivas, visando a aprendiza-
gem autônoma, o que se pode chamar, segundo Libâneo (2006),
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[...] de competências cognitivas, estratégias do pensar, pedagogia do pensar etc. Do ponto de 
vista didático, a característica mais destacada do trabalho de professor é a mediação docente 
pela qual ele se põe entre o aluno e o conhecimento para possibilitar as condições e os meios 
de aprendizagem.

A esse respeito, Libâneo (2006, p. 2) diz que:

Tais condições e meios parecem poder ser centrados em ações orientadas para o desenvolvi-
mento das funções cognitivas. Em razão disso, a didática precisa preparar-se melhor para res-
ponder estas indagações: como um aluno pode aprender, de um modo que as aprendizagens 
sejam eficazes, duradouras, úteis para lidar com os problemas e dilemas da realidade? Como 
ajudar as pessoas a desenvolverem suas capacidades e habilidades de pensar? Que papel ou 
que intensidade têm nesses processos o meio exterior, i.e., o contexto concreto de aprendiza-
gens? Que recursos cognitivos ajudam o sujeito a construir significados, ou seja, interpretar a 
realidade e organizar estratégias de intervenção nela?

Davídov (apud LIBÂNEO, 2006, p. 3) complementa, afirmando:

Os pedagogos começam a compreender que a tarefa da escola contemporânea não 
consiste em dar às crianças uma soma de fatos conhecidos, mas em ensiná-las a orientar-se 
independentemente na informação científica e em qualquer outra. Isso significa que a escola 
deve ensinar os alunos a pensar, quer dizer, desenvolver ativamente neles os fundamentos do 
pensamento contemporâneo para o qual é necessário organizar um ensino que impulsione o 
desenvolvimento. Chamemos esse ensino de “desenvolvimental”. 

Conforme Libâneo (2006), 

[...] isto traz implicações importantes para o ensino, pois se o que está mudando é a forma como 
se aprende, os professores precisam mudar a forma como se ensina, respeitando-se o princípio 
da subordinação do ensino aos modos de aprender. A preocupação mais elementar da didática, 
hoje, diz respeito às condições e modos pelos quais os alunos melhoram e potencializam 
sua aprendizagem. Em razão disso, uma didática a serviço de uma Pedagogia voltada para a 
formação de sujeitos pensantes e críticos deverá salientar em suas investigações as estratégias 
pelas quais os alunos aprendem a internalizar conceitos, habilidades e competências do pensar, 
elementos categoriais, modos de ação, que se constituam em “ínstrumentalidades” para lidar 
praticamente com a realidade: resolver problemas, enfrentar dilemas, tomar decisões, formular 
estratégias de ação.

Para Libâneo (1994), a didática, um dos ramos de estudo da Pedagogia, in-
vestiga os fundamentos, as condições e modos de realização do processo de 
ensino, baseando-se numa concepção de homem e sociedade. Cabe à didática 
converter objetivos sociopolíticos e pedagógicos em objetivos de ensino, além 
de selecionar conteúdos e métodos de acordo com esses objetivos, a fim de es-
tabelecer vínculos entre ensino e aprendizagem.

Luckesi (1994), por sua vez, afirma que a didática configura-se como o di-
recionamento imediato da prática do ensino e da aprendizagem, articulando 
proposições teóricas com prática escolar. A didática, para o autor, é a mediação 
necessária para transformar teoria pedagógica em prática pedagógica. Para ele, 
é na didática que concepções teóricas estudadas em disciplinas como Filosofia 

Este material é parte integrante do acervo do IESDE BRASIL S.A., 
mais informações www.iesde.com.br



16

Didática: Organização do Trabalho Pedagógico

da Educação, Sociologia da Educação, Psicologia da Educação, História da Edu-
cação, entre outras, concretizam-se historicamente.

O objeto de estudo da didática é o processo de ensino–aprendizagem, que, 
segundo Candau (1984, p. 13) “está sempre presente, de forma direta ou indireta, 
no relacionamento humano”. Para André (1997), o ensino consiste no planeja-
mento e na seleção de experiências de aprendizagem que permitam ao aluno 
reorganizar seus esquemas mentais, estabelecendo relações entre os conheci-
mentos que já possui e os novos, criando novos significados. 

O aprender, por sua vez, é um processo essencialmente dinâmico, que requer 
do aluno a mobilização de suas atividades mentais para compreender a realida-
de que o cerca, analisá-la e agir sobre ela, modificando-a.

A didática e a construção  
da identidade profissional

Na visão de diferentes autores, a identidade profissional é um processo de cons-
trução do sujeito historicamente situado. A profissão de professor, como as demais, 
emerge em dado contexto e momento histórico, respondendo a necessidades da 
sociedade. Assim, algumas profissões desaparecem, enquanto outras surgem. 

A esse respeito, leia o texto a seguir.

Profissão tropeiro
(ALVES, 1983, p. 10-11. Adaptado.)

Naquele tempo, tropeiro era dono de empresa de transportes, que com 
a tropa de burros conduzia manadas de gado, cavalos, bois. Eles dependiam 
das trilhas estreitas, onde os locais eram ermos e isolados, que morreram 
quando o asfalto e o automóvel chegaram.

O fato, entretanto, é que o tropeiro desapareceu ou se meteu para além 
da correria do mundo civilizado, onde a vida anda ao passo lento e tranquili-
zante das batidas quaternárias dos cascos no chão...

Como esta, outras profissões foram sumindo devagarzinho.
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Muitas profissões não chegaram a desaparecer, mas se transformaram, ade-
quando-se e adquirindo novas características para responder a novas demandas 
da sociedade. Esse é o caso da profissão do professor. Em uma escola que cola-
bore para os processos emancipativos da população, que professor se faz neces-
sário? E como se dá a construção da identidade profissional desse professor?

A construção da identidade profissional do professor baseia-se em alguns fa-
tores, tais como:

significação social da profissão; �

revisão constante dos significados sociais da profissão; �

revisão das tradições; �

reafirmação de práticas consagradas culturalmente e que permaneceram  �
significativas (resistente a inovações);

significação conferida pelo professor à atividade docente no seu cotidiano  �
(a visão de mundo do professor);

rede de relações com outros professores, em escolas, sindicatos e outros  �
agrupamentos.

Vale lembrar que todos os professores sabem o que é ser professor. É nos 
cursos de formação que o futuro profissional se defronta, mediante diferen-
tes situações de cunho técnico e prático, com condições para a construção 
de sua identidade profissional. A esse respeito, Pimenta (1997, p. 43) assim se 
posiciona:

O desafio, então, posto para os cursos de licenciatura é o de colaborar no processo de passagem 
dos alunos de seu ver o professor como aluno ao seu ver-se como professor. Isto é, de construir 
a sua identidade de professor. Para o que os saberes da experiência não bastam.

A didática na formação de professores 
Conforme Libâneo (1994), a formação do educador inclui as dimensões teóri-

co-científica e caráter técnico-prático.

Dimensão teórico-científica � : formação acadêmica específica (Línguas, 
História, Geografia, Pedagogia, Educação Física, Química, Artes Visuais, 
Matemática, Biologia, entre outras) e formação pedagógica (Filosofia da 
Educação, Sociologia da Educação, História da Educação, entre outras). 
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Dimensão de caráter técnico-prático � : formação específica para a prática 
docente (Didática, Metodologia, Pesquisa Educacional, Psicologia da Edu-
cação).

Pode-se ver, nessa perspectiva, que a formação do educador pressupõe uma 
permanente inter-relação entre teoria e prática, com a teoria se vinculando aos 
problemas reais que surgem na prática e a prática sendo orientada pela teoria. A 
didática, nesse contexto, representa a mediação entre essas duas dimensões.

Segundo Alarcão (2003), “a finalidade do ensino da didática aparece associa-
da à preparação do futuro professor para a sua atuação pedagógica a iniciar-se, 
geralmente, através do estágio pedagógico”. O objetivo do ensino de didática, 
portanto, é equipar o aluno, futuro professor, com instrumentos teóricos que 
funcionem como recursos a serem mobilizados em situações concretas da atua-
ção pedagógica. O ensino de didática na formação de professores tem por ob-
jetivo conscientizar os alunos quanto às concepções e conceitos referentes às 
disciplinas a serem ministradas e ao modo de as ensinar. 

Luckesi, no texto “Educação e Sociedade: redenção, reprodução e transfor-
mação”, escreve sobre o sentido que pode ser dado à educação na sociedade. O 
autor afirma que para o professor agir com um nível significativo de consciên-
cia na sua prática docente, precisa compreender o significado filosófico que dá 
noção a essa prática e o significado político que direciona sua ação pedagógica. 
Dependendo desses dois sentidos, a educação pode ser classificada como re-
dentora, reprodutora ou transformadora.

Educação como redenção da sociedade 
A concepção da educação como uma instância social redentora da socieda-

de é vista, segundo Luckesi (1994, p. 38), como “integrando harmonicamente os 
indivíduos no todo social já existente”. De acordo com tal conceito, a educação 
tem poder de redimir a sociedade, investindo esforços nas novas gerações, for-
mando mentes e dirigindo ações dos educandos. Essa concepção entende que a 
educação é a instância que atua sobre a sociedade corrigindo desvios. 

Embora a concepção de educação redentora não contextualize a educação 
na sociedade de forma crítica, ela ainda está presente em práticas de professores 
que, ingenuamente, consideram seus atos isentos de comprometimento filosó-
fico e político. A ação pedagógica fundamentada nessa concepção é otimista e 
admite que a educação tem poderes quase que absolutos sobre a sociedade.
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Educação como reprodução da sociedade
Conceber a educação como reprodução da sociedade significa considerar 

que ela faz parte da sociedade e reproduz o modelo social vigente. Tal tendência 
mostra-se crítica em relação ao entendimento do papel da educação na socie-
dade, mas sugere que ela submete-se aos condicionantes econômicos, sociais, 
políticos e culturais.

Educação como transformação da sociedade
O entendimento da educação como fator transformador configura-se como 

a mediação de um projeto social. Contrapondo-se às tendências anteriores, a 
educação transformadora não redime nem reproduz a sociedade, “mas serve de 
meio, ao lado de outros meios, para realizar um projeto de sociedade; projeto 
que pode ser conservador ou transformador” (LUCKESI, 1994, p. 48). 

De acordo com essa concepção, a educação age de acordo com condicionan-
tes sociais e atua estrategicamente para a transformação da sociedade. Nesse 
sentido, a educação configura-se como uma entre outras instâncias sociais, que 
se esforçam pela transformação da sociedade em seus aspectos políticos, so-
ciais, econômicos e culturais. Quanto a essa concepção, Luckesi destaca ainda 
que “[...] importa interpretar a educação como uma instância dialética, que serve 
a um projeto, a um modelo, a um ideal de sociedade” (LUCKESI, p. 49). 

A educação medeia esse projeto, ou seja, trabalha para realizar esse projeto 
na prática. Assim, se o projeto for conservador, mediará a conservação; contu-
do, se for transformador, mediará a transformação; se o projeto for autoritário, 
mediará a realização do autoritarismo; se o projeto for democrático, mediará a 
realização da democracia (LUCKESI, 1994).

A relação da teoria–prática  
na formação do educador

A prática de pensar a prática é a melhor maneira de aprender a pensar certo.  

O pensamento que ilumina a prática é por ela iluminada tal como a prática  

que ilumina o pensamento é por ele iluminado. 

Paulo Freire
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As questões relacionadas com a didática têm suscitado muitos estudos que 
vêm se intensificando desde a década de 1980. Professores vêm buscando em 
seminários e encontros caminhos para o aperfeiçoamento. A prática pedagógi-
ca é uma dimensão da prática social, a qual pressupõe a relação teoria-prática, 
condição necessária para a sua realização, devendo levar em conta a realida-
de concreta onde a escola se insere, seu contexto social. Assim sendo, teoria e 
prática não existem uma sem a outra, e se encontram em indissolúvel unidade, 
dependendo uma da outra num movimento de influência mútua.

Candau e Lelis (apud VEIGA, 1989, p. 18) agruparam a teoria e a prática em 
duas visões: visão dicotômica e visão de unidade.

A primeira, do confronto entre teoria e prática, permite três colocações: há separação, ou 
seja, há predominância de uma em relação à outra; em uma forma mais radical, em que teoria 
e prática são componentes opostos e isolados; já na associativa, teoria e prática são polos 
separados, mas não opostos. Na verdade estão justapostos. A visão de unidade está centrada 
na unidade indissolúvel, assegurada pela relação simultânea e recíproca, de autonomia e 
dependência de uma relação com a outra.

 A visão dicotômica, em que teoria e prática são separadas, pode ainda ser 
classificada como dicotômica dissociativa (quando seus componentes estão iso-
lados e opostos) ou dicotômica associativa (caracterizada por apresentar a teoria 
e a prática como polos separados, mas não opostos).

Na visão de unidade, por sua vez, teoria e prática estão vinculadas, e a união 
entre elas é “assegurada pela relação simultânea e recíproca, de autonomia e 
dependência de uma em relação à outra” (CANDAU, 1989, p. 54).

 Como essas visões se manifestam na formação do educador? Segundo 
Candau (1989, p. 57),

[...] o papel da formação, principalmente da inicial, é concebido como o de favorecer a aquisição 
dos conhecimentos acumulados, estimular o contato com os autores considerados clássicos 
ou de renome, sem se preocupar diretamente em modificar ou fornecer instrumentos para a 
intervenção na prática educacional.

Num âmbito não científico, a teoria é vista como conjunto de verdades abso-
lutas e universais, sendo assim esvaziada da prática, tendo no currículo a ênfase 
nas disciplinas consideradas “teóricas”. 

Conforme Saviani (apud CANDAU, 1989, p. 58), a visão positivo-tecnológica 
ou associativa na formação do educador:

Busca planejar a educação de modo a dotá-la de uma organização racional capaz de 
minimizar as interferências subjetivas que podem pôr em risco sua eficiência. [...] É colocada 
na aquisição da tecnologia “ neutra”, derivada cientificamente, que garantirá a eficiência da 
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ação, formulada em termos do produto final –  conhecimentos, comportamentos, habilidades 
– operacionalmente expressada.

Na visão de unidade, teoria e prática são consideradas o núcleo articulador 
da formação do educador, devendo ser trabalhadas simultaneamente. A teoria é 
formulada a partir das necessidades concretas da realidade educacional. 

Para Veiga (1989), a relação entre teoria e prática distingue duas outras pers-
pectivas de prática pedagógica, respectivamente relacionadas com a visão dico-
tômica e a visão de unidade: a prática pedagógica repetitiva e acrítica, e a prática 
pedagógica reflexiva e crítica.

A prática pedagógica repetitiva se caracteriza pelo rompimento da unidade in-
dissolúvel, no processo prático, entre sujeito e objeto, e entre teoria e prática. O 
conteúdo se sujeita à forma, ao real e ideal, ao prático e concreto e ao universal e 
abstrato. Tem por base leis e normas estabelecidas, bastando ao professor subor-
dinar-se a elas, uma vez que já está definido o que se quer fazer e como fazer. 

Não há preo cupação em criar e nem em produzir uma nova realidade – ma-
terial e humana –, há apenas interesse em ampliar o que já foi criado, tendo por 
base uma prática criadora preexistente. Dessa forma, conhe cendo previamente 
as leis e as normas, basta ao professor repetir o processo prático quantas vezes 
queira. Não se inventa o modo de fazer. Fazer é repetir ou imitar uma outra ação.

A prática pedagógica reflexiva tem como característica principal o não rompi-
mento da unidade entre teoria e prática, propiciando um caráter criador à prática 
social que define e orienta a ação pedagógica. O professor deve compreender a 
realidade sobre a qual vai atuar e não aplicar sobre ela um modelo previamente 
elaborado, mas se preocupar em criar e produzir mudança, fazendo surgir uma 
nova realidade material e humana qualitativamente diferente. Essa prática per-
mite que o professor e o aluno atuem de acordo com um objetivo comum.

Os apontamentos que seguem objetivam resgatar aspectos significativos tra-
tados em relação ao tema em foco. Partindo da ideia de que o objeto da didática 
é o ensino, compete a seus estudiosos estudar formas de tornar compreensível 
ao aluno aquilo que o professor pretende e deve ensinar. Para que a aprendiza-
gem se efetive, destaca-se a importância de uma metodologia de ensino (como 
ensinar) capaz de oferecer ao aluno diferentes situações de aprendizagem, as 
quais permitam que ele construa conhecimento. O “como ensinar” relaciona-se à 
concepção de ensino do professor, que deve levar em consideração a realidade 
e as necessidades de seus alunos. 
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O ato de ensinar exige intervenção no mundo, o que pressupõe um profes-
sor situado como sujeito sócio-histórico e cultural. Sendo assim, o processo de 
Educação Continuada é um pressuposto basilar para o sucesso da prática peda-
gógica, podendo acontecer dentro e fora da escola. De acordo com Mello (2004, 
p. 77), “com professores bem preparados, a Educação Continuada poderia ser 
quase que inteiramente realizada na escola, sem a parafernália dos grandes en-
contros de massa [...]”.

O processo de ensino e aprendizagem deve acontecer numa relação tal que a 
teoria e a prática aconteçam numa visão de unidade. O professor, em sua prática 
pedagógica, deve considerar a perspectiva reflexiva e crítica, sem descuidar ou 
desconsiderar os saberes socialmente construídos pelos alunos em suas práticas 
comunitárias.

Didática e fazer pedagógico: questões atuais
Analfabetos funcionais! Nos últimos anos, através de inúmeras avaliações na-

cionais e internacionais, nossos alunos ao concluírem o Ensino Fundamental e 
Médio, frente à pontuação baixíssima obtida em diferentes processos avaliati-
vos, estão sendo associados a este nível de aprendizagem, ou seja, leem, escre-
vem, mas não interpretam.

Mesmo que questionássemos as práticas avaliativas estruturadas de uma 
forma universal, ignorando a cultura, a diversidade de aprendizados de Norte a 
Sul do País, as avaliações atuais nos mostram aspectos relevantes e preocupan-
tes: o descaso governamental com a educação, os salários baixos dos profes-
sores, a ausência de políticas públicas e de interesse dos professores frente aos 
programas de capacitação docente.

Mas o mais preocupante é a fala de Eunice Durhan, pesquisadora da USP 
e representante do Conselho Nacional de Educação, à revista Veja, no mês de 
novembro de 2008, frente à formação de professores em nível Superior, onde 
esta destaca que: “[...] Perdi as contas de quantas vezes estive diante da palavra 
dialética, que, não há dúvida, a maioria das pessoas inclui sem saber do que se 
trata. Em vez de aprenderem a dar aula, os aspirantes a professor são expostos a 
uma coleção de jargões. Tudo precisa ser democrático, participativo, dialógico e, 
naturalmente, decidido em assembleia” (Disponível em: <http://veja.abril.com.
br/261108/entrevista.shtml>).
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Apesar de alguns pontos da entrevista da pesquisadora serem questioná-
veis, outros podem ser relacionados à não construção de conhecimentos pelos 
alunos atualmente. Um dos pontos fundamentais levantados pela pesquisadora 
é a relação teoria e prática ausente no fazer pedagógico dos futuros profissionais 
da educação.

Esta relação pode ser visualizada no percentual de mais de 50% de nossos 
educandos considerados analfabetos funcionais – será que estes possuem di-
ficuldades de aprendizagem, ou nós professores não estamos realizando nosso 
trabalho em sala de aula?

Acredito que estes questionamentos não tenham apenas uma resposta, mas 
sim múltiplas respostas, porém devemos questionar o papel das instituições es-
colares e dos professores frente o processo de aquisição do conhecimento:

a tarefa das escolas e dos processos educativos é desenvolver em quem está aprendendo 
a capacidade de aprender, em razão de exigências postas pelo volume crescente de dados 
acessíveis na sociedade e nas redes informacionais, da necessidade de lidar com um mundo 
diferente e, também, de educar a juventude em valores e ajudá-la a construir personalidades 
flexíveis e eticamente ancoradas. (CASTELLS apud LIBÂNEO, 2004, p. 25)

Partindo das ideias de Castells, podemos destacar que na escola, nossa pro-
posta pedagógica deve estar relacionada às necessidades e potencialidades de 
nossos alunos, sem esquecermos de nossas necessidades e potencialidades: sa-
bemos planejar, avaliar? Nossos alunos nos respeitam em sala de aula, por quê?

Devemos compreender que assim como os alunos, devemos buscar o conhe-
cimento constantemente, novas formas de estruturação do espaço pedagógico, 
pois a ação-reflexão-ação esta associada a busca pelas respostas, não apenas a 
resposta de uma pergunta. Deste modo é necessário o ensino desenvolvimental, 
como destaca David (apud LIBÂNEO, 2004, p. 22)

Os pedagogos começam a compreender que a tarefa da escola contemporânea não consiste 
em dar às crianças uma soma de fatos conhecidos, mas em ensiná-las a orientar-se indepen-
dentemente na informação científica e em qualquer outra. Isto significa que a escola deve 
ensinar os alunos a pensar, quer dizer, desenvolver ativamente neles os fundamentos do pen-
samento contemporâneo para o qual é necessário organizar um ensino que impulsione o de-
senvolvimento. Chamemos esse ensino de “desenvolvimental”.

Talvez aqui esteja um dos motivos dos problemáticos resultados de nossos 
alunos nos processos avaliativos: será que trabalhamos na premissa da descoberta, 
do desenvolvimento pela busca, pelo ensino que ensina a pensar, a problematizar 
ou ainda trabalhamos no enfoque do desenvolver e aprender conteúdos curricula-
res, programáticos? Às vezes, as novas metodologias são utilizadas para mascarar o 
ensino tradicional: vamos repensar estas questões de forma prática e teórica.
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Texto complementar

O ensino e o desenvolvimento do pensamento: o 
ensino desenvolvimental

(LIBÂNEO, 2004)

Na base do pensamento de Davydov está a ideia mestra de Vygotsky de 
que a aprendizagem e o ensino são formas universais de desenvolvimento 
mental. O ensino propicia a apropriação da cultura e o desenvolvimento do 
pensamento, dois processos articulados entre si, formando uma unidade. 
Podemos expressar essa ideia de duas maneiras:

a) enquanto o aluno forma conceitos científicos, incorpora processos de 
pensamento e vice-versa;

b) enquanto forma o pensamento teórico, desenvolve ações mentais, me-
diante a solução de problemas que suscitam a atividade mental do aluno. 
Com isso, o aluno assimila o conhecimento teórico e as capacidades e habili-
dades relacionadas a esse conhecimento.

Para superar a pedagogia tradicional empiricista, é necessário introdu-
zir o pensamento teórico. O papel do ensino é justamente o de propiciar 
mudanças qualitativas no desenvolvimento do pensamento teórico, que se 
forma junto com as capacidades e hábitos correspondentes. Em razão disso, 
escreve Davydov:

Os conhecimentos de um indivíduo e suas ações mentais (abstração, generalização 
etc.) formam uma unidade. Segundo Rubinstein, “os conhecimentos [...] não surgem 
dissociados da atividade cognitiva do sujeito e não existem sem referência a ele”. Portanto, 
é legítimo considerar o conhecimento, de um lado, como o resultado das ações mentais 
que implicitamente abrangem o conhecimento e, de outro, como um processo pelo 
qual podemos obter esse resultado no qual se expressa o funcionamento das ações 
mentais. Consequentemente, é totalmente aceitável usar o termo “conhecimento” para 
designar tanto o resultado do pensamento (o reflexo da realidade) quanto o processo 
pelo qual se obtém esse resultado (ou seja, as ações mentais). “Todo conceito científico é, 
simultaneamente, uma construção do pensamento e um reflexo do ser”. Deste ponto de 
vista, um conceito é, ao mesmo tempo, um reflexo do ser e um procedimento da operação 
mental. (1988b, p. 21).

Nesse sentido, de um lado, a aprendizagem escolar é estruturada confor-
me o método de exposição do conhecimento científico, mas, por outro, o 

Este material é parte integrante do acervo do IESDE BRASIL S.A., 
mais informações www.iesde.com.br



Didática, identidade profissional e contextualização da prática docente

25

pensamento que um aluno desenvolve na atividade de aprendizagem tem 
algo em comum com o pensamento de cientistas que expõem o resultado 
de suas pesquisas, quando se utilizam abstrações, generalizações e concei-
tos teóricos. Escreve Davydov:

Embora o pensamento das crianças tenha alguns traços em comum com o pensamento 
dos cientistas, artistas, filósofos da moral e teóricos do direito, os dois não são idênticos. As 
crianças em idade escolar não criam conceitos, imagens, valores e normas de moralidade 
social, mas apropriam-se deles no processo da atividade de aprendizagem. Mas, ao realizar 
esta atividade, as crianças executam ações mentais semelhantes às ações pelas quais 
estes produtos da cultura espiritual foram historicamente construídos. Em sua atividade 
de aprendizagem, as crianças reproduzem o processo real pelo qual os indivíduos vêm 
criando conceitos, imagens, valores e normas. Portanto, o ensino de todas as matérias na 
escola deve ser estruturado de modo que, como escreveu Ilenkov, “seja reproduzido, de 
forma condensada e abreviada, o processo histórico real da gênese e desenvolvimento... 
do conhecimento”. (1988b, p. 21-22)

As ideias de Davydov sobre o ensino desenvolvimental, lastreadas no 
pensamento de Vygotsky, podem ser sintetizadas nos seguintes pontos:

a) a educação e o ensino são fatores determinantes do desenvolvimento 
mental, inclusive por poder ir adiante do desenvolvimento real da criança;

b) deve-se levar em consideração as origens sociais do processo de de-
senvolvimento, ou seja, o desenvolvimento individual depende do desen-
volvimento do coletivo. A atividade cognitiva é inseparável do meio cultural, 
tendo lugar em um sistema interpessoal de forma que, através das intera-
ções com esse meio, os alunos aprendem os instrumentos cognitivos e co-
municativos de sua cultura. Isto caracteriza o processo de internalização das 
funções mentais;

c) a educação é componente da atividade humana orientada para o de-
senvolvimento do pensamento através da atividade de aprendizagem dos 
alunos (formação de conceitos teóricos, generalização, análise, síntese, racio-
cínio teórico, pensamento lógico), desde a escola elementar;

d) a referência básica do processo de ensino são os objetos científicos (os 
conteúdos), que precisam ser apropriados pelos alunos mediante a desco-
berta de um princípio interno do objeto e, daí, reconstruído sob forma de 
conceito teórico na atividade conjunta entre professor e alunos. A interação 
sujeito-objeto implica o uso de mediações simbólicas (sistemas, esquemas, 
mapas, modelos, isto é, signos, em sentido amplo) encontradas na cultura e 
na ciência. A reconstrução e reestruturação do objeto de estudo constituem 
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o processo de internalização, a partir do qual se reestrutura o próprio modo 
de pensar dos alunos, assegurando, com isso, seu desenvolvimento.

O texto de Davydov concretiza a proposição de Vygotsky, ao afirmar que a 
função de uma proposta pedagógica é melhorar o conteúdo e os métodos de 
ensino e de formação, de modo a exercer uma influência positiva sobre o de-
senvolvimento de suas habilidades (por exemplo, seus pensamentos, desejos 
etc.) (DAVYDOV, p. 32). Esse posicionamento leva a afastar ideias pedagógicas 
correntes em vários países, ora de superpor o desenvolvimento social e emo-
cional ao cognitivo, de sobrepor a atividade prática ao desenvolvimento do 
pensamento teórico, ou de promover práticas espontaneístas na educação 
escolar. Para ele, há uma especificidade sócio-histórica dos processos em que 
as crianças reproduzem as habilidades humanas, de modo a contrapor ao de-
senvolvimento espontâneo das crianças o papel determinante da educação e 
do ensino orientado por objetivos (DAVYDOV, p. 38). Escreve Davydov:

É fato conhecido que o ensino e a educação atingem os objetivos mencionados por meio 
da direção competente da atividade própria da criança. Quando essa atividade é interpre-
tada abstratamente e, mais ainda, quando o processo do desenvolvimento está desvincu-
lado da educação e do ensino, inevitavelmente surgirá algum tipo de pedocentrismo ou 
de contraposição entre as necessidades da “natureza” da criança e os requisitos da educa-
ção (como tem ocorrido, em numerosas ocasiões, na história do pensamento e da prática 
pedagógicos). Entretanto, a situação se altera substancialmente se a atividade “própria” 
da criança, de um lado, é compreendida como algo que surge e se forma no processo da 
educação e do ensino e, de outro, se é vista no contexto da história da própria infância 
da criança, determinada pelas tarefas socioeconômicas da sociedade e pelos objetivos e 
possibilidades da educação e do ensino que a elas correspondem. (1988a, p. 54-55)

Todavia, não se pode extrair daí que a crítica ao espontaneísmo resul-
te numa imposição de conteúdos. Trata-se de compreender a articulação 
entre apropriação ativa do patrimônio cultural e o desenvolvimento mental 
humano.

Dadas estas premissas teóricas, o fato de considerar a natureza e os aspectos específicos 
da atividade infantil não implica a contraposição entre o desenvolvimento e a educação, 
mas a introdução, no processo pedagógico, da condição mais importante para a 
concretização das suas finalidades. Neste caso, segundo as palavras de Rubinstein, o 
processo pedagógico, como a atividade do professor-educador, forma a personalidade da 
criança em desenvolvimento na medida em que dirige a atividade da criança, ao invés de 
substituí-la por uma outra coisa. (DAVYDOV, p. 55)

Ainda citando Rubinstein, escreve Davydov:

Qualquer tentativa do educador-professor “de introduzir a cognição e as normas morais, 
ignorando a atividade própria da criança no domínio desse conhecimento e de normas 
morais, prejudica [...] as próprias bases do seu sadio desenvolvimento mental e moral, o 
alimento de suas características e qualidades pessoais”. (DAVYDOV, p. 55)
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Dicas de estudo
PERRENOUD, Philippe et al. Formando Professores Profissionais: quais estraté-
gias? Porto Alegre: Artmed, 2001.

Este livro discute a necessidade de formar professores profissionais, ou seja, 
que os professores desenvolvam uma competência prática calcada na teoria.

MEIRIEU, Philippe. Carta a um Jovem Professor. Porto Alegre: Artmed, 2006.

Com discussões acerca da formação do jovem professor, o autor discute a 
dimensão política da educação e instiga o leitor quanto ao verdadeiro papel do 
educador e da educação.

Atividades
1. Responda às questões abaixo, marcando V para verdadeiro e F para falso. 

Todas as questões falsas devem ser justificadas.

a) (   ) A didática investiga os fundamentos, as condições e modos de reali-
zação do processo de ensino, baseando-se numa concepção de homem 
e sociedade.

Este material é parte integrante do acervo do IESDE BRASIL S.A., 
mais informações www.iesde.com.br



28

Didática: Organização do Trabalho Pedagógico

b) (   ) A identidade profissional do professor é um processo de construção 
do sujeito historicamente não situado, ou seja, não há relação com a cul-
tura e sociedade na qual o sujeito se encontra inserido.

c) (   ) A proposta pedagógica desenvolvida no espaço escolar deve estar 
relacionada apenas às questões curriculares propostas pelo MEC e SEC.

d) (   ) O processo de ensino e aprendizagem deve acontecer numa relação 
tal que teoria e prática aconteçam numa visão de unidade.

Este material é parte integrante do acervo do IESDE BRASIL S.A., 
mais informações www.iesde.com.br



Didática, identidade profissional e contextualização da prática docente

29Este material é parte integrante do acervo do IESDE BRASIL S.A., 
mais informações www.iesde.com.br



Este material é parte integrante do acervo do IESDE BRASIL S.A., 
mais informações www.iesde.com.br



Didática, identidade e  
profissionalização docente

Maria Fani Scheibel
O tema identidade e profissionalização docente trata das qualidades 

do professor progressista, seu perfil profissiográfico e algumas considera-
ções sobre o professor reflexivo e a prática reflexiva. Pretende-se, assim,

entender o significado de identidade do professor; �

identificar características do perfil do professor; �

destacar a importância da formação do professor e da escola reflexiva. �

Identidade do professor
A identidade do professor, conforme Pimenta (1999, p. 19), é construída

[...] a partir da significação social da profissão; da revisão constante dos significados 
sociais da profissão; da revisão das tradições. Mas também da reafirmação das práticas 
consagradas culturalmente e que permanecem significativas. Práticas que resistem 
a inovações porque prenhes de saberes válidos às necessidades da realidade. Do 
confronto entre as teorias e as práticas, da análise sistemática das práticas à luz das 
teorias existentes, da construção de novas teorias.

Apreende-se da citação da autora que a identidade profissional deve 
adaptar-se ao contexto social, político e histórico, num processo crítico- 
-reflexivo e investigativo de sua prática. Isso conferirá a essa identidade a 
capacidade de reconstruir-se e ressignificar-se constantemente, num mo-
vimento de ação-reflexão, reflexão-ação.

Pimenta (1999, p. 19-25) afirma, ainda, que existem os seguintes passos 
para a construção da identidade do professor:

significação social da profissão  � – reafirmação da prática, revisão das 
tradições;

discussão da questão do conhecimento � , o qual se subdivide em três 
estágios – informação, análise, classificação e contextualização da 
informação; inteligência, sabedoria e consciência;

Este material é parte integrante do acervo do IESDE BRASIL S.A., 
mais informações www.iesde.com.br



32

Didática: Organização do Trabalho Pedagógico

conhecer a realidade escolar �  com olhar de futuro professor, não mais como 
aluno.

Christiane Teixeira (2006), em seu artigo “Ressignificação da identidade do 
professor na formação docente”, tece considerações importantes sobre esse as-
sunto, que estão transcritas a seguir.

A identidade do professor advém da significação social da profissão, da revisão das tradições, 
da reafirmação das práticas consagradas, do confronto das práticas consagradas com as novas 
práticas, do conflito entre teoria e prática, da construção de novas teorias. O professor que 
queremos formar deve estar inserido num ciclo de construção e reconstrução da identidade 
docente. Esse ciclo nasce do caráter questionador, crítico e reflexivo que o professor deve 
assumir. Procurando relativizar o saber, em busca de um novo saber, que também deve ser 
questionado e refletido para que esse ciclo não tenha fim. Almejando sempre a relativização 
do saber, o que gera uma reformulação da identidade do professor. Reformulação esta que tem 
um tempo certo para acontecer, que passa pelo processo de acomodação, desacomodação 
e reacomodação, para que possa ser assimilado, e, só então, vivido e experimentado. Nesse 
momento, o professor reflexivo, crítico e investigativo volta a questionar, refletir e analisar, 
almejando sempre a busca do saber revestido de episteme. 
Ressignificar a identidade do professor [é] entender que a sua identidade é uma só, constituída 
pela identidade pessoal e pela identidade profissional. Esta união é indissociável, e desta 
indissociabilidade surge a identidade do professor, pois conforme mencionado, o professor é 
uma pessoa e uma parte importante dessa pessoa é o professor. 

Pimenta e Lima (2004) afirmam que a prática docente que imita modelos tem 
sido classificada como artesanal por alguns autores. Essa prática faz parte do 
modo tradicional de atuação do professor – ainda presente em nossos dias – e 
pressupõe que a realidade do ensino seja imutável, assim como os alunos que 
frequentam a escola. 

Para as autoras, a profissão de educador é uma prática social conforme o con-
ceito de ação docente. O trabalho dos educadores é uma forma de intervir na 
realidade social, por meio da educação que ocorre essencialmente nas institui-
ções de ensino. 

O professor tem de ser crítico e reflexivo e responder, por meio da prática 
docente, às situações que surgem no dia a dia profissional.

As mesmas autoras (2004, p. 48) destacam que

[...] valorizando a experiência e a reflexão na experiência [...] Schön propõe uma formação 
baseada numa epistemologia da prática, ou seja, na valorização da prática profissional como 
momento de construção de conhecimento por meio de reflexão, análise e problematização 
dessa prática e a consideração do conhecimento tácito, presente nas soluções que os 
profissionais encontram em ato.

Acerca da análise da prática pedagógica que visa à qualidade do ensino, Pi-
menta e Lima (2004, p. 65) afirmam que
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[...] [o professor] além de saber os conhecimentos sobre determinada área da realidade, que se 
converterá no conteúdo do ensino, alia-se ao domínio de recursos teóricos e metodológicos 
para transmissão, partilha e socialização dos conhecimentos.

Para Isabel Alarcão (2003), o professor deve se envolver num constante pro-
cesso de autoformação e identificação profissional (o que caracteriza a formação 
continuada).

Em sala de aula, a identidade do professor deve desenvolver senso crítico no 
aluno, por meio de diálogo, do confronto de ideias e práticas, do desenvolvi-
mento da capacidade de ouvir o outro e a si mesmo, de se autocriticar.

O ideal de professor  
ou professor ideal – qual perfil? 

Oxalá um dia cheguemos a uma vibrante consciência pública de que o mais grave de todos 

os pecados é mutilar a mente de uma criança, socavando seu princípio vital de autoconfiança.

Erik Erikson

As transformações tecnológicas e científicas refletem-se na vida social, atin-
gindo as esferas econômicas, sociais, político-culturais e educacionais. 

Isso leva a sociedade a se questionar sobre a importância da escola e do edu-
cador. Será que, devido a essas grandes mudanças, o professor passou a ser des-
cartável, desnecessário?

Houve um tempo em que ser professor era ter uma profissão altamente valo-
rizada, mas, com o passar dos anos, ela sofreu um desgaste. 

Para colocar essa profissão em seu merecido patamar é preciso que todos 
os profissionais de educação envolvam-se nela de forma a recuperar o valor e a 
estima que merece.

Observe o trecho a seguir:

Em Gabriela, Cravo e Canela [romance de Jorge Amado] há um momento em que a filha de um 
coronel diz à sua mãe que pretendia casar-se com um professor. Ao que a mãe retruca, numa 
clássica lição de realismo político: “E o que é um professor, na ordem das coisas? Que tem o 
ensino a ver com o poder? Como podem as palavras se comparar com as armas? Por acaso a 
linguagem já destruiu e já construiu mundos?”. (ALVES, 1983, p. 24)

Para o autor, o destino do educador depende das respostas dadas a essas 
perguntas. 
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Como afirma Freire (1996) em seu livro Pedagogia da Autonomia, ou como 
cita Alves em Conversas com quem Gosta de Ensinar (1983), verdadeiros educa-
dores possuem uma vocação que nasce de um grande amor, de uma grande 
esperança. Alves (1983, p.13) compara os educadores com velhas árvores, pois: 

[...] possuem uma face, um nome, uma “estória” a ser contada. Habitam um mundo em que o 
que vale é a relação que os liga aos alunos, sendo que cada aluno é uma “entidade” sui generis, 
portador de um nome, também de uma “estória”, sofrendo tristezas e alimentando esperan ças. 
E a educação é algo pra acontecer neste espaço in visível e denso, que se estabelece a dois. 

Nóvoa (2001), Alarcão (2003), Libâneo (1998) e Freire (1996) concordam que 
é mais difícil ser professor hoje do que há 50, 60 ou 70 anos. Atualmente, o pro-
fessor deve trabalhar o conteúdo escolhido pelos órgãos oficiais, ao que hoje se 
agregam a tecnologia e a complexidade social. Isso gera insegurança à escola, 
ao professor e à própria sociedade que, por vezes, não sabe o que esperar da 
escola nem quais os objetivos que esta deve perseguir.

Por isso, é necessário que a formação do professor seja continuada, come-
çando nas instituições de formação inicial e se estendendo ao longo da vida 
profissional com práticas de atualização constante. Concomitante à formação 
inicial (formal), a formação contínua deve estender-se à escola.

O estudo, reflexão e aprofundamento teórico docente devem estar voltados 
à escola onde o professor exerce sua profissão. Ele deve ter o intuito de estudar, 
discutir e aprofundar as questões do ensino de aprendizagens, escolhendo lá os 
meios e os métodos adequados, sem desprezar nesse processo as parcerias com 
outras instituições de diferentes níveis.

A conjuntura socioeconômica mundial – e, por extensão, a nacional, estadual 
e municipal – de uma forma ou de outra abala e influencia o papel do professor 
em sala de aula. Mas é possível hoje definir com clareza a identidade e o perfil 
de um professor ideal necessário para atender às necessidades impostas pela 
complexidade social sem a permanente Educação Continuada? 

Delinear as características de um professor ideal ou de uma educação melho-
rada não é uma tarefa fácil. Essas qualidades devem ser adaptáveis ao período 
histórico, à realidade da escola, ao tipo de ser humano que se deseja formar, 
àquilo que influencia no conhecimento do entorno da escola e dos saberes a 
ele atrelados; devem ser adaptadas às necessidades socioculturais, econômicas 
e tecnológicas advindas da globalização. Por isso, exige-se agilidade da escola 
para que se situe nesse processo mais amplo.
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Qualidades do professor progressista 
O educador brasileiro Paulo Freire (1996) diz que as qualidades do professor 

progressista1 vão sendo construídas na prática pedagógica, coerentemente com 
a sua opção política, de natureza crítica.

Humildade 
Essa característica exige que o professor tenha coragem, confiança em si 

mesmo, respeito a si e aos outros; não significa acomodação ou covardia. O pro-
fessor que tem humildade entende que ninguém sabe tudo, assim como nin-
guém ignora tudo. 

Não há como conciliar a “adesão ao sonho democrático, a superação de pre-
conceitos com a postura humilde, arrogante, na qual nos sentimos cheios de nós 
mesmos” (FREIRE, 2003, p. 56).

Paulo Freire afirma que o bom senso é um dos auxiliares fundamentais da hu-
mildade, porque adverte quando o professor está perto de ultrapassar os limites 
a partir dos quais se perde.

A arrogância e a empáfia não têm a ver com a mansidão do humilde. Para o 
autor, “uma das expressões da humildade é a segurança insegura, a certeza in-
certa e não a certeza demasiadamente certa de si mesma” (FREIRE, 2003, p. 56).

Amorosidade 
Para Freire, a prática docente sem amorosidade, tanto pelos alunos como 

pelo processo de ensinar, perde o seu significado. 

Coragem 
Para o autor, a coragem de lutar está ao lado da coragem de amar. O professor 

não tem que esconder seus temores, mas não pode deixar que eles o imobili-
zem. A coragem emerge no exercício do controle do medo.

1 A palavra progressista tem sua origem em George Snyders, pedagogo francês, e designa uma prática pedagógica que parte da análise crítica das 
realidades sociais. Em suas obras, Snyders trabalha o tema da alegria, sempre acompanhado da compreensão marxista da sociedade.
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Tolerância
Segundo Freire (2003, p. 59), “a tolerância é a virtude que nos ensina a convi-

ver com o diferente”. Sem ela é impossível desenvolver uma prática pedagógica 
séria, e uma experiência democrática autêntica torna-se inviável.

A tolerância possibilita aprender com o diferente e requer respeito, disciplina 
e ética.

Outras características dos professores progressistas 
Para Freire (2003), decisão, segurança, tensão entre paciência e impaciência e 

alegria de viver são qualidades que estão agrupadas, articuladas entre si. 

A capacidade de decidir do professor é imprescindível para seu trabalho edu-
cativo. Se ele não for capaz de tomar decisões, os alunos podem entender essa 
deficiência como fraqueza moral ou incompetência profissional. No entanto, ele 
não pode ser arbitrário em suas decisões.

Segurança, como qualidade do professor progressista, exige competência 
científica, clareza política e integridade ética. Para o autor, o professor não terá 
segurança de seu trabalho pedagógico se não souber fundamentá-lo cientifica-
mente ou se não entender por que e para que o faz.

A tensão entre a paciência e a impaciência constitui-se, segundo Freire, como 
uma das qualidades fundamentais do professor. A paciência não pode ser sepa-
rada da impaciência. A primeira, sozinha, faz o professor acomodar-se, renunciar 
ao sonho democrático, imobilizar-se, faz com que o professor tenha um discurso 
enfraquecido e conformado. A impaciência isolada, por sua vez, ameaça o êxito 
da prática docente com a arrogância do professor. Para Freire (2003, p. 62), “a 
virtude está, pois, em nenhuma delas sem a outra, mas em viver a permanente 
tensão entre elas”.

A parcimônia verbal vincula-se à tensão entre a paciência e a impaciência. 
Quem assume tal tensão só perde o controle sobre sua fala em situações ex-
cepcionais e raramente excede os limites de seu discurso, que é enérgico, mas 
equilibrado. 

Freire (2003) afirma que educando com humildade, amorosidade, coragem, 
tolerância, competência, capacidade de decidir, segurança, eticidade, justiça, 
tensão entre paciência e impaciência e parcimônia verbal, mesmo com falhas 
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e incoerências, mas com disposição para superá-las, o professor cria uma escola 
feliz e alegre.

Hoje, espera-se do professor o preparo teórico-prático capaz de superar a 
fragmentação entre os domínios do conhecimento, para que ele alcance uma 
visão interdisciplinar. Para tanto são necessárias, segundo Libâneo (1998, p. 
30-31), exigências como:

conhecer estratégias do ensinar a pensar e ensinar o aprender a  �
aprender – pode-se aprender a aprender de muitas maneiras, inclusive 
mediante o ensino. Estratégias de aprendizagem são “a estruturação de 
funções e recursos cognitivos, afetivos ou psicomotores que o indivíduo 
leva a cabo nos processos de cumprimento de objetivos de aprendiza-
gem” (LIBÂNEO, 1998, p. 30-31).

Ensinar a pensar exige dos professores o conhecimento de estratégias de 
ensino e o desenvolvimento de suas próprias competências do pensar. Segundo 
Leite (2006), 

[...] se o professor não dispõe de habilidades de pensamento, se não sabe “aprender a aprender”, 
se é incapaz de organizar e regular suas próprias atividades de aprendizagem, será impossível 
ajudar os alunos a potencializarem suas capacidades cognitivas.

ensinar a pensar criticamente  � – o professor deve ser capaz de problema-
tizar situações, de pensar criticamente, de aplicar conceitos como forma 
de apropriação dos objetos de conhecimento a partir de um enfoque to-
talizante da realidade.

desenvolver a capacidade comunicativa �  – o professor deve atentar-se a 
outros meios de comunicação – formas mais eficientes de expor e explicar 
conceitos e de organizar a informação, de mostrar objetos ou demonstrar 
processos – e dominar a linguagem informacional, a postura corporal, o 
controle da voz, o conhecimento e uso dos meios de comunicação na sala 
de aula.

reconhecer o impacto das novas tecnologias na sala de aula  � – a escola 
deve, segundo Leite (2006),

[...] aproveitar a riqueza de recursos externos para orientar as discussões, preencher as lacunas 
do que não foi aprendido e ensinar os alunos a estabelecer distâncias críticas com o que é 
veiculado pelos meios de comunicação.

Além de fazer parte do conjunto das mediações culturais que caracterizam o 
ensino, os meios de comunicação podem ser usados como recursos didáticos.
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atualização cientifica, técnica e cultural �  – formação continuada – o 
exercício do trabalho docente requer um esforço contínuo de atualização 
científica na área de conhecimento dominada pelo professor e em outras 
áreas relacionadas, bem como a incorporação das inovações tecnológicas. 
Para Leite (2006),

[...] o professor precisa juntar a cultura geral, a especialização disciplinar e a busca de 
conhecimentos conexos com sua matéria, porque formar o cidadão hoje é, também, ajudá-lo 
a se capacitar para lidar praticamente com noções e problemas surgidos nas mais variadas 
situações, tanto do trabalho quanto sociais, culturais, éticas. [...] Essa atitude implica em saber 
discutir soluções para problemas a partir de diferentes enfoques (interdisciplinaridade), 
contextualizar o objeto de estudo em sua dimensão ética e sociocultural, ter capacidade de 
trabalhar em equipe.

integrar a dimensão afetiva no exercício docente �  – a aprendizagem de 
conceitos, habilidades e valores está envolvida com sentimentos ligados 
às relações familiares, escolares e aos outros ambientes em que os alunos 
vivem. Para proporcionar uma aprendizagem significativa aos seus alunos, 
o professor deve conhecer e compreender os interesses, necessidades e 
motivações característicos de cada um; deve ter capacidade de comuni-
cação com o mundo do outro, sensibilidade para situar a relação docente 
no contexto físico, social e cultural do aluno.

desenvolver comportamento ético  � – segundo Libâneo (1998), é saber 
orientar os alunos em valores e atitudes em relação à vida, ao ambiente, 
às relações humanas e, a si próprios.

 O professor não é apenas aquele que transmite o conhecimento, mas, so-
bretudo, aquele que subsidia o aluno no processo de construção do saber. 
Para tanto, é imprescindível que ele domine não apenas o conteúdo de 
seu campo específico, mas também a metodologia e a didática eficientes 
na missão de organizar o acesso dos alunos ao saber. E não apenas o saber 
específico de determinadas matérias, mas o saber para a vida; o saber ser 
gente, com ética, dignidade, valorizando a vida, o meio ambiente e, a cul-
tura. Mais que transmitir conteúdos das disciplinas programadas para o 
desenvolvimento intelectual da humanidade, é necessário ensinar os alu-
nos a serem cidadãos, mostrar a eles seus deveres e direitos. O professor 
deve trabalhar valores para formar pessoas que saibam a importância de 
respeitar, ouvir, ajudar e amar o próximo. Paulo Freire (1996, p. 106) diz: 
“Me movo como educador, porque primeiro me movo como gente”.

O professor mediador ajuda seus alunos a desenvolver as competências do 
pensar à medida que propõe problemas, dialoga, ouvindo-os, ensinando-os a 
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argumentar, abrindo espaço para que expressem seus pensamentos, sentimen-
tos, desejos, de modo que tragam para a aula sua realidade vivida. 

Barreira (2006) afirma que,

[...] para que uma aprendizagem ocorra, ela deve ser significativa, o que exige que seja vista 
como a compreensão de significados, relacionando-se às experiências anteriores e vivências 
pessoais dos aprendizes, permitindo a formulação de problemas desafiantes que incentivem 
o aprender mais, o estabelecimento de diferentes tipos de relações entre fatos, objetos, 
acontecimentos, noções e conceitos, desencadeando modificações de comportamentos e 
contribuindo para a utilização do que é aprendido em diferentes situações.

Nóvoa (2006) enumera duas competências necessárias para a prática do 
professor: 

organização � , que consiste em ordenar aprendizagens, usando novos 
meios informáticos da organização da escola, da turma ou da sala de aula, 
ultrapassando o simples trabalho pedagógico, sendo, portanto, mais que 
um simples trabalho de ensino, traduzindo-se em “qualquer coisa que vai 
além destas dimensões”; 

compreensão do conhecimento � , em que não basta que o educador o de-
tenha apenas para transmiti-lo em sala de aula, mas que o compreenda, 
possibilitando assim a sua reorganização e reelaboração para uma trans-
posição didática, ou seja, adaptando-o à sua capacidade de ensinar a um 
grupo de alunos.

Para Tramontin (2006), o professor:

precisa ensinar com rigor e responsabilidade; saber comunicar a matéria e  �
variar os métodos de ensino; dar lugar à troca de ideias; fomentar o traba-
lho intelectual; ter uma preparação específica, fazer e apoiar a investiga-
ção; estar atento à competição e à prestação individual; ter liberdade de 
orientação e opinião cientifica; estar a serviço da sociedade;

deve saber se comunicar, falar, ouvir, calar-se, perdoar e compreender  a  �
dialética do processo de ensino e aprendizagem;

precisa saber dialogar, saber perguntar e ter a humildade de reconhecer  �
as próprias limitações; saber motivar, ter humor e ser positivo para enca-
rar os desafios das provocações e do debate, muitas vezes estéreis, entre 
aprendiz e mestre;

deve ser organizado, disciplinado e ter espírito de equipe para trabalhar o  �
projeto pedagógico do curso, sabendo gerir o seu tempo e o tempo coletivo;
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deve aprender a ser tolerante, ensinar pelo exemplo, pelo testemunho da- �
quilo em que acredita e ter a virtude da curiosidade para ampliar constan-
temente seus conhecimentos e se manter atualizado;

deve ser um provocador, guerreiro e mentor, mágico e profeta, viajante,  �
desbravador, revolucionário, pai, mediador e juiz, devendo amar a si mes-
mo, sua profissão e seu trabalho; deve ter prazer no convívio entre cole-
gas, no convívio com os alunos;

deve ser capaz de atitudes fortes – sorrir, chorar, estender a mão e saber   �
impor respeito; ter dignidade, altivez e coragem de dizer sim e, principal-
mente, de dizer não; ter consciência que é um ser humano dotado de vir-
tudes e defeitos e que possui uma missão: educar.

Referente ao ideal de professor ou o professor ideal, Tramontin (2006) se 
refere ao professor enquanto educador da seguinte maneira:

O professor que se busca construir é aquele que consiga de verdade:

ser um educador; �

conhecer o universo do educando; �

ter bom senso; �

permitir e proporcionar o desenvolvimento da autonomia dos alunos; �

ter entusiasmo, paixão; �

vibrar com as conquistas de cada um de seus alunos; �

não discriminar ninguém; �

não se mostrar mais próximo de alguns, deixando os outros à deriva; �

ser politicamente participativo; �

apresentar opiniões que possam ter sentido para os alunos, sabendo sem- �
pre que é um líder que tem nas mãos a responsabilidade de conduzir um 
processo de crescimento humano, de formação de cidadãos, de fomento 
de novos líderes.

Ninguém se torna um professor perfeito. Aquele que se acha perfeito acaba 
se transformando num grande risco para a comunidade educativa; está em 
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queda livre porque é incapaz de rever seus métodos, de ouvir outras ideias, de 
tentar ser melhor.

O verdadeiro educador é aquele que percebe a relação entre educação fa-
miliar e ensino; assume a responsabilidade pedagógica pelo que faz; cria uma 
atmosfera pedagógica positiva; compreende as diferenças socioculturais;  iden-
tifica necessidades de cuidados sociopedagógicos especiais; estimula o trabalho 
independente e incentiva a cooperação entre os alunos.

A formação reflexiva do professor
Acompanhamos o momento em que a era industrial foi substituída pela era 

do conhecimento e da informação. Trata-se de um período de profundas e in-
tensas mudanças, no qual a educação é apontada como o ponto-chave para o 
desenvolvimento do ser humano e de sua vivência na sociedade. 

É uma fase que traz consigo incertezas e riscos, sobre a qual escola e profes-
sor devem refletir, posicionar-se, de modo que, conhecendo o presente, possam 
vislumbrar o futuro. A partir das mudanças – consequência dessa realidade – 
temos a obrigação de pensar na “escola”, temos de olhar novas formas de pensar 
e de viver a realidade e, em especial, preocuparmo-nos em saber como o profes-
sor atua em sua profissão, como as escolas se redimensionam, como as agências 
formadoras se adequam à contemporaneidade, procurando perceber como os 
membros dessa comunidade escolar se posicionam e se definem como “investi-
gadores”, frente aos fenômenos que se apresentam. 

Para que esse quadro assim se configure, é preciso buscar uma nova maneira 
de pensar a escola, a formação, o currículo, a prática pedagógica e a maneira 
como os estudantes assimilam essa ruptura necessária para a compreensão dos 
fenômenos que ocorrem. Para tanto, é importante que se busque uma escola e 
um professor reflexivo, que pensa sobre si mesmo, que compreenda a função 
social do ensino, que defina em seu interior o tipo de escola e para que a quere-
mos, bem como sua repercussão no meio sociocultural.

A escola deve abrir espaços para que sejam proporcionados aos professores 
momentos de reflexão sobre a prática pedagógica. Isso pode acontecer indi-
vidualmente ou por disciplinas afins, o que efetiva a Educação Continuada na 
escola, sob a responsabilidade desejada da supervisão escolar. Foi Donald Schön 
quem idealizou o conceito de professor prático-reflexivo.
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Nesse sentido, Schön (1997, p. 87 apud NEVES, 2006) diz que:

[...] nessa perspectiva o desenvolvimento de uma prática reflexiva eficaz tem que integrar 
o contexto institucional. O professor tem de se tornar um navegador atento à burocracia. E 
os responsáveis escolares que queiram encorajar os professores a tornarem-se profissionais 
reflexivos devem criar espaços de liberdade tranquila onde a reflexão seja possível. Estes são 
os dois lados da questão – aprender a ouvir os alunos e aprender a fazer da escola um lugar no 
qual seja possível ouvir os alunos – que devem ser olhados como inseparáveis. 

Falar em prática reflexiva pressupõe entendê-la como atitude que possibilita 
ao professor voltar-se sobre si mesmo, sobre sua prática e sobre sua ação de 
forma analítica, a fim de identificar lacunas e, a partir delas, repensar o seu fazer 
docente.

A reflexão sobre a prática pedagógica e a pesquisa em sala de aula têm se 
intensificado entre os professores de diferentes níveis; ambas são, na realidade, 
processos correspondentes entre si.

Segundo Alarcão (2003), a noção de professor reflexivo baseia-se na consciência 
de capacidade de pensamento e reflexão, que caracteriza o ser humano como 
criativo e não como mero reprodutor de ideias que lhe são exteriores. O mesmo 
autor completa: 

[...] a reflexão é, no dizer do grande filósofo educacional americano John Dewey (1933), uma 
forma especializada de pensar. Implica uma perscrutação ativa, voluntária, persistente e 
rigorosa daquilo em que se julga acreditar ou daquilo que habitualmente se pratica, evidencia 
os motivos que justificam as nossas ações ou convicções e ilumina as consequências a que elas 
conduzem.

Pimenta contextualiza a aceitação da proposta do pro fessor reflexivo no Brasil 
e explica-a não só pela história da formação de professores, mas também pe las 
preocupações temáticas que configuram o atual pa norama político brasileiro.  
Afirma que podem ser apontadas as seguintes razões:

A valorização da escola e de seus profissionais nos pro cessos de democratização da sociedade 
brasileira; a con tribuição do saber escolar na formação da cidadania; sua apropriação como 
processo de maior igualdade social e  inserção crítica no mundo (e daí, que saberes? que esco-
la?); a organização da escola, os currículos, os espaços e os tempos de ensinar e aprender; 
o projeto político e pe dagógico; a democratização interna da escola; o trabalho coletivo; as 
condições de trabalho e de estudo (de refle xão), de planejamento; a jornada remunerada, os 
salários, a importância dos professores neste processo, as responsabilidades da universidade, 
dos sindicatos, dos governos neste processo; a escola como espaço de formação contínua; 
os alunos: quem são? de onde vêm? O que querem da escola? (de suas representações); dos 
professores: quem são? Como se veem na profissão? Da profissão: profissão? E as transformações 
sociais, políticas, econômicas, do mundo do trabalho e da sociedade da informação: como 
ficam a escola e os professores? (PIMENTA apud PIMENTA; GHEDIN, 2002, p. 35)

As abordagens feitas no texto sobre a “identidade e profissionalização do-
cente” oferecem condições, a quem se dedica em ser profissional da área da 
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educação, de compreender de forma mais contundente o que é ser professor, 
numa visão ampla, que contempla sua valorização no contexto histórico-cultu-
ral. Apresentam também as habilidades correlatas necessárias e exigidas pela 
contemporaneidade, como posturas atreladas a essa identidade, de forma a 
acompanhar as inovações na área da educação, cultivando e zelando pela sua 
formação continuada, de maneira crítico-reflexiva sobre o seu fazer pedagógico, 
o que tem como objetivo maior qualificar o professor e o ensino.

O professor pesquisador: novos caminhos?
Como transformar nossa prática pedagógica? Como nos constituirmos refle-

xivos? Na realidade, além do processo de reflexão, há necessidade de nos cons-
truirmos pesquisadores, mas o que significa professor-pesquisador?

[...] Em suma, advogamos a ideia de que a pesquisa do professor da escola básica é diferente 
daquela da academia, mas isso não significa que seja hierarquicamente inferior. O desenvolvi-
mento de uma pesquisa própria, que não se restringe apenas à sua prática, mas aos conheci-
mentos específicos de sua identidade disciplinar e aos saberes docentes próprios do campo, 
contribuirá decisivamente para que o professor encontre os próprios rumos de sua profissio-
nalização – contribuição necessária para a valorização do trabalho docente. (LÜDKE; BOING, 
2004, p. 56)

A pesquisa em sala de aula se faz necessária pelas possibilidades teórico-práticas 
possibilitadas a partir de distintos olhares – científicos, do professor, do aluno 
e da comunidade escolar. A pesquisa se constitui de incertezas, de buscas, mas 
principalmente de uma nova relação com o processo de profissionalização do 
professor: do conhecimento disciplinar para o conhecimento científico, que vise 
uma nova relação com o conhecimento, modificando seu fazer pedagógico.

Deste modo, a pesquisa do professor em sala de aula distingue-se da pesqui-
sa científica das academias: as pesquisas em sala de aula estão alicerçadas em 
problemas do cotidiano escolar, da sala de aula, do fazer pedagógico do pro-
fessor. Assim, a pesquisa em sala de aula vincula-se a problemas vivenciados no 
dia a dia do grupo: bullying, dificuldades na aprendizagem, relações familiares, 
evasão, entre outros.

O trabalho pedagógico, desta forma, é enriquecido pelas problemáticas de 
pesquisa, que oportuniza soluções, questionamentos, problematizações por 
distintas temáticas que contribuem com a aprendizagem dos alunos, com a 
construção de conhecimentos, inclusive em uma premissa transdisciplinar, com-
preendida por Sommerman apud Fazenda (2006, p. 43) como
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a transdisciplinaridade, como o prefixo trans o indica, diz respeito ao que está ao mesmo 
tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de toda disciplina. Sua 
finalidade é a compreensão do mundo atual, e um dos imperativos para isso é a unidade do 
conhecimento.

A perspectiva transdisciplinar em sala de aula oportunizada através da pes-
quisa promove o diálogo entre distintas áreas de conhecimento, ultrapassan-
do-as, atravessando-as em uma busca continua pelo imprevisível, inesperado e 
desconhecido: os diversos conhecimentos. Deste modo, a transdisciplinaridade 
pode ser vista como o que “esta entre, através e além das disciplinas”, como des-
taca Sommerman in Fazenda (2006, p. 43).

Que o entre, através e além das disciplinas, dos conteúdos, dos conhecimen-
tos possam se fazer presentes em nossas pesquisas em sala de aula, em nosso 
fazer pedagógico e, principalmente, na educação.

Texto complementar

Primeira lição para os educadores
(ALVES, 2009)

Tenho uma grande ressonância espiritual com Herman Hesse. Comove-me, 
de maneira especial, a figura de Joseph Knecht, que é o personagem central 
do seu livro O Jogo das Contas de Vidro. Joseph Knecht era o líder espiritual, 
o “magister ludi” de uma ordem monástica que se dedicava ao cultivo da 
beleza. Ele, mestre supremo, era um músico, intérprete de Bach. Havia atin-
gido o ponto máximo que um homem pode atingir. Não havia altura maior 
que ele pudesse galgar. No entanto, com a velhice, aconteceu uma mudança 
no seu coração – igual à mudança que acontecera no coração de Zaratustra, 
depois de dez anos de solidão no alto de uma montanha. Começou a sentir 
uma dolorosa nostalgia por uma coisa muito simples, muito humilde. Come-
çou a desejar que os últimos anos de sua vida fossem gastos não nas alturas 
onde ele se encontrava, mas nas planícies onde os homens comuns viviam. 
Veio-lhe o desejo de descer (tal como aconteceu com Zaratustra, depois de 
dez anos nas alturas das montanhas...) para educar uma criança, uma única 
criança, que ainda não tivesse sido deformada pela escola.
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Hesse era apaixonado pela educação. Declarou que, de todos os assuntos 
culturais, era o único que lhe interessava. Mas o curioso é que, ao mesmo 
tempo, ele sentia um horror pelas escolas – lugar onde as crianças eram de-
formadas. Nós dois poderíamos ter sido amigos. Sentimos igual. A educação 
é a paixão que queima dentro de mim. E, no entanto, olho para as escolas 
com desconfiança...

[...]

Não há nada que tenha ocupado tanto o meu pensamento quanto a 
educação. Não acredito que exista coisa mais importante para a vida dos 
indivíduos e do país que a educação. A democracia só é possível se o povo 
for educado. Mas ser educado não significa ter diploma superior. Significa 
ter a capacidade de pensar. Diplomas somente atestam que aqueles que os 
têm são portadores de um certo tipo de conhecimento. Mas ser portador 
de um certo tipo de conhecimento não é saber pensar. É ter arquivos cheios 
de informações. Nossas universidades são avaliadas pelo número de artigos 
científicos que seus cientistas publicam em revistas internacionais em lín-
guas estrangeiras. Gostaria que houvesse critérios que avaliassem nossas 
universidades por sua capacidade de fazer o povo pensar. Para a vida do país, 
um povo que pensa é infinitamente mais importante que artigos publicados 
para o restrito clube internacional de cientistas.

É muito fácil continuar a repetir as rotinas, fazer as coisas como têm sido 
feitas, como todo mundo faz. As rotinas e repetições têm um curioso efeito 
sobre o pensamento: elas o paralisam. A nossa estupidez e preguiça nos levam 
a acreditar que aquilo que sempre foi feito de um certo jeito deve ser o jeito 
certo de fazer. Mas os gregos sabiam diferente: sabiam que o conhecimento 
só se inicia quando o familiar deixa de ser familiar; quando nos espantamos 
diante dele; quando ele se transforma num enigma. “O que é conhecido com 
familiaridade”, diz Hegel, “não é conhecido pelo simples fato de ser familiar”.

Dediquei grande parte da minha vida ao ensino universitário e tive muitas 
experiências boas. Mas a sensação que tenho é que, nas universidades, já 
é tarde demais. Os costumes e as rotinas já estão por demais sacralizados. 
Aqui o processo de deformação a que se referiu Hesse já atingiu um ponto 
irreversível. Sinto o mesmo que sentiu Joseph Knecht, no final de sua vida. 
Quero voltar às origens. Quero me encontrar com o pensamento no momen-
to mesmo em que ele nasce.
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Gostaria que vocês lessem de novo aquilo que escrevi no meu último 
artigo “Animais de corpo mole”. Comecei, como Piaget, dos moluscos, ani-
mais de corpo mole que têm de fazer conchas para sobreviver. Usei os mo-
luscos como metáforas do que acontece conosco, animais de corpo mole 
que, à semelhança dos moluscos, temos também de fazer casas para sobre-
viver. Toda a atividade humana é um esforço para construir casas. Casas são 
o espaço conhecido e protegido onde a vida tem maiores condições de so-
breviver. Espaço familiar. Piaget sugeriu que o corpo deseja transformar o 
espaço que o rodeia numa extensão de si mesmo. Esse espaço, extensão do 
corpo, é a nossa casa. Da necessidade de construir uma casa surge a ciência 
dos materiais, a física mecânica, a hidráulica, o conhecimento e o domínio 
do fogo. Da necessidade de comer surgem as ciências das hortas e da agri-
cultura. Da necessidade estética de beleza surge a ciência da jardinagem. 
Da necessidade de viajar para caçar e comerciar surge a ciência dos mapas, 
a geografia. Da necessidade de navegar surge a astronomia. E assim vai o 
corpo, expandindo-se cada vez mais, para que o espaço desconhecido e ini-
migo ao seu redor se transforme em espaço conhecido e amigo. Até mesmo 
o universo... Se os homens olharam para os céus e pensaram astronomia e 
astrologia é porque viram a abóbada celeste e as estrelas como o grande 
telhado do mundo. O universo é uma casa. Karl Popper, no prefácio do seu 
livro A Lógica da Investigação Científica, diz da inspiração original da ciência 
(por oposição àqueles que a pensam como a produção quantitativa de arti-
gos a serem publicados em revistas internacionais) que ela procurava com-
preender o universo onde vivemos. Era preciso conhecer essa casa enorme 
onde moramos para nos sentirmos em casa. Um universo que se conhece é 
um universo que faz sentido. “Quanto a mim”, ele diz, “estou interessado em 
ciência e em filosofia somente porque eu desejo saber algo sobre o enigma 
do mundo no qual vivemos e o enigma do conhecimento que o homem tem 
deste mundo. E eu creio que somente um reavivamento no interesse desses 
enigmas pode salvar as ciências e a filosofia das estreitas especializações e 
de uma fé obscurantista nas habilidades especiais dos especialistas e no seu 
conhecimento e autoridade pessoais.”

‘O enigma do conhecimento que o homem tem deste mundo’: é nesse ponto 
que a filosofia da educação tem o seu início. Onde nasce o nosso desejo de co-
nhecer? Para que conhecemos? Como conhecemos? Essas são as questões que 
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me preocupam. E é por isso que estou interessado no conhecimento, no momen-
to exato do seu nascimento. Quero vê-lo nascendo, como uma criança sai do 
corpo da mulher. O conhecimento dos moluscos e de outros animais sobre a arte 
de construir casas nasce com eles. Mas não nasce conosco. Nascemos ignoran-
tes. Que forças nos arrancaram da ignorância? Que poder penetrou no corpo 
mole do homem e o engravidou, transformando-o num pensador? Que poder 
foi esse que transformou o cérebro em útero? E que forças o ajudam a nascer?

Para se ter resposta a essas perguntas basta observar esse milagre acon-
tecendo na vida de uma criança.

Primeira lição para os educadores: a questão não é ensinar as crianças. A 
questão é aprender delas. Na vida de uma criança a gente vê o pensamento 
nascendo – antes que a gente faça qualquer coisa...

Dicas de estudo
Assista ao filme: Sociedade dos Poetas Mortos. Direção de Peter Weir. EUA: 
Buena Vista, 1989.

Em 1959, na Welton Academy, uma tradicional escola preparatória, um ex- aluno 
(Robin Williams) se torna o novo professor de literatura. Ele propõe métodos de 
ensino que incentivam seus alunos a pensarem por si mesmos e apresenta aos 
alunos a Sociedade dos Poetas Mortos. Isso acaba criando um conflito entre os 
diretores, que ainda pregam um método de ensino antigo e conservador.

CHARLOT, Bernard. Relação com o Saber, Formação dos Professores e Globa-
lização: questões para a educação hoje. Porto Alegre: Artmed, 2005.

No presente livro, o autor aborda questões atuais relativas ao processo edu-
cativo e a educação, tais como: formação dos professores, globalização, constru-
ção do conhecimento, entre outras.
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Atividades
1. Responda às questões abaixo, marcando V para verdadeiro e F para falso. 

Todas as questões falsas devem ser justificadas.

a) (   ) Pimenta salienta algumas questões associadas à construção da iden-
tidade do professor. No processo de significação social da profissão, este 
deve buscar reafirmar a prática e revisar as tradições.

b) (   ) Falar em prática reflexiva pressupõe entendê-la como atitude que 
possibilita ao professor voltar-se sobre a instituição escolar, sobre a co-
munidade escolar e sobre a ação dos alunos, a fim de identificar lacunas 
e, a partir delas, repensar o seu fazer docente.

c) (   ) As transformações tecnológicas e científicas refletem-se na vida so-
cial, atingindo as esferas econômicas, sociais, político-culturais e educa-
cionais.
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2. Uma professora acredita que todos os profissionais da educação deveriam 
desenvolver no espaço educativo a construção professor-pesquisador. Por 
pesquisa em sala de aula, a educadora compreende:

a) que o trabalho educativo estruturado na premissa da pesquisa científica 
desenvolvida nos espaços universitários.

b) que as pesquisas em sala de aula estão alicerçadas em problemas do co-
tidiano escolar, da sala de aula, do fazer pedagógico do professor. Assim, 
a pesquisa em sala de aula vincula-se a problemas vivenciados no dia a 
dia do professor.

c) que a base da estruturação da pesquisa em sala de aula são os conteúdos 
curriculares mínimos propostos no PPP da escola.

d) que as pesquisas estão associadas às necessidades curriculares do pro-
fessor e do espaço educativo, deixando- se de fora as necessidades dos 
alunos e do grupo de alunos.
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Maria Fani Scheibel
O tema será abordado com o objetivo de conhecer as características do 

pensamento pedagógico de diferentes autores sobre a contextualização 
dos ambientes educativos de onde emergem a compreensão de homem, 
mundo e sociedade; compreender o papel do professor, do aluno, da 
escola e dos elementos que compõem o ambiente escolar; estabelecer 
relação entre as tendências pedagógicas e a prática docente que os pro-
fessores adotam em sala de aula.

 A questão da natureza do conhecimento consiste em entender se aquilo 
que conhecemos é um objeto em si ou uma ideia de um objeto, uma re-
presentação. Duas correntes filosóficas surgiram a partir dessa questão: o 
Realismo e o Idealismo. Realismo é a doutrina que considera os objetos de 
conhecimento independentes da nossa consciência (ser não equivale a ser 
percebido). O Idealismo, por sua vez, subordina ao pensamento, às ideias, 
toda existência, todos os objetos de conhecimento. 

Observe a figura a seguir, que mostra os pensadores que contribuíram 
para cada uma dessas doutrinas. 
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Realismo Idealismo

A Filosofia e a Pedagogia estão interligadas porque ambas as ciências tratam 
de um mesmo elemento: o ser humano. Enquanto a Filosofia tenta explicar o 
homem e responder a todas suas angústias e indagações, a Pedagogia preocu-
pa-se em aperfeiçoá-lo, desenvolvê-lo. Dessa maneira, a reflexão filosófica faz 
parte da prática docente e o professor não permanece neutro, mas conduz seus 
pensamentos sobre a maneira de educar, seguindo uma determinada corrente 
filosófica, uma determinada tendência pedagógica. 

As tendências pedagógicas definem o papel do homem e da educação no 
mundo, na sociedade e na escola, o que repercute na prática docente em sala 
de aula graças a elementos constitutivos que envolvem o ato de ensinar e de 
aprender.
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A seguir, serão apresentados os pensamentos pedagógicos dos estudiosos 
brasileiros Paulo Freire e José Carlos Libâneo. 

Educação Bancária e Educação Problematizadora 

O educador Paulo Reglus Neves Freire nasceu no Recife, em 19 de setem-
bro de 1921, e faleceu em São Paulo, no dia 2 de maio de 1997. Formado em 
Direito, começou sua vida profissional como professor de Língua Portugue-
sa. Suas principais obras são: Pedagogia do Oprimido (1970), Pedagogia da 
Esperança (1994) e Pedagogia da Autonomia (1996).

Em Pedagogia do Oprimido (1982), Paulo Freire fala sobre a prática docente 
sob a forma de Educação Bancária e Educação Problematizadora – também 
chamada de Libertadora, pois se propõe a conscientizar o educando de sua 
realidade social. 

Educação Bancária 
Para Paulo Freire (1982), a sociedade dividida em classes, tal como é hoje, res-

tringe os privilégios a poucos e impede que os bens produzidos sejam utilizados 
pela maioria; o autor acredita que entre esses bens está a educação. 

Freire faz referência a dois tipos de Pedagogia: pedagogia dos dominantes – edu-
cação como prática de dominação – e pedagogia do oprimido – educação como 
prática de liberdade (segundo o autor, é a que precisa ser realizada).

O fundamento da pedagogia dos dominantes é a Educação Bancária1, com sua 
prática narradora, sem diálogo, para a transmissão e avaliação de conhecimen-
tos numa relação vertical – o saber é fornecido de cima para baixo – e autoritária, 
pois manda aquele que sabe. O método da concepção bancária é a opressão, o 
antidiálogo. 

Freire apresenta as características que servem à opressão. São elas: conquista, 
divisão, manipulação e invasão cultural.

Conquista � : a necessidade de conquista se dá desde “as mais duras às mais 
sutis; das mais repressivas às mais adocicadas, como o paternalismo” (FREI-

1 Predomínio do discurso e da prática, na qual quem é o sujeito da educação é o educador, sendo os educadores como vasilhas a serem cheias; o 
educador deposita “comunicados” e os alunos os recebem, memorizam e repetem.
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RE, 1982, p. 162). Deste modo, para o autor, toda ação de conquista está 
relacionada a um sujeito que conquista e a um objeto que é conquistado, 
ou seja, através da conquista há opressão, há dominação, não havendo 
espaço para a liberdade.

Divisão � : “[à medida que] as minorias, submetendo as maiorias a seu domí-
nio, as oprimem, dividi-las e mantê-las divididas são condições indispen-
sáveis à continuidade de seu poder” (FREIRE, 1982, p. 165). A divisão atua 
para alienar os sujeitos, visto que a totalidade é fragmentada, visualizando 
uma relação parcial com os fatos ou sujeitos envolvidos no processo.

Manipulação � : “através da manipulação, as elites dominadoras vão ten-
tando conformar as massas populares a seus objetivos. E quanto mais ima-
turas politicamente estejam, tanto mais facilmente se deixam manipular 
pelas elites dominadoras que não podem querer que se esgote seu poder” 
(FREIRE, 1982, p. 172). A manipulação se processa através de pactos, asso-
ciados aos desejos e necessidades dos dominantes, daqueles que detem o 
poder, e não dos dominados. Porém, na construção dos pactos, as formas 
de manipulação exercidas por alguns acabam inviabilizando o sentimento 
de classe.

Invasão cultural � : “a invasão cultural é a penetração que faz os invasores 
no contexto cultural dos invadidos, impondo a estes sua visão de mundo, 
enquanto lhes freiam a criatividade, ao inibirem sua expansão” (FREIRE, 
1982, p. 178). A invasão cultural constitui-se, desta forma, como domina-
ção e tática de dominação. Enquanto os invasores modificam, modelam e 
atuam, os invadidos são modificados, são modelados, atuando a partir da 
atuação dos invasores.

Assim, o educando recebe passivamente a doação do saber do educador, 
único sujeito do processo. Essa modalidade de educação pressupõe um mundo 
harmonioso, equilibrado; conserva-se então a ingenuidade do oprimido, que se 
acostuma e se acomoda no mundo da opressão. Configura-se então a educação 
exercida como uma prática da dominação, “em que a única margem de ação que 
se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-
los. Margem para serem colecionadores ou fichadores das coisas que arquivam” 
(FREIRE, 1982, p. 66).
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Características da concepção bancária de educação 
A Educação Bancária caracteriza-se pela prática domesticadora, na qual o  �
saber do professor é depositado no aluno.

A narração é a técnica usada pelo educador para depositar conteúdo nos  �
educandos e conduzi-los à memorização mecânica. 

Não há comunicação entre professor e aluno: o educador faz comunicados  �
e depósitos, os quais são recebidos pacientemente pelos educandos, que 
passam a memorizá-los e repeti-los.

Nessa distorção da visão de educação não há saber. �

Os conteúdos narrados são retalhos da realidade, desconectados da totali- �
dade em que se formam, sendo petrificados e sem significado. Tornam-se 
pura verbosidade alienada e alienante.

Educação Problematizadora
Na Educação Problematizadora, o conhecimento deve vir do contato do homem 

com o seu mundo, que é dinâmico, e não como um ato de doação. Supera-se, 
pois, a relação vertical e se estabelece a relação dialógica, que supõe uma troca de 
conhecimento.

Freire (1982, p. 78) destaca que:

Em verdade, não seria possível à Educação Proble matizadora, que rompe com os esquemas 
verticais ca racterísticos da Educação Bancária, realizar-se como prática da liberdade, sem superar 
a contradição entre o educador e os educandos. Como também não lhe seria possível fazê-lo 
fora do diálogo. [...] O educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é 
educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. 

Para o autor, dialogicidade é a essência da Educação Libertadora. Além disso, 
outras características são necessárias para que ela se concretize, tais como: cola-
boração, união, organização e síntese cultural.

Colaboração � : a ação dialógica só se dá coletivamente, entre sujeitos, 
“ainda que tenham níveis distintos de função, portanto, de responsabili-
dade, somente pode realizar-se na comunicação” (FREIRE, 1982, p. 197). 
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O diálogo é a essência da colaboração, deste modo, ele não domestica, 
não cala, não impõe, e sim negocia, escuta e reconstrói. Há distintas op-
ções através do dialogo, e não apenas uma única opção totalizante.

União � : a classe popular tem de estar unida, e não dividida, pois “a união 
solidária entre si implica esta união, indiscutivelmente, numa consciência 
de classe” (FREIRE, 1982, p. 205). A união estrutura-se a partir da dialogici-
dade, com base em esforços comuns, assim, a união se processa no domí-
nio humano.

Organização � : “[...] é o momento altamente pedagógico, em que a liderança 
e o povo fazem juntos o aprendizado da autoridade e da liberdade verda-
deiras que ambos, como um só corpo, buscam instaurar, com a transforma-
ção da realidade que os mediatiza” (FREIRE, 1982, p. 211). Para a organiza-
ção ocorrer há necessidade da figura de uma liderança revolucionária que 
fale e que se estruture das massas populares. O sentido da organização é 
a libertação.

Síntese cultural � : “na ação histórica, se apresenta como instrumento de 
superação da própria cultura alienada e alienante; [...] faz da realidade ob-
jeto de sua análise crítica” (FREIRE, 1982, p. 214-215). Na síntese cultural, 
todas as visões são levadas em consideração, pois uma sustenta a outra, 
ou seja, a liderança revolucionária, para Freire, não se constitui fora do 
povo, mas sim neste.

Com esse processo, é possível chegar a um conhecimento crítico, já que foi obtido 
de maneira reflexiva. Com o saber construído assim, o ser humano percebe-se como 
ser histórico, capaz de fazer as transformações necessárias no mundo.

Características da concepção problematizadora de educação 
A Educação Problematizadora considera o desenvolvimento da consciên- �
cia crítica e a liberdade como meios de superar a Educação Bancária.

Nessa concepção, a relação educador –educando é dialógica, pois ambos  �
atuam conjuntamente como sujeitos do processo de ensino e aprendiza-
gem.

Na prática problematizadora, os educandos, por meio de diálogo e refle- �
xão, desenvolvem seu poder de captação e de compreensão do mundo 
que lhes aparece como uma realidade em transformação.
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Quadro-síntese da concepção de Educação Bancária e Educação Proble-
matizadora de Paulo Freire (1982)

Educação Bancária
Educação

 Problematizadora/Libertadora

Ensino

O aluno é o banco em que o mestre de-
posita o seu saber que vai render largos 
juros, em favor da ordem social que o 
professor representa.

“Para o educador-educando [...] o con-
teúdo programático da educação não 
é uma doação ou imposição, mas a 
revolução organizada, sistematizada 
e acrescentada ao povo daqueles ele-
mentos que este lhe entregou de for-
ma desestruturada”.

Método

A narração é a técnica usada pelo edu-
cador para depositar conteúdo nos 
educandos e conduzi-los à memoriza-
ção mecânica.

Reforça a imprescindibilidade de uma 
educação realmente dialógica, proble-
matizadora e marcadamente reflexiva, 
combinações indispensáveis para o 
desvelamento da realidade e sua apre-
ensão consciente pelo educando.

Professor–aluno

Na visão bancária da educação, o saber 
é uma doação dos que se julgam sábios 
aos que julgam nada saber. Doação 
que se funda numa das manifestações 
instrumentais da ideologia da opres-
são – a absolutização da ignorância.

A ação dialógica só se dá coletivamen-
te, entre sujeitos; “ainda que tenham 
níveis distintos de função, portanto 
de responsabilidade, somente pode 
realizar-se na comunicação”. Abomina, 
dentre outras coisas, a dependência 
dominadora.

Aprendizagem
O conhecimento é algo que, por ser 
imposto, passa a ser absorvido passi-
vamente.

O comprometimento com a transfor-
mação social é a premissa da Educação 
Libertadora.

Pedagogia Liberal e Pedagogia Progressista

José Carlos Libâneo2 (1985) classifica as tendências pedagógicas, segun-
do a posição que adotam em relação aos condicionantes sociopolíticos da 
escola, em Pedagogia Liberal – subdividida em tradicional, renovada pro-
gressivista, renovada não diretiva e tecnicista – e Pedagogia Progressista – 
que se subdivide em libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos.

2 O professor José Carlos Libâneo é Doutor em Educação, Mestre em Educação Escolar Brasileira e professor titular da Universidade Católica de 
Goiás.
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Pedagogia Liberal
Segundo Menezes (2006), Pedagogia Liberal é aquela que: 

[...] sustenta a ideia de que a escola tem a função de preparar os indivíduos para o desempenho de 
papéis sociais, de acordo com suas aptidões individuais. Isso pressupõe que o indivíduo precisa 
adaptar-se aos valores e normas vigentes na sociedade de classe, através do desenvolvimento 
da cultura individual. Devido a essa ênfase no aspecto cultural, as diferenças entre as classes 
sociais não são consideradas, pois embora a escola passe a difundir a ideia de igualdade de 
oportunidades, não leva em conta a desigualdade de condições. 

Pedagogia Liberal Tradicional 
Nessa tendência, a escola tem a função de preparar os alunos intelectual e 

moralmente para assumir sua posição na sociedade; seu compromisso é com 
a cultura, já que os problemas sociais pertencem à sociedade. Libâneo (1985) 
afirma que, para a Pedagogia Liberal Tradicional, “o caminho cultural em direção 
ao saber é o ‘mesmo’ para todos, desde que se esforcem”.

Os conteúdos são separados das experiências dos alunos e da realidade 
social, ou, segundo o autor (1985, p. 23), “são os conhecimentos e valores sociais 
acumulados pelas gerações adultas repassados ao aluno como verdades”. As 
matérias de estudo são determinadas pela sociedade e ordenadas na legislação, 
expostas verbalmente ou demonstradas pelo professor.

A ênfase do ensino é dada a exercícios, à repetição de conceitos e à memori-
zação de conteúdos; a aprendizagem é repetitiva e mecânica. Predomina a auto-
ridade do professor e a disciplina é imposta para assegurar atenção e silêncio. A 
avaliação é feita a partir de interrogatórios orais e exercícios de casa, assim como 
provas escritas e trabalhos de casa.

Pedagogia Liberal Renovada Progressivista
Nessa tendência, o papel da escola é adequar as necessidades individuais ao 

meio social, organizando-se de forma a retratar a vida. O conhecimento resulta da 
ação docente a partir dos interesses e necessidades dos alunos, valorizando mais 
os processos mentais e as habilidades cognitivas – isto é, as de conhecimento – 
do que conteúdos organizados racionalmente. 

Os principais teóricos que a sustentam são Piaget, Montessori, Decroly, Dewey, 
entre outros.
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Outras características dessa tendência são:

no método de ensino são valorizadas as formas de “aprender fazendo”, ou  �
seja, pesquisa, descoberta, estudo do meio natural e social e solução de 
problemas;

o papel do professor é auxiliar o desenvolvimento livre e espontâneo da  �
criança; a disciplina surge a partir da conscientização dos limites da vida 
grupal;

o relacionamento entre professores e alunos é positivo, gerando uma vi- �
vência democrática;

a motivação dos alunos depende da força de estimulação dos problemas  �
propostos pelo professor e das disposições internas dos alunos e de seus 
interesses;

a avaliação é fluida e tenta ser eficaz, à medida que os esforços e êxitos são  �
pronta e explicitamente reconhecidos pelo professor.

Pedagogia Liberal Renovada Não Diretiva
A escola centra-se na formação de atitudes e está mais preocupada com os 

problemas psicológicos dos alunos que com os pedagógicos ou sociais – tanto 
que os conteúdos escolares são considerados secundários. Ela se esforça para 
estabelecer um clima favorável a uma mudança dentro do indivíduo, a uma ade-
quação pessoal às solicitações do ambiente. Enfatiza o processo de desenvolvi-
mento das relações e da comunicação, facilitando para que a busca dos conhe-
cimentos seja feita pelo próprio aluno.

Nessa tendência, o professor tem um papel de facilitador da aprendizagem; sua 
função restringe-se em ajudar o aluno a se organizar. O principal teórico dessa 
Pedagogia é Carl Rogers.

Pedagogia Liberal Tecnicista
Essa tendência subordina a educação à sociedade. A partir dela, a escola 

modela o comportamento humano com técnicas específicas, que organizam o 
processo de aquisição de habilidades, atitudes e conhecimento específico, para 
que os indivíduos se integrem no sistema social global.
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Os conteúdos escolares constituem-se de informações, princípios científicos 
e leis, e são estabelecidos e ordenados por especialistas de forma objetiva, elimi-
nando qualquer sinal de subjetividade. 

O método de ensino consiste nos procedimentos e técnicas necessários ao 
controle das condições ambientais que assegurem a transmissão e recepção de 
informações: o professor transmite a matéria conforme o sistema instrucional, 
mostrando a verdade científica; o aluno, por sua vez, recebe, aprende e fixa as 
informações.

Para a Pedagogia Liberal Tecnicista, debates, discussões e questionamentos 
são desnecessários, assim como as relações afetivas e pessoais dos sujeitos do 
processo de ensino e aprendizagem pouco importam.

O principal teórico dessa tendência é Skinner, além de Gagné, Bloom e Mager.

Pedagogia Progressista
Com inspiração em teorias de conhecimento marxistas, a Pedagogia Progressista 

é aquela que se preocupa com questões sociopolíticas da educação, baseando-se 
em análises críticas das realidades da sociedade. Nela, a escola pode combater o 
sistema capitalista para construir o socialismo.

Pedagogia Progressista Libertadora 
A Pedagogia Progressista Libertadora questiona as relações que o ser humano 

tem com a natureza e seus semelhantes (realidade social), com o propósito de 
transformá-las. Ela estabelece uma nova forma de relação entre conteúdos esco-
lares e a experiência vivida pelos alunos.

Para essa Pedagogia, os conteúdos de ensino, denominados temas geradores, 
são extraídos da vida dos educandos; os conteúdos escolares tradicionais, por 
sua vez, são recusados.

O ato de conhecimento é propiciado pelo diálogo autêntico entre professo-
res e alunos (ambos sujeitos do conhecimento).

Essa tendência baseia-se em Paulo Freire.
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Pedagogia Progressista Libertária
Essa tendência pedagógica pretende resistir à burocracia como instrumento 

de controle e ação dominadora do Estado.

A escola exerce uma mudança na maneira de pensar dos alunos, num sentido 
libertário e de autogestão. As matérias escolares não são exigidas, mas vistas como 
instrumentos complementares colocados à disposição dos educandos. Mais im-
portantes são os conhecimentos resultantes das experiências vividas pelo grupo. 

Valoriza a vivência em grupo, na forma de autogestão, como método para 
os alunos buscarem as bases mais satisfatórias de sua própria “instituição”, com 
iniciativa e sem qualquer forma de poder.

A relação professor–aluno é não diretiva, sem nenhuma forma de poder, obri-
gação ou ameaça. O professor age como orientador, conselheiro e catalisador 
junto ao grupo, visando à reflexão em comum.

Sustenta-se no pensamento do espanhol Ferrer y Guardia.

Pedagogia Progressista Crítico-Social dos Conteúdos 
A escola prepara os alunos para o mundo adulto e suas contradições, para 

que eles transformem essa realidade. 

A difusão dos conteúdos escolares é tarefa primordial da escola. Esses conteú-
dos devem ser “vivos”, concretos e indissociáveis da realidade humana e social.

A relação pedagógica consiste nas trocas estabelecidas entre o meio e o su-
jeito, ou seja, entre o educador e o educando. É necessário que o professor saiba 
e compreenda o que o aluno diz e faz, da mesma forma que o aluno precisa 
compreender o que o professor quer lhe dizer.

 O método de ensino parte de uma relação direta com a experiência do 
aluno, confrontada com o que ele já tem. Também pode acontecer de o pro-
fessor prover a estrutura cognitiva de que o aluno precisa para adquirir novos 
conhecimentos.

A aprendizagem ocorre a partir do momento da síntese – quando o aluno 
supera sua visão parcial e confusa e adquire uma visão mais clara e unificadora.
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O estudo das tendências pedagógicas permite acompanhar a evolução do 
processo educativo, destacando acentuadamente o papel do professor, do 
aluno, da educação e da sociedade. Esses elementos são necessários na medida 
em que oferecem apoio teórico-reflexivo para que ele possa encontrar bases 
ideológicas e metodológicas para a sua atual ou futura prática pedagógica.

Texto complementar

O beija-flor da floresta
(RAMALHO, 2000) 

“Era uma vez uma floresta onde viviam muitos animais. Um dia, começou 
um enorme incêndio. Todos os animais trataram logo de fugir. Apenas um 
pequeno beija-flor ficou e tentou salvar a mata, trazendo água no bico para 
apagar o fogo”. A história, uma das preferidas do professor Sebastião Vieira 
da Silva, 31 anos, é contada sempre que ele inicia suas aulas de educação 
ambiental em Ji-Paraná, no interior de Rondônia. “Quero ensinar aos alunos 
que, se cada um fizer sua parte, a gente conseguirá salvar a floresta”, explica. 
“Minha parte acho que é semear pessoas ecologicamente conscientes”.

Ensinar preservação é um feito considerável para alguém que, como Se-
bastião, cresceu vendo seus antepassados desmatarem a floresta e caçarem 
animais por esporte. “Tanta destruição fez com que eu desejasse proteger a 
natureza, que me parecia tão indefesa”, conta. Desde que começou a lecio-
nar, em 1991, ele sempre tratou da questão ambiental.

Há dois anos, adotou uma nova estratégia. “Não adianta nada falar sobre 
meio ambiente na frente do quadro-negro”, diz. “Comecei a levar os alunos 
para a mata e a mata, para dentro da escola”. Os estudantes fazem caminha-
das pela região, plantam mudas no quintal da escola, conversam com agrô-
nomos e biólogos e mantêm uma horta.

A educação ambiental ajuda Sebastião em outras disciplinas. Ele ensina 
Matemática, medindo canteiros e pesquisando o preço dos produtos regio-
nais; dá aulas de Ciências, estudando plantas medicinais; e alfabetiza, usando 
os nomes das espécies da fauna e da flora da região. “O aluno se interessa 
mais quando a gente fala das coisas que ele conhece”.
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Dicas de estudo
TORRES, Carlos Alberto. Educação, Poder e Biografia Pessoal: diálogos com 
educadores críticos. Porto Alegre: Artmed, 2000.

Estruturado a partir de entrevistas com pesquisadores atuais da educação, o 
livro possibilita a reflexão acerca de questões associadas à educação, formação 
docente e discente, cidadania etc.

VASCONCELOS, Maria Lucia Marcondes Carvalho; BRITO, Regina Helena Pires de. 
Conceitos de Educação com Paulo Freire. 3. ed. São Paulo: Vozes, 2009.

As autoras abordam conceitos relevantes da proposta de Paulo Freire, princi-
palmente com relação à mudança paradigmática e epistemológica que os pro-
fessores e a educação devem sofrer.

Atividades
1. De acordo com Freire, o que é Educação Bancária?

Tendências pedagógicas I
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2. Em uma sala de aula o professor age como orientador, conselheiro e catalisa-
dor junto ao grupo, visando uma reflexão em comum. A relação professor–
aluno é não diretiva, sem nenhuma forma de poder, obrigação e ameaça. É 
valorizada a vivência grupal, na forma de autogestão. As matérias escolares 
são vistas como instrumentos complementares colocados à disposição do 
aluno, mas não são exigidas, pois o importante são os conhecimentos resul-
tantes das experiências vividas pelo grupo. Esta descrição relaciona-se com 
qual das Pedagogias propostas por Libâneo?
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Christiane Martinatti Maia
O objetivo desta aula é apresentar o pensamento pedagógico de di-

ferentes autores sobre a contextualização dos ambientes educativos de 
onde emergem a compreensão de homem, mundo e sociedade; compre-
ender o papel do professor, do aluno, da escola e dos elementos que com-
põem o ambiente escolar; relacionar tendências pedagógicas e a prática 
docente que os professores adotam em suas salas de aula.

Ambientes educativos e  
a epistemologia do professor 

Fernando Becker (2001) desenvolveu a ideia de modelos pedagógicos 
e modelos epistemológicos para explicar os pressupostos pelos quais cada 
professor atua. Apresenta, então, três modelos: Pedagogia Diretiva, Peda-
gogia Não Diretiva e Pedagogia Relacional.

Pedagogia Diretiva 
A Pedagogia Diretiva é configurada numa sala de aula em que o profes-

sor observa a entrada de seus alunos, aguardando que eles ocupem seus 
lugares e fiquem em silêncio. As classes são dispostas de modo a evitar que 
os estudantes conversem entre si. Caso não façam silêncio logo no início da 
aula, o professor falará alto, chamará um aluno, xingará outro, até obter a 
exclusividade da palavra. Só então dará início à aula. Nessa aula, o professor 
fala, o aluno ouve; o professor decide o que fazer e o aluno realiza.

Para Becker (2001), o professor age assim porque acredita que o conhe-
cimento é transmitido para o aluno. O professor entende que seu aluno 
não tem nenhum saber, não o tinha no nascimento e não o tem a cada 
novo conteúdo que necessita estudar nas disciplinas curriculares.
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O professor, com essa prática, fundamenta-se numa epistemologia pela qual 
o sujeito é o elemento conhecedor, totalmente determinado pelo mundo do 
objeto ou pelos meios físicos e sociais1. Essa epistemologia é representada da 
seguinte forma:

S  O

O professor representa esse mundo na sala de aula, entendendo que somen-
te ele, professor, é o detentor do saber e pode produzir algum conhecimento 
novo ao aluno. Cabe ao aluno ouvir, prestar atenção, permanecer quieto e em 
silêncio e repetir, quantas vezes forem necessárias, escrevendo, lendo, até aderir 
ao que o professor deu como conteúdo. A disciplina escolar é rigorosa, o autori-
tarismo do professor predomina.

Traduzindo o modelo epistemológico em modelo pedagógico temos:

A  P

Assim, o professor ensina e o aluno aprende. Nesse modelo, nada de novo acon-
tece na sala de aula, e se caracteriza por ser reprodução de ideologia e repetição.

Pedagogia Não Diretiva
Na prática docente em sala de aula, o professor é, segundo a teoria de Carl 

Rogers, um facilitador da aprendizagem, um auxiliar do aluno. O educando já traz 
um saber e é preciso apenas organizá-lo ou recheá-lo de conteúdo. O professor 
deve interagir o mínimo possível, pois acredita que o aluno aprende por si mesmo. 
A epistemologia que fundamenta essa postura pedagógica é a apriorista:

S  O

Apriorismo vem de a priori, o que significa que aquilo que é posto antes vem 
como condição do que vem depois. Essa epistemologia sustenta a ideia de que 
o ser humano nasce com o conhecimento já programado na sua herança ge-
nética, bastando o mínimo de interferência do meio físico ou social para o seu 
desenvolvimento.
1 Becker (2001) propõe uma representação simbólica da relação entre homem e mundo, na qual S corresponde ao sujeito e O ao objeto e a relação 
professor e aluno, no qual P corresponde ao professor e A ao aluno.
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Segundo Becker (2001), o professor que segue a epistemologia apriorista re-
nuncia àquilo que seria a característica fundamental da ação docente: a inter-
venção no processo de aprendizagem do aluno.

Assim, os alunos com dificuldades de aprendizagem oriundos, mais frequen-
temente, de famílias pobres produzirão, numa sala de aula não diretiva, menos 
conhecimento que crianças de classe média ou alta.

Nessa representação pedagógica, o aluno, pelas suas condições prévias, de-
termina a ação do professor.

A  P

Pedagogia Relacional 
Na sala de aula cuja prática docente é baseada na Pedagogia Relacional, o 

professor admite que tudo que o aluno construiu até hoje em sua vida serve 
de patamar para construir novos conhecimentos. Para esse professor, o aluno 
tem uma história de conhecimento já percorrida e é capaz de aprender sempre. 
A disciplina rígida e a postura autoritária do professor são superadas através  
da construção de uma disciplina intelectual e regras de convivência que permi-
tam criar um ambiente favorável à aprendizagem.

O professor acredita que o aluno aprenderá novos conhecimentos se ele agir e 
problematizar sua ação. Para que isso aconteça, torna-se necessário que o aluno 
aja (assimilação) sobre o material que o professor traz para a sala de aula e consi-
dera significativo para sua aprendizagem e que o aluno responda para si mesmo 
às perturbações (acomodação) provocadas pela assimilação do material.

Becker (2001, p. 24) diz que “[...] a aprendizagem é, por excelência, constru-
ção, ação e tomada de consciência da coordenação das ações. Professor e aluno 
determinam-se mutuamente”. Nesse modelo epistemológico, temos:

S  O

O sujeito constrói – Construtivismo – seu conhecimento nas dimensões do 
conteúdo e da forma ou estrutura como condição prévia de assimilação.
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Nessa tendência, em sala de aula, o professor, além de ensinar, passa a apren-
der e o aluno, além de aprender, passa a ensinar. Nessa relação, professor e alunos 
avançam no tempo. Traduzindo pedagogicamente, temos:

A  P

Segundo Becker (2001, p. 28),

[...] o resultado dessa sala de aula é a construção e a descoberta do novo, é a criação de uma 
atitude de busca e de coragem. Essa sala de aula não reproduz o passado pelo passado, mas 
debruça-se sobre ele porque aí se encontra o embrião do futuro. Vive-se intensamente o 
presente à medida que se constrói o futuro, buscando no passado sua fecundação.

Quadro-síntese dos modelos pedagógicos e modelos epistemológicos 
de Fernando Becker (2001)

Epistemologia Pedagogia

Teoria Modelo Modelo Teoria

Empirismo S  O A  P Diretiva

Apriorismo S  O A  P Não Diretiva

Construtivismo S  O A  P Relacional

Modelos pedagógicos e modelos epistemológicos

Pedagogia Diretiva Pedagogia  
Não Diretiva Pedagogia Relacional

Escola

Lugar de silêncio; classes 
enfileiradas e separadas 
para evitar conversas; lugar 
onde se molda o aluno e se 
transmite conhecimento.

A escola é lugar onde tudo é 
livre; o aluno escolhe o lugar 
e o aprender; o poder é exer-
cido subliminarmente.

A escola é lugar de descober-
ta, de discussão; lugar onde 
há experimentação, dialogi-
cidade; busca-se oportunizar 
a construção do conheci-
mento.

Ensino

O professor decide o que 
trabalhar; os conteúdos 
são transmitidos mecani-
camente; o objetivo é tudo 
o que o sujeito não é.

O aluno aprende por si mesmo 
definindo o que irá estudar.

O conteúdo é desenvolvido 
de maneira desafiadora, in-
terativa.

Este material é parte integrante do acervo do IESDE BRASIL S.A., 
mais informações www.iesde.com.br



Tendências pedagógicas II

71

Pedagogia Diretiva Pedagogia  
Não Diretiva Pedagogia Relacional

Método

O professor ensina e o alu-
no aprende; o professor 
fala e o aluno escuta / trans-
missão de conhecimento; o 
professor decide o que fa-
zer e o aluno executa.

O professor intervém o míni-
mo possível, pois o aluno já 
traz um saber.

Problematização de situa- 
ções; reflexões, diálogo; 
interação entre sujeito e 
objeto.

Professor  
X aluno

O professor é quem detém 
o conhecimento; o aluno é 
considerado uma “tábula 
rasa”, pois não tem conhe-
cimento algum.

O professor é um auxiliar do 
aluno, um facilitador; o alu-
no é quem decide e escolhe.

O diálogo é fundamental; 
o professor é mediador do 
processo de ensino e de 
aprendizagem; aluno e pro-
fessor interagem na teoria e 
na prática.

Aprendi zagem

Empirismo – não há conhe-
cimento anterior; o estilo 
e tipo de aprendizagem 
enfatizada é copiar, ler, de-
corar e reproduzir o que o 
professor ensinou.

A aprendizagem é vista 
como um “deixa fazer”; ensi-
nar prejudica o aluno; aprio-
rismo – o ser humano nasce 
com conhecimento.

O sujeito constrói o seu co-
nhecimento; ação-reflexão-
ação (práxis).

Tendências pedagógicas  
e o processo de ensino e de aprendizagem

Mizukami (1986) classifica o processo de ensino nas seguintes abordagens:

abordagem Tradicional; �

abordagem Comportamentalista; �

abordagem Humanista; �

abordagem Cognitivista; �

abordagem Sociocultural. �

Abordagem Tradicional
A educação é vista como um produto com transmissão de ideias selecionadas 

e organizadas logicamente. O professor é o transmissor do conteúdo e o aluno, o 
receptor. Nessa abordagem, a metodologia caracteriza-se por aulas expositivas 
e demonstrações do professor à classe, onde este já traz o conteúdo pronto e o 
aluno limita-se a escutá-lo.
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Mizukami (1986, p. 15) destaca que:

O ponto fundamental desse processo será o produto da aprendizagem. A reprodução dos 
conteúdos feita pelo aluno, de forma automática e sem variações, na maioria das vezes, é 
considerada como um poderoso e suficiente indicador que houve aprendizagem e de que o 
produto está assegurado. A didática tradicional quase que poderia ser resumida, pois, em dar 
a lição e em tomar a lição.

A reprodução de conteúdo é feita pelo aluno de forma automática e sem va-
riações. A relação professor–aluno é vertical. O professor detém o poder decisó-
rio quanto à metodologia, conteúdo, avaliação, forma de interação na sala de 
aula, entre outros.

São reprimidos os elementos da vida emocional ou afetiva por acharem que 
eles impedem uma boa e útil direção do trabalho de ensino.

A avaliação visa à reprodução do conteúdo comunicado em sala de aula. Me-
de-se pela exatidão de informações que se consiga reproduzir.

Abordagem Comportamentalista
Esta abordagem se caracteriza pelo empirismo, ou seja, pelo primado do 

objeto. O conhecimento é visto como uma “descoberta” para o indivíduo que 
a faz. Porém, o que foi descoberto já se encontrava presente na realidade exte-
rior. “Considera-se o organismo sujeito às contingências do meio, sendo o co-
nhecimento uma cópia de algo que simplesmente é dado no mundo externo”  
(MIZUKAMI, 1986, p. 19).

O homem, na concepção Behaviorista, é construção das influências, das forças 
presentes no meio ambiente, desta forma, o homem não é livre,

[...] o ideal é transferir-se o controle da situação ambiental para o próprio sujeito de forma que 
a pessoa se torne autocontrolável, autossuficiente. A recusa em aceitar-se a responsabilidade 
de controle tem como consequência deixar que esse controle seja exercido por outras pessoas. 
(MIZUKAMI, 1986, p. 21)

A experiência, ou a experimentação planejada, é considerada pelos com-
portamentalistas ou behavioristas como a base do conhecimento. Evidencia-se, 
pois, sua origem empirista, ou seja, a consideração de que o conhecimento é o 
resultado direto da experiência. 

Segundo Mizukami (1986, p. 30), “ensinar consiste, assim, num arranjo e plane-
jamento de contingência de reforços, nos quais os estudantes aprendem a aquisi-
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ção do comportamento”. O conteúdo transmitido visa objetivos e habilidades que 
levem à competência. O aluno é considerado como um recipiente de informa-
ções e reflexões.

O professor tem a responsabilidade de planejar e desenvolver o sistema de 
ensino e de aprendizagem, maximizando o desempenho do aluno e consideran-
do fatores de economia de tempo, esforços e custos.

Conforme a autora, “a função básica do professor consistiria em arranjar as 
contingências de reforço de modo a possibilitar ou aumentar a possibilidade de 
ocorrência de uma resposta a ser aprendida” (MIZUKAMI, 1986, p. 32).

Visto que nessa abordagem acredita-se que o aluno progride em seu ritmo 
próprio, a avaliação está diretamente ligada aos objetivos estabelecidos.

Abordagem Humanista 
Esta abordagem consiste nas tendências ou enfoques que ressaltam o sujei-

to, dando ênfase a relações interpessoais e à vida psicológica e emocional do 
indivíduo. É o chamado “ensino centrado no aluno”.

Na premissa Rogeriana, como destaca Mizukami (1986), p. 38

o homem é considerado como uma pessoa situada no mundo. É único, quer em sua vida 
interior, quer em suas percepções e avaliações do mundo. A pessoa é considerada em processo 
contínuo de descoberta de seu próprio ser, ligando-se a outras pessoas e grupos [...] o homem 
não nasce com um fim determinado, mas goza de liberdade plena e se apresenta como 
um projeto permanente e inacabado. Não é um resultado, cria-se a si próprio. É, portanto, 
possuidor de uma existência não condicionada a priori.

O professor age como um facilitador da aprendizagem, dando assistên-
cia ao aluno, sem transmitir conteúdos. Ele não ensina, apenas cria condi-
ções para que os alunos aprendam, visto que o conteúdo advém das suas 
próprias experiências.

Tendo o professor como um ser de personalidade única, não é possível 
ensinar-lhe um repertório de estratégias de ensino. Ele mesmo desenvolve o 
seu próprio repertório, de uma forma única, decorrente da base perceptual 
de seu comportamento.

O processo de ensino vai depender do caráter individual do professor, como 
ele se inter-relaciona com o caráter individual do aluno. É mais valorizada a relação 
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pedagógica que propicie um clima favorável ao desenvolvimento das pessoas e 
a liberdade de aprender do que técnicas, métodos e estratégias para facilitar a 
aprendizagem.

A padronização de produtos de aprendizagem e competências do professor 
são desprezadas nessa abordagem. Aqui a ênfase é na autoavaliação.

Abordagem Cognitivista 
O termo “cognitiva” (MIZUKAMI, 1986, p. 59) refere-se a psicólogos que in-

vestigam os denominados “processos centrais” do indivíduo, dificilmente ob-
serváveis, tais como organização do conhecimento, processamento de informa-
ções, estilos de pensamento ou estilos cognitivos, comportamentos relativos à 
tomada de decisões etc.”

Estuda-se a aprendizagem como sendo mais que um produto do ambiente, 
das pessoas ou de fatores externos ao aluno.

As emoções são consideradas em suas articulações com o conhecimento. Há 
uma preocupação com as relações sociais, mas a ênfase é dada à capacidade do 
aluno de integrar informações e processá-las. Essa abordagem é predominante-
mente interacionista: o conhecimento é produto da interação entre o homem e 
o mundo. 

Consideram-se formas pelas quais as pessoas lidam com os estímulos am-
bientais, organizam dados, sentem e resolvem problemas, adquirem conceitos e 
empregam símbolos verbais.

O processo educacional tem um papel importante ao provocar situações que 
sejam desequilibradas para o aluno. Esses desequilíbrios são adequados ao nível 
de desenvolvimento em que se encontram.

Piaget (apud MIZUKAMI, 1986) associa os aspectos intelectual e moral tendo 
como objetivo a conquista de verdades por si só, através da investigação indivi-
dual (motivação intrínseca).

Contudo, nessa abordagem, o trabalho em grupo é visto como uma forma de 
cooperação e desenvolvimento que permite o agrupamento dos indivíduos em 
torno de uma investigação que lhes constitua um verdadeiro problema.
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Aprender implica assimilar o objeto a esquemas mentais, assim, o ensino deve 
estar baseado em proposição de problemas – projetos de ação, na pesquisa, na 
investigação, e não em aprendizagem de fórmulas, nomenclaturas e definições.

O professor tem o papel de “criar situações, propiciando condições com as 
quais possam se estabelecer reciprocidade intelectual e cooperação, ao mesmo 
tempo moral e racional” (MIZUKAMI, 1986, p. 77). Cabe a este também evitar a 
rotina, a fixação de respostas e hábitos. Deve propor problemas sem ensinar as 
soluções. Tem a função de provocar desequilíbrio, desafiar, sempre orientando o 
aluno concedendo-lhe autocontrole e autonomia.

“O aluno deve ser tratado de acordo com as características estruturais pró-
prias de sua fase evolutiva e o ensino precisa, consequentemente, ser adaptado 
ao desenvolvimento mental e social” (MIZUKAMI, 1986, p. 78).

Uma das formas de se verificar o rendimento é através de reprodução sob 
diferentes formas causais, entre outras.

O erro e as soluções incompletas ou distorcidas dos alunos devem ser consi-
derados, visto que a sua interpretação de mundo é realizada conforme os dife-
rentes estágios de desenvolvimento.

Abordagem Sociocultural
Nesta abordagem o homem é o sujeito da educação. À medida que o homem 

se integra em seu contexto, reflete sobre ele e com ele se compromete, tem a 
consciência de sua historicidade, construindo-se e chegando a ser sujeito.

“O processo de conscientização é sempre inacabado, contínuo e progressivo, é uma 
aproximação crítica da realidade que vai desde as formas de consciência mais primitivas até a 
mais crítica e problematizadora e, consequentemente, criadora” (MIZUKAMI, 1986, p. 91).

O ensino e a aprendizagem assumem um sentido amplo e devem procurar a 
superação da relação opressor–oprimido, sendo a Educação Problematizadora a 
verdadeira educação que ajudará nesse processo, visto que a mesma objetiva o 
desenvolvimento da consciência crítica e a liberdade como meios de superar as 
contradições da Educação Bancária (autoritarismo).

Nessa visão, o educador procura “desmistificar e questionar com o aluno a 
cultura dominante, valorizando a linguagem e a cultura deste, criando condi-
ções para que cada um deles analise seu contexto e produza cultura” (MIZUKAMI,  
1986, p. 99).
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A relação professor–aluno é horizontal e não imposta, onde um educador co-
loca-se no lugar do outro para que o processo educacional seja real, consciente.

Mizukami (1986, p. 99) define essa relação da seguinte forma:

[...] O professor procurará criar condições para que, juntamente com os alunos, a consciência 
ingênua seja superada e que estes possam perceber as contradições da sociedade e grupos 
em que vivem.
Haverá preocupação com cada aluno em si, com o processo, e não com produtos de 
aprendizagem acadêmica padronizados. O diálogo é desenvolvido, ao mesmo tempo que são 
oportunizadas a cooperação, a união, a organização, a solução em comum dos problemas.

Para Freire, a metodologia do professor deve ter por base a criticidade, dia-
logicidade, onde todos os sujeitos tenham acesso ao processo educativo. Deste 
modo, as atividades propostas em sala de aula devem vir ao encontro dos sabe-
res dos alunos, de suas experiências e de suas necessidades.

Conhecer as histórias de vida dos sujeitos, sua linguagem, suas experiências 
de vida é importantíssimo para o professor, bem como estruturar uma prática 
pedagógica que modifique as condições sociais, econômicas, cognocentes dos 
envolvidos no processo educativo, respeitando a diversidade cultural de todos. 
Reconstruir a verdadeira pedagogia do conhecimento: aprender a ler e escrever 
vai além do decifrar e do copiar; ler e escrever significa utilizar a leitura e a escrita 
em nossas vidas. Interpretar conceitos e aprender a ler o mundo.

Classificação do processo de ensino e de aprendizagem segundo as 
abordagens pedagógicas de Mizukami (1986)

Escola Ensino Método Professor X 
aluno Aprendizagem

A
bo

rd
ag

em
 T

ra
di

ci
on

al

Lugar por 
excelência 
onde se realiza 
a educação; 
funciona como 
agência siste-
matizadora.

Os alunos são 
instruídos e 
ensinados; os 
conteúdos e as 
informações 
têm de ser 
inquiridos, 
os modelos 
imitados.

Transmissão 
do patrimô-
nio cultural; 
o professor 
traz conteú-
do pronto, o 
aluno limita-se 
a escutar e 
executar as 
tarefas.

O professor 
detém o poder 
decisório; 
o professor 
informa e con-
duz os alunos; 
dependência 
intelectual e 
afetiva dos 
alunos.

Visa à reprodução 
do conteúdo; 
exatidão da 
reprodução e da 
informação; notas 
como níveis.
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Escola Ensino Método Professor X 
aluno Aprendizagem

A
bo

rd
ag

em
 

Co
m

po
rt

am
en

 ta
lis

ta Agência edu-
cacional que 
adota padrões 
de comporta-
mento úteis à 
sociedade; a 
escola educa 
formalmente.

Ensinar consis-
te num arranjo 
e planejamen-
to de reforço  
para aprendi-
zagem; apren-
dizagem é 
garantida pela 
programação.

Aplicação de 
tecnologia 
educacional; 
estratégias de 
ensino; reforço 
no relaciona-
mento profes-
sor e aluno.

O professor é 
um planejador, 
analista e en-
genheiro com-
portamental; 
aos educandos 
cabe a aquisi-
ção científica.

A avaliação 
consiste em se 
constatar se o 
aluno aprendeu e 
atingiu os objeti-
vos propostos.

A
bo

rd
ag

em
 H

um
an

is
ta Lugar onde 

se oferecem 
condições que 
possibilitem a 
autonomia do 
aluno; lugar 
onde há inter-
ferência com 
o crescimento 
da criança.

Não diretivida-
de; conjunto 
de técnicas 
que imple-
mentam a 
atitude básica 
de confiança 
e respeito ao 
aluno.

Cada educador 
desenvolve 
um estilo pró-
prio; “facilitar a 
aprendizagem 
dos alunos”.

Professor é 
uma personali-
dade única; re-
lacionamento 
entre professor 
e aluno é pos-
sível e único. O 
professor é um 
facilitador do 
aprendiz.

Autoavaliação.

A
bo

rd
ag

em
 C

og
ni

tiv
is

ta

A escola deve 
possibilitar 
que o aluno 
aprenda por si 
mesmo; deve 
possibilitar, 
também, o de-
senvolvimento 
da ação mo-
tora, mental e 
verbal.

Aprender im-
plica assimilar 
o objeto a es-
quemas men-
tais; aprendi-
zagem se dá 
no exercício 
operacional da 
inteligência; 
aprender  
a aprender.

A ação do 
indivíduo é o 
centro do pro-
cesso; trabalho 
em grupo; 
o jogo tem 
importância 
fundamental.

Reciprocidade 
intelectual, 
coopera-
ção moral e 
racional; deve 
haver diálogo, 
argumentação 
e reflexão na 
relação.

Expressões pró-
prias, explicações 
práticas, conside-
ração em relação 
ao erro; leva-se 
em conta a inter-
pretação.

A
bo

rd
ag

em
 S

oc
io

cu
ltu

ra
l

Local onde 
deve ser possí-
vel o cresci-
mento mútuo 
do professor 
e dos alunos, 
num processo 
de conscien-
tização; a 
escola é uma 
instituição 
que existe no 
contexto his-
tórico de uma 
determinada 
sociedade.

Deve procurar 
a superação 
da relação 
opressor–opri-
mido; diálogo; 
reconhecer-se 
criticamente; 
percepção da 
realidade e 
problematiza-
ção.

Reflexão con-
junta de forma 
crítica sobre os 
objetos; buscar 
tema gerador; 
debates, posi-
ção sociointe-
racionista.

A relação 
professor–alu-
no é horizontal 
e não imposta; 
valorização 
do sujeito; 
deve haver um 
processo dialó-
gico e crítico, 
reflexivo.

Autoavaliação ou 
avaliação mútua 
e permanente  da 
prática.
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O estudo das tendências pedagógicas torna-se fascinante, na medida em que 
oferece ao professor e à professora uma viagem histórica no tempo, vindo ao 
encontro das diferenças do saber, conhecer e acompanhar as filigranas que en-
volvem a evolução do pensamento pedagógico, desde a Antiguidade até os dias 
de hoje.

Enfatizamos os ambientes educativos e a ideia de modelos pedagógicos e 
modelos epistemológicos, suas relações e manifestações na maneira de ensinar 
do professor que, em todos os enfoques apontados, sofre influências sociais, 
econômicas e culturais.

Essas abordagens contribuem como matéria-prima para o professor ao es-
tudar a sua função, ao estudar a escola e o aluno, a fim de dispor de alternati-
vas que o subsidiarão na escolha de sua futura práxis, distinguindo elementos 
favoráveis e desfavoráveis em cada uma das tendências apresentadas frente à 
contemporaneidade.

A escolha do caminho a seguir, que é postulado na proposta pedagógica da 
Escola, não é ato solitário, mas uma opção feita de forma consciente no coletivo 
de toda a comunidade escolar.

Texto complementar

Para que servem as escolas?
(YOUNG, 2009)

[...]

Diferenciação do conhecimento e conhecimento escolar

As principais questões sobre o conhecimento, para professores e pesqui-
sadores educacionais, não são primordialmente questões filosóficas como 
“O que é conhecimento?” ou “Como conhecemos?”. As questões educacio-
nais sobre o conhecimento se referem a como o conhecimento escolar é e 
deve ser diferente do não escolar, assim como a base em que é feita essa di-
ferenciação. Embora as questões filosóficas estejam envolvidas, as diferenças 
entre o conhecimento escolar e o não escolar levam a questões primordial-
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mente sociológicas e pedagógicas. A escolaridade envolve o fornecimento 
de acesso ao conhecimento especializado incluído em diferentes domínios. 
As questões centrais sobre o currículo envolverão:

as diferenças entre formas de conhecimento especializado e as rela- �
ções entre elas;

como esse conhecimento especializado difere do conhecimento que  �
as pessoas adquirem no seu cotidiano;

como o conhecimento especializado e o cotidiano se relacionam entre si; �

como o conhecimento especializado é tratado em termos pedagógicos. �

Em outras palavras, como ele é organizado ao longo do tempo, seleciona-
do e sequenciado para diferentes grupos de alunos. Portanto, a diferencia-
ção, no sentido em que eu a estou usando aqui, refere-se:

às diferenças entre o conhecimento escolar e o cotidiano; �

às diferenças e relações entre domínios do conhecimento; �

às diferenças entre o conhecimento especializado (por exemplo, físi- �
ca ou história) e o conhecimento com tratamento pedagógico (por 
exemplo, física escolar ou história escolar para diferentes grupos de 
alunos).

Por trás dessas diferenças há uma mais básica entre dois tipos de conhe-
cimento. Um é o conhecimento dependente do contexto, que se desenvolve 
ao se resolver problemas específicos no cotidiano. Ele pode ser prático, como 
saber reparar um defeito mecânico ou elétrico, ou encontrar um caminho 
num mapa. Pode ser também procedimental, como um manual ou conjunto 
de regras de saúde e segurança. O conhecimento dependente de contexto 
diz a um indivíduo como fazer coisas específicas.

Ele não explica ou generaliza; ele lida com detalhes. O segundo tipo de 
conhecimento é o conhecimento independente de contexto ou conhecimento 
teórico. É desenvolvido para fornecer generalizações e busca a universalida-
de. Ele fornece uma base para se fazer julgamentos e é geralmente, mas não 
unicamente, relacionado às ciências. É esse conhecimento independente de 
contexto que é, pelo menos potencialmente, adquirido na escola e é a ele 
que me refiro como conhecimento poderoso.
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Inevitavelmente, as escolas nem sempre têm sucesso ao capacitar alunos 
a adquirir conhecimento poderoso. Também é verdade que as escolas obtêm 
mais sucesso com alguns alunos do que com outros. O sucesso dos alunos 
depende altamente da cultura que eles trazem para a escola. Culturas de elite 
que são menos restritas pelas exigências materiais da vida são, não surpre-
endentemente, muito mais congruentes com a aquisição de conhecimento, 
independente de contexto, que culturas desfavorecidas e subordinadas. Isso 
significa que, se as escolas devem cumprir um papel importante em promo-
ver a igualdade social, elas precisam considerar seriamente a base de conhe-
cimento do currículo, mesmo quando isso parecer ir contra as demandas dos 
alunos (e às vezes de seus pais).

As escolas devem perguntar: “Este currículo é um meio para que os alunos 
possam adquirir conhecimento poderoso?”. Para crianças de lares desfavore-
cidos, a participação ativa na escola pode ser a única oportunidade de ad-
quirirem conhecimento poderoso e serem capazes de caminhar, ao menos 
intelectualmente, para além de suas circunstâncias locais e particulares. Não 
há nenhuma utilidade para os alunos em se construir um currículo em torno 
da sua experiência, para que este currículo possa ser validado e, como resul-
tado, deixá-los sempre na mesma condição.

[...]

Dicas de estudo
Assista ao filme: Conrack. Direção de Martin Ritt. EUA: 20th Century Fox, 1974.

Este filme apresenta a história de um jovem professor branco, de cabelos 
compridos e que é contra a Guerra do Vietnã. Ele assume uma classe de crianças 
negras numa remota ilha da Carolina do Sul. Lá, o seu método de lecionar, mo-
derno e liberal, sofre forte oposição da direção da escola e ele acaba confrontan-
do com a ignorância e a desaprovação num grau que nunca sonhou existir.
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PERRENOUD, Philippe; THURLER, Monica Gather. As Competências para Ensi-
nar no Século XXI: a formação dos professores e o desafio da avaliação. Porto 
Alegre: Artmed, 2002.

Partindo de discussões a respeito de competências e habilidades, o livro visa 
promover uma transformação na prática do professor situada em problematiza-
ções atuais como: metodologia, proposta avaliativa etc.

Atividades
1. Responda às questões abaixo, usando V para verdadeiro e F para falso. Todas 

as questões falsas devem ser justificadas.

a) (   ) A professora Raquel acredita que o sujeito constrói seu conhecimento 
por meio da ação–reflexão–ação; assim, planeja suas aulas utilizando-se 
de problemáticas do cotidiano, tais como reportagens, análise de docu-
mentários, letras de música etc. A prática pedagógica da referida profes-
sora encontra-se relacionada à Pedagogia Não Diretiva.

b) (   ) A professora Rosa, utilizando-se da Pedagogia Diretiva, acredita que o 
bom professor é aquele que decide todo o conteúdo a ser trabalhado em 
seu planejamento; assim, cabe ao professor ensinar e ao aluno aprender 
sem interação entre o conhecimento e as experiências de ambos.
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2. Classifique em Pedagogia Diretiva, Não Diretiva ou Relacional a caracteriza-
ção de alunos e professores proposta na coluna à esquerda:

Exemplo:

 Alunos quietos e silenciosos. Pedagogia Diretiva

a) O aluno aprenderá se agir e problematizar sua ação. Pedagogia _______________
b) O professor fala e o aluno ouve. Pedagogia _______________
c) O professor tem o papel de auxiliar do aluno. Pedagogia _______________
d) O professor decide o que o aluno deve fazer. Pedagogia _______________
e) O aluno realiza o que o professor manda e decide. Pedagogia _______________
f) O aluno constrói o conhecimento. Pedagogia _______________
g) A palavra é monopólio do professor. Pedagogia _______________
h) A aula só inicia com os alunos quietos e silenciosos. Pedagogia _______________
i) O aluno é capaz de aprender sempre. Pedagogia _______________

3. Escreva, para cada abordagem do processo de ensino e de aprendizagem, 
duas características relacionadas ao papel do professor e do aluno.

a) Abordagem Tradicional.

b) Abordagem Comportamental.
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2. Classifique em Pedagogia Diretiva, Não Diretiva ou Relacional a caracteriza-
ção de alunos e professores proposta na coluna à esquerda:

Exemplo:

 Alunos quietos e silenciosos. Pedagogia Diretiva

a) O aluno aprenderá se agir e problematizar sua ação. Pedagogia _______________
b) O professor fala e o aluno ouve. Pedagogia _______________
c) O professor tem o papel de auxiliar do aluno. Pedagogia _______________
d) O professor decide o que o aluno deve fazer. Pedagogia _______________
e) O aluno realiza o que o professor manda e decide. Pedagogia _______________
f) O aluno constrói o conhecimento. Pedagogia _______________
g) A palavra é monopólio do professor. Pedagogia _______________
h) A aula só inicia com os alunos quietos e silenciosos. Pedagogia _______________
i) O aluno é capaz de aprender sempre. Pedagogia _______________

3. Escreva, para cada abordagem do processo de ensino e de aprendizagem, 
duas características relacionadas ao papel do professor e do aluno.

a) Abordagem Tradicional.

b) Abordagem Comportamental.

c) Abordagem Humanista.

d) Abordagem Cognitivista.

e) Abordagem Sociocultural.
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Christiane Martinatti Maia
Nesta aula o tema é escola e professor: função social. Nela serão discu-

tidos os papéis da escola e do professor na sociedade, objetivando conhe-
cer a função da escola no meio social em que se insere e as implicações 
didático-pedagógicas advindas dessa função.

A função social da escola e dos professores
O cenário de uma escola é mais ou menos este: equipe gestora, profes-

sores, alunos, serviços e comunidade, representada em conselhos. Talvez 
existam na instituição outros setores, por conta da criatividade e iniciativa 
dos seus dirigentes. 

Não dá para esquecer que tudo o que está expresso na linha político- 
-cultural e pedagógica da escola constitui um legado de contestação his-
tórica que perpassa o processo de escolarização, na qual os seus protago-
nistas ocupam espaços para participar ou não da transformação social, 
muito especificamente no que diz respeito ao meio no qual a escola/co-
munidade se insere. 

O que é necessário saber sobre essa escola? Qual sua função? A quais 
propósitos as escolas servem ou devem servir? Quais conhecimentos são 
mais relevantes? Como são priorizados esses conhecimentos? Quais as 
formas de conhecimento e quem deve ter acesso a elas? O que significa 
conhecer algo? Como a escola se insere na comunidade? Esses elementos 
terão implicações diretas na organização da escola, nas práticas escolares 
(sala de aula), no currículo e no ensino? 

A resposta à última indagação é sim, pois existe Pedagogia em qualquer 
lugar em que o conhecimento é produzido, porém de diferentes formas. 
Pedagogias que se enquadram no lugar-comum certamente reproduzi-
rão o significado de cultura difundido e aceito pela sociedade. Aquelas 
que não compactuam com uma produção formalizada dos significados 
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tentam, por meio de novos vieses, formas e canais de comunicação, mostrar a 
relação política entre os meios de produção e recepção da cultura e as práticas 
sociais que elas legitimam (GIROUX; MCLAREN apud SILVA, 1995).

Zabala (2002, p. 16) assim se posiciona: “uma coisa é a organização dos sa-
beres a partir de uma perspectiva científica e outra, bastante distinta, é como 
devem ser apresentados e ensinados os conteúdos desses saberes para que 
sejam aprendidos em maior grau de profundidade”. Nessa perspectiva, cabe per-
guntar se aqueles professores que se posicionam numa linha de ensino tradicio-
nal terão condições para dar ao objeto de estudo uma visão multifacetada. 

Na maioria dos casos, os currículos escolares são formados por um conjunto 
de disciplinas isoladas, que contêm em seu bojo valores mais ou menos destaca-
dos entre si. A seleção e a organização de conteúdos de aprendizagem em geral 
se baseiam em critérios disciplinares. Nessa seleção, há uma junção de discipli-
nas isoladas que se sobrepõem com ênfase maior ou menor de uma ou outra. 
Não é hora de repensar essa realidade?

Nesse somatório de disciplinas, selecionadas por meio de critérios às vezes 
impregnados de subjetividade e organizados disciplinarmente, não raro as disci-
plinas parecem hierarquizadas, de acordo com valores que a própria comunida-
de escolar lhes confere. Isso é preocupante, mas expressa uma leitura do próprio 
corpo docente.

Para alguns autores, a Língua Portuguesa e a Matemática continuam sendo 
consideradas as duas disciplinas mais importantes do currículo e responsáveis 
pelos maiores índices de reprovação e evasão escolar. Paralelamente, Artes e 
Educação Física são componentes curriculares desprestigiados, muito embora 
ser atleta ou artista seja o sonho de milhões e milhões de crianças e adolescen-
tes que estão na escola.

Função social da escola
Scheibel (2006), em seu artigo “Função social do ensino e suas implicações 

didático-pedagógicas”, aborda questões específicas a ela relacionada, cujo con-
teúdo transcrevemos:

Qual é o papel social da escola? A escola é responsável pela promoção do desenvolvimento 
do cidadão, no sentido pleno da palavra. Então, cabe a ela definir-se pelo tipo de cidadão que 
deseja formar, de acordo com a sua visão de sociedade. Cabe-lhe também a incumbência de 
definir as mudanças que julga necessário fazer nessa sociedade, através das mãos do cidadão 
que irá formar.
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Quando a escola se define e atua por um conceito de sociedade democrática, plural e justa?

Definida a sua postura, a escola vai trabalhar no sentido de formar cidadãos conscientes, capa-
zes de compreender e criticar a realidade, atuando na busca da superação das desigualdades 
e do respeito ao ser humano.

Quando a escola assume a responsabilidade de atuar na transformação e na busca do desen-
volvimento social, seus agentes devem empenhar-se na elaboração de uma proposta para a 
realização desse objetivo. Essa proposta ganha força na construção de um Projeto Político-
Pedagógico.

Uma escola que tem como objetivo estimular e desenvolver a cidadania deve 
proporcionar aos seus alunos situações em que eles tenham oportunidade de ad-
quirir valores e conhecimentos básicos para a vida na sociedade contemporânea. 
Deve promover atitudes e habilidades necessárias para que cada aluno venha a 
participar plena e efetivamente da vida política, econômica e social do país.

Para realizar sua função social, a escola precisa proporcionar situações em 
que os alunos participem de projetos coletivos de interesse da escola e da co-
munidade. Dessa forma, eles se exercitam na autonomia e na convivência social 
saudável, aprendem a expressar ideias e opiniões, a ouvir e a debater, estabele-
cendo uma atitude em relação ao saber e ao conhecimento que os leva a querer 
aprender sempre mais.

Parafraseando Geraldo Júnior (2006), a função social da escola consiste num 
processo de socialização dos conhecimentos, no sentido de estabelecer in-
teração com o meio em que a instituição está inserida. Para tanto, as escolas 
devem, em substituição de práticas meramente reprodutivas, pensar, planejar  
e executar práticas que respondam às necessidades do homem contemporâneo, 
assim ocupando um papel decisório na formação da cidadania. A esse respei-
to cabe um questionamento: os conteúdos de aprendizagem curriculares defi-
nem a função social que cada escola, sistema ou pessoa encontra na maneira de 
ensinar?

Há um dilema da função da escola tradicional e o próprio processo de par-
cialização que sofre o saber, devido à pressão de novas matérias para ocupar 
um lugar, fazendo com que apareça uma  preocupação cada vez mais elaborada 
sobre o sentido do ensino e o papel que as disciplinas, novas e antigas, ocuparão 
em um tempo que é sempre limitado (ZABALA, 2002). Os novos estudos empíri-
cos sobre a aprendizagem e as correspondentes teorias que a explicam promo-
vem uma mudança substancial no objeto de estudo da escola.

O protagonista da escola passa a ser o estudante e não tanto o que se ensina, 
ou seja, o conhecimento dos processos de aprendizagem incide cada vez mais 
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em seu caráter singular e pessoal, de maneira que o problema de ensinar não 
se situa basicamente nos conteúdos, mas no como se aprende e, conseqüente-
mente, em como se deve ensinar para que as aprendizagens sejam produzidas.

Zabala (2002) e Vasconcellos (2001) destacam que a percepção humana jamais 
é analítica e que a primeira aproximação com a realidade em geral é global e 
ampla (chamada de síncrise), sendo necessário e imprescindível, a partir dela e 
em uma análise posterior, ir detalhando e aprofundando a primeira etapa para 
chegar-se à síntese. Temos então o seguinte caminho na construção do conheci-
mento: síncrise / análise / síntese. 

A função social da escola é ajudar a realizar o processo de construção do co-
nhecimento, cujo ponto de partida sempre é uma visão global, difusa, que fun-
cionará como uma oportunidade de o professor contextualizar o ensino, isto é, 
buscar com e no aluno os conhecimentos prévios que este tem sobre o tema 
enfocado (contextualização / problematização).

Partindo da contextualização, a escola terá campo propício para a problema-
tização do conteúdo proposto, fazendo-o de maneira que os alunos sintam-se 
motivados, despertando neles a vontade de buscar respostas em fontes diferen-
tes. Em outras palavras, para ter êxito, o ensino deve promover o interesse dos 
alunos. 

O currículo, portanto, não pode mais ser rígido, nem proveniente de uma 
estrutura meramente disciplinar, mas precisa despertar e buscar nos métodos 
globalizados o sentido e a significância dos conteúdos, de modo que possam 
estabelecer relação entre o que é debatido em sala de aula e a realidade social 
em que os alunos estão inseridos. Nesse sentido, mais que transmitir o conteú-
do, vale trabalhá-lo de forma que os alunos encontrem sentido e aplicabilidade 
nesse processo de busca e de construção do conhecimento. Isso pode acontecer 
tanto individualmente, no grupo, como também na socialização desses saberes 
em ambientes educativos e não educativos.

Para ser coerente com a contemporaneidade, o currículo não pode deixar de 
levar em conta questões de etnia, raça, gênero, inclusão, alunos Portadores de 
Necessidades Educativas Especiais (PNEE) e outras síndromes. Tudo leva a crer 
que a visão macrossocial – incluindo fatores sociais, econômicos e culturais – 
ajuda a compreender a escola que resguarda em seu bojo a visão microssocial, 
sem ter, por si só, forças para mudar a sociedade.

Este material é parte integrante do acervo do IESDE BRASIL S.A., 
mais informações www.iesde.com.br



Escola e professor: função social

89

Função social do ensino e suas implicações  
didático-pedagógicas: visão de homem 

Ter clareza da função social da escola e do homem que se quer formar é fun-
damental para que o professor realize uma prática pedagógica competente e 
socialmente comprometida, particularmente num país de contrastes como o 
Brasil, onde convivem grandes desigualdades econômicas, sociais e culturais.

Formar o cidadão não é tarefa apenas da escola. No entanto, como local privi-
legiado de trabalho com o conhecimento, a escola tem grande responsabilidade 
nessa formação: recebe crianças e jovens por certo número de horas, todos os 
dias, durante anos de suas vidas, possibilitando-lhes construir saberes indispen-
sáveis para a inserção social.

(BARRETO, 1994) 

Excluem-se da escola

Os que não conseguem aprender,

Excluem-se do mercado 

De trabalho os que não têm

Capacidade técnica porque

Antes não aprenderam a ler,

Escrever e contar e excluem-se,

Finalmente, do exercício da cidadania esses mesmos cidadãos, porque não

Conhecem os valores morais e políticos que fundam a vida

De uma sociedade livre,

Democrática e participativa.

O conteúdo embutido nas palavras do autor citado serve de reflexão para 
a comunidade escolar. Cabe aos professores, em sua prática docente, propiciar 
situações de aprendizagem que levem ao desenvolvimento de habilidades e de 
conteúdos que possam responder às necessidades dos alunos no meio social 
que habitam.
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Nessa perspectiva, as crianças não podem ser tratadas apenas como “cida-
dãos em formação”. Elas já fazem parte do corpo social e, por isso, devem ser 
estimuladas a exercitar sua condição de cidadãos, desenvolvendo expectativas 
e projetos em relação ao conjunto da sociedade.

É preciso que a escola traga para dentro de seus espaços o mundo real, do 
qual essas crianças e seus professores fazem parte. Ela não pode fazer de conta 
que o mundo é harmonioso, que não existe a devastação do meio ambiente, as 
guerras, a fome, a violência, porque tudo isso está presente e traz consequências 
para o momento em que vivemos e para os momentos futuros. Afinal, compre-
ender e assumir o tempo presente, com seus problemas e necessidades, é uma 
forma de gerar alternativas humanizadoras para o mundo.

Para ilustrar, transcrevemos abaixo uma experiência citada por Silva (1994).

Em Rio Branco, no Acre, a Escola Estadual Senador Adalberto Sena desen-
volve um projeto de preservação do meio ambiente junto à comunidade, em 
parceria com a S.O.S. Amazônia, organização não governamental.

O Projeto de Coleta Seletiva e Tratamento do Lixo teve início na escola 
com projeção de vídeos e palestras sobre problemas do meio ambiente, 
particularmente a respeito do lixo doméstico que se acumulava em vários 
pontos do bairro. Alunos e professores visitaram o lixão da cidade e locais de 
reaproveitamento do lixo, percebendo as consequências para o ambiente 
quando não é tratado, assim como o barateamento no custo de produtos 
feitos com material reciclado.

Os moradores foram sendo envolvidos gradativamente no projeto, atra-
vés de cartas e do contato direto com os alunos.

No início, estes traziam o lixo reaproveitável para a escola; hoje a coleta é 
feita nas casas por um funcionário da prefeitura. O material, organizado e re-
gistrado, é em parte vendido, para ser reaproveitado. Outra parte é reutiliza-
da na própria escola, em uma oficina de reciclagem do papel; sacos plásticos 
servem para plantar mudinhas, num trabalho orientado pelos coordenado-
res de Educação Ambiental, que desenvolvem semanalmente, em todas as 
classes, atividades ligadas ao projeto.

Este material é parte integrante do acervo do IESDE BRASIL S.A., 
mais informações www.iesde.com.br



Escola e professor: função social

91

Alguns efeitos já são visíveis, tanto no aspecto geral da escola, limpa e 
rodeada de mudas de árvores, quanto no bairro: vários pontos de lixo, indi-
cados num mapeamento inicial, hoje são áreas limpas.

Com isso, a ação educativa da escola ultrapassa seus próprios muros.

Na opinião de  Sousa (2006), 

[...] para cumprir sua função social, a escola precisa considerar as práticas de nossa sociedade, 
sejam elas de natureza econômica, política, social, cultural, ética ou moral. Tem que conside-
rar também as relações diretas ou indiretas dessas práticas com os problemas específicos da 
comunidade local a que presta serviços. A nossa função de professor é de grande responsabi-
lidade, pois temos que desenvolver no aluno valores humanos indispensáveis para a sua boa 
formação, tais como disciplina, respeito, capacidade de trabalho, iniciativa, honestidade, cida-
dania, ética, moral, conhecimento das diferenças individuais, educação para o convívio social, 
amor, gratidão, humildade, trabalho em grupo ou equipe etc., assim como servir de mediador 
no processo de desenvolvimento de suas habilidades e competências.

Referindo-se a um modelo de cidadão e cidadã que queremos, Zabala (2002) 
destaca diferentes dimensões de desenvolvimento da pessoa: social, interpessoal, 
pessoal e profissional.

À primeira vista, pode parecer que ensinar bem consiste apenas em dominar 
os conteúdos e utilizar métodos e estratégias de ensino adequados para que os 
alunos aprendam. No entanto, os reflexos da atuação do professor vão muito 
além das questões referentes às estratégias e aos conteúdos de ensino. Mesmo 
sem perceber, a ação dele junto aos alunos é sempre permeada por crenças e 
valores. Além disso, a própria escolha de conteúdos, exemplos ou atividades re-
fletem as ideias desse professor e a consciência de seu papel frente à aprendi-
zagem dos alunos. O professor precisa, pois, estar atento às escolhas que faz e 
consciente de suas ações para que a escola cumpra seu papel.

Ações sociais mais amplas apoiam-se e sustentam-se em ações individuais. 
Assim, a forma como cada ser humano pensa a função social da escola e a ma-
neira como atua pode contribuir ou não para mudanças em direção a uma so-
ciedade mais justa e democrática. Os professores, toda a equipe técnica e os fun-
cionários devem dispor de momentos para discutir as concepções individuais 
no coletivo da escola, para que todos possam trabalhar numa mesma direção, 
garantindo assim o cumprimento da função social dela. 
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Numa dimensão social, “participar ativamente da transformação da socieda-
de, o que significa compreendê-la, avaliá-la e intervir nela, de maneira crítica e 
responsável, com o objetivo de que seja cada vez mais justa, solidária e demo-
crática” (SOUSA, 2002, p. 53), tendo a educação como instrumento indispensável 
na formação contínua do homem em prol de uma democracia plena em todos 
os âmbitos: social, cultural e econômico.

Numa dimensão interpessoal, 

[...] saber relacionar-se e viver positivamente com as demais pessoas, cooperando e participan-
do de todas as atividades humanas com compreensão, tolerância e solidariedade. 

Educar para compreender melhor as demais pessoas, para saber comunicar-se com autentici-
dade, com exigência de entendimento mútuo e de diálogo; trata-se de aprender a viver juntos, 
conhecendo melhor os demais seres humanos, como indivíduos e como grupos, com sua his-
tória, tradições e suas crenças, e, a partir disso, criar as condições para a busca de projetos 
novos ou a solução inteligente e pacífica para os inevitáveis con flitos. (SOUSA, 2002, p. 54-55)

Numa dimensão pessoal, 

[...] conhecer-se e compreender a si mesmo, às demais pessoas, à sociedade e ao mundo em 
que se vive, capacitando o indivíduo para exercer responsável e criticamente a autonomia, a 
cooperação, a criati vidade e a liberdade. [...]

Não se pode pensar na escola como uma simples transmissão de co nhecimentos. Para fazer 
frente à complexidade crescente de fenômenos mundiais e para poder dominar o sentimento 
de incerteza que isso suscita, é preciso promover um processo que consista tanto na aquisição 
do conhecimento quanto em sua relativização e análise crítica. 

O sistema educativo tem de formar cidadãos e cidadãs autônomos, capazes de compreender 
o mundo social e natural em que vivem e de participar em sua gestão e melhoria a partir de 
posições informadas, críticas, criativas e solidárias. 

A escola deve desenvolver nos alunos a capacidade de tomar decisões com base na reflexão 
e no diálogo, promovendo, mais do que a formação de futuros cientistas, a educação de ci-
dadãos e cidadãs em uma cultura científica básica, capacitando-os para interpretar os fenô-
menos naturais e para atuar de forma crítica e responsável em relação aos problemas sociais. 
(SOUSA, 2002, p. 55-56)

Numa dimensão profissional,

[...] dispor dos conhecimentos e das habilidades que permitam às pes soas exercer uma tarefa 
profissional adequada às suas necessidades e capacidades.

As mudanças de toda ordem que estão acontecendo no mundo, como a globalização do mer-
cado de trabalho, a informatização das empresas e a robotização, provocam um transtorno 
e um verdadeiro desconcerto nas expectativas profissionais e de trabalho. A crise geral de 
valores afeta tam bém, e por sua vez é sua consequência, a instabilidade no trabalho, ao acei tar 
de fato as razões mercantis ou financeiras nas quais prevalece a lógica do dinheiro acima das 
necessidades das pessoas. (SOUSA, 2002, p. 56)
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O ensino precisa facilitar o desenvolvimento das capacidades profissionais 
das pessoas, exercendo essencialmente uma função orientadora, que permita o 
reconhecimento e a potencialização das habilidades de cada um, conforme suas 
capacidades e seus interesses. “[...] deve facilitar a aquisição das competências 
que permitem fazer frente às numerosas e variáveis situações que encontrará, 
como trabalhador ou trabalhadora, algumas das quais serão imprevisíveis [...]” 
(SOUSA, 2002, p. 57).

A função social da escola e suas implicações metodológicas apontam cami-
nhos. O projeto de interdisciplinaridade, por exemplo, caracteriza-se ano após 
ano como um dos destacados eixos de integração do conhecimento de áreas do 
saber. Zabala (2002, p. 26), ao mencionar que existe um esforço deliberado para 
instaurar um quadro geral para a investigação científica e relacionar as discipli-
nas entre si, descreve que

[...] é necessária uma cooperação interdisciplinar em numerosos âmbitos de investigação re-
lativos ao meio e aos recursos naturais, à guerra, à paz, aos problemas das comunidades, ao 
urbanismo, ao tempo livre e às atividades culturais. 

Assim, no âmbito teórico e metodológico, assistimos a um inegável interesse pelos problemas 
e pelos métodos gerais, que dependem de mais de uma disciplina.

É importante notar a abordagem do autor quando destaca que se, por um 
lado, é impossível responder aos problemas profissionais e científicos sem dispor 
de um conhecimento disciplinar, por outro lado, aos professores de nossa época 
corresponde renunciar às particularidades e buscar em comum a restauração 
dos significados humanos do conhecimento (ZABALA, 2002, p. 26).

No intuito de buscar ou entender os pressupostos que interagem nos dife-
rentes campos do saber, um destaque deve ser feito às disciplinas e suas inter-re-
lações, especialmente se adotados os métodos globalizantes de ensino (Centros 
de Interesse, Método de Projetos, Investigação do Meio e Projetos de Trabalho), 
que, para Zabala, são modelos completos de ensino e, como tais, definem todas 
as variáreis que configuram a prática educativa. Nesses métodos, os conteúdos 
não aparecem e nem se organizam a partir de uma fragmentação disciplinar, 
mas destacam, em termos de interdisciplinaridade, os tipos de relações possí-
veis de se estabelecer entre as disciplinas ou a maneira como são apresentados 
e organizados os conteúdos. Essa proposta invalida a tradicional ideia de organi-
zar os conteúdos denominados multidisciplinares.
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Função social do ensino  
e suas implicações didático-pedagógicas:  
visão de sociedade e educação 

Com base em sua visão de homem e educação, a escola, em seus diferen-
tes níveis, deve contribuir para a formação e a atualização histórico-cultural dos 
cidadãos. A sociedade espera que a escola forme cidadãos que participem ati-
vamente da vida econômica e social do país, contribuindo para a formação da 
sociedade. Isso requer conhecimentos e habilidades cognitivas que possibilitem 
às pessoas situarem-se no mundo, lerem e interpretarem a grande quantidade 
de informações existentes, conhecerem e compreenderem as tecnologias dispo-
níveis, bem como darem continuidade, de forma autônoma, ao processo pessoal 
de aprendizagem.

A escola cumpre sua função social através do processo de ensino-aprendiza-
gem, fazendo circular informações, promovendo e estimulando o desenvolvi-
mento de habilidades e operações de pensamento e a vivência de valores. Tais 
aprendizagens são organizadas no currículo escolar, que é bem mais do que uma 
lista de conteúdos. Planejá-lo implica tanto escolher os conteúdos de ensino 
quanto organizar experiências e situações que garantam a aprendizagem, o que 
significa dizer que inclui conteúdos e metodologias de ensino.

O que se ensina e como se  
ensina numa concepção construtivista 

Os pressupostos teórico-metodológicos de cada disciplina estabelecem a di-
reção na seleção do conteúdo e nos procedimentos didáticos em sala de aula, 
sem perder de vista a diretriz metodológica mais ampla proposta no Projeto 
Político Pedagógico (PPP) vivenciado na escola. Assim sendo, as situações de 
aprendizagem propostas aos alunos poderão ter coerência entre si, se obedeci-
das as especificidades de cada área.

De acordo com Silva et al. (1994, p. 32-33), o que ensinamos deveria respon-
der às seguintes indagações:

O que estamos ensinando tem contribuído para que nossos alunos desen- �
volvam compreensão do mundo em que vivem?
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Quais são os desafios desse mundo? Em que medida afetam a nós e aos  �
nossos alunos?

Os conteúdos curriculares que trabalhamos favorecem o desenvolvimen- �
to de uma visão crítica desses problemas, ou seja, ajudam os alunos a as-
sumir um posicionamento frente a eles, como indivíduos e cidadãos?

Que conteúdos devem ser priorizados, em cada uma das disciplinas, para  �
que os alunos alcancem o entendimento das grandes questões humanas?

E os procedimentos (a maneira de ensinar) deveriam achar respostas nessas 
provocações:

Como fazemos para desenvolver os conteúdos de nossas disciplinas no  �
dia a dia da sala de aula?

Que procedimentos adotamos para encaminhar os assuntos e garantir  �
que sejam aprendidos?

Como justificamos a escolha dos procedimentos com base nos fundamen- �
tos da nossa disciplina?

Que possibilidades de participação eles oferecem aos alunos? Elas aten- �
dem às suas diferenças? Como?

Que recursos didáticos (livros, jornais, revistas, programas de TV, mapas,  �
atlas, dicionários etc.) temos usado? Por quê?

Estamos ensinando e os alunos aprendendo? �

Acerca da diversidade no ensino relacionada à questão do currículo, Sacristán 
(apud SILVA; MOREIRA, 1995, p. 97) diz que:

A cultura escolar delimitada pelo currículo explícito e por esse currículo real que se plasma nas 
práticas escolares ou por aquele que vemos refletido nos materiais pedagógicos – especial-
mente nos livros didáticos – está longe de ser um resumo representativo de todos os aspectos, 
dimensões ou invariantes da cultura da sociedade na qual surge o sistema escolar. O currículo 
seleciona elementos, valoriza mais certos componentes em relação a outros e também oculta 
dos alunos certos aspectos da cultura que rodeia a escola.

É importante destacar que durante vários séculos, os conteúdos relacionados 
à construção curricular sofreram influência ora da Igreja, ora da burguesia, ora 
das políticas públicas que visualizam no currículo formas de manutenção dos 
paradigmas da sociedade vigente. Deste modo, o currículo se estrutura partindo 
das necessidades de um grupo de sujeitos, de governantes que decidem o que 
deve ser trabalhado no espaço educativo. Zabala (1998, p. 29) destaca que:
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É preciso insistir que tudo quanto fazemos em aula, por menor que seja, incide em maior ou 
menor grau na formação de nossos alunos. A maneira de organizar a aula, o tipo de incenti-
vos, as expectativas que depositamos, os materiais que utilizamos, cada uma destas decisões 
veicuIa determinadas experiências educativas, e é possível que nem sempre estejam em con-
sonância com o pensamento que temos a respeito do sentido e do papel que hoje em dia tem 
a educação.

A postura profissional e pessoal do professor em sala de aula se faz necessá-
ria atitudes como o respeito, o interesse pelos conteúdos trabalhados, a relação 
do grupo, esboçam, muitas vezes o sentimento e importância perpassados pelo 
professor em relação ao conhecimento e ao seu grupo de alunos. Não há função 
social da escola se o professor não se visualiza como professor, se este não per-
cebe que além de ensinar, ele também deve aprender e buscar interagir com as 
diversidades existentes fora do espaço educativo.

Esses mesmos autores propõem algumas ações para que a escola cumpra sua 
função social:

considerar as práticas da sociedade, sejam elas de natureza econômica,  �
política, social, cultural, ética ou moral;

considerar as relações diretas ou indiretas dessas práticas com os proble- �
mas específicos da comunidade local à qual presta serviços;

conhecer expectativas dessa comunidade, suas necessidades, formas de so- �
brevivência, valores, costumes e manifestações culturais e artísticas, como 
mecanismos para ajudar a escola a atender a comunidade e auxiliá-la a am-
pliar seu instrumental de compreensão e transformação do mundo;

conceber a escola como polo cultural, onde o conhecimento já sistema- �
tizado pela humanidade é socializado e trabalhado de forma não frag-
mentada, vinculado à realidade, proporcionando a ampliação das possi-
bilidades culturais dos alunos e da comunidade, por meio do debate das 
principais questões locais, regionais e nacionais;

promover a identidade cultural do aluno, inserindo-o no mundo em que  �
vive;

auxiliar o aluno a ver e pensar a realidade como um todo, com um certo dis- �
tanciamento, de forma autônoma, única possibilidade de transformá-la.

Ao aluno/professor é importante lembrar que tais proposições devem ser dis-
cutidas e analisadas pela comunidade escolar, no intuito de buscar elementos 
para a vivência da cidadania e para que o ensino possa adequar-se ao momento 
contemporâneo e qualificar-se. 
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Nesses textos, buscou-se destacar a função social da escola e as implicações 
didático-pedagógicas dessa função, de acordo com a visão de homem, socieda-
de e educação assumida. Destacou-se, também, que a função social do ensino 
é formar indivíduos capazes de compreender a realidade circundante e intervir 
nela, como cidadãos que são, no intuito de melhorar o contexto no qual a escola 
se insere.

Texto complementar

A arte de ouvir
(ALVES, 2009)

De todos os sentidos, o mais importante para a aprendizagem do amor, 
do viver juntos e da cidadania é a audição. Disse o escritor sagrado: “No prin-
cípio era o Verbo”. Eu acrescento: “Antes do Verbo era o silêncio”. É do silêncio 
que nasce o ouvir. Só posso ouvir a palavra se meus ruídos interiores forem 
silenciados. Só posso ouvir a verdade do outro se eu parar de tagarelar. Quem 
fala muito não ouve. Sabem disso os poetas, esses seres de fala mínima. Eles 
falam, sim. Para ouvir as vozes do silêncio. Veja esse poema de Fernando 
Pessoa, dirigido a um poeta: “Cessa o teu canto! Cessa, que, enquanto o ouvi, 
ouvia uma outra voz como que vindo nos interstícios do brando encanto 
com que o teu canto vinha até nós. Ouvi-te e ouvia-a no mesmo tempo e di-
ferentes, juntas a cantar. E a melodia que não havia se agora a lembro, faz-me 
chorar...” A magia do poema não está nas palavras do poeta. Está nos interstí-
cios silenciosos que há entre as suas palavras. É nesse silêncio que se ouve a 
melodia que não havia. Aí a magia acontece: a melodia me faz chorar.

Não nos sentimos em casa no silêncio. Quando a conversa para por não 
haver o que dizer tratamos logo de falar qualquer coisa, para por um fim no 
silêncio. Vez por outra tenho vontade de escrever um ensaio sobre a psico-
logia dos elevadores. Ali estamos, nós dois, fechados naquele cubículo. Um 
diante do outro. Olhamos nos olhos um do outro? Ou olhamos para o chão? 
Nada temos a falar. Esse silêncio é como se fosse uma ofensa. Aí falamos 
sobre o tempo. Mas nós dois bem sabemos que se trata de uma farsa para 
encher o tempo até que o elevador pare.
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Os orientais entendem melhor do que nós. Se não me engano o nome do 
filme é Aconteceu em Tóquio. Duas velhinhas se visitavam. Por horas ficavam 
juntas, sem dizer uma única palavra. Nada diziam porque no seu silêncio 
morava um mundo. Faziam silêncio não por não ter nada a dizer, mas porque 
o que tinham a dizer não cabia em palavras. A filosofia ocidental é obcecada 
pela questão do Ser. A filosofia oriental, pela questão do Vazio, do Nada. É no 
Vazio da jarra que se colocam flores.

O aprendizado do ouvir não se encontra em nossos currículos. A práti-
ca educativa tradicional se inicia com a palavra do professor. A menininha, 
Andréa, voltava do seu primeiro dia na creche. “Como é a professora?”, sua 
mãe lhe perguntou. Ao que ela respondeu: “Ela grita...” Não bastava que a 
professora falasse. Ela gritava. Não me lembro de que minha primeira profes-
sora, Da. Clotilde, tivesse jamais gritado. Mas me lembro dos gritos esganiça-
dos que vinham da sala ao lado. Um único grito enche o espaço de medo. Na 
escola a violência começa com estupros verbais.

Milan Kundera conta a estória de Tamina, uma garçonete. “Todo mundo 
gosta de Tamina. Porque ela sabe ouvir o que lhe contam. Mas será que ela 
ouve mesmo? Não sei... O que conta é que ela não interrompe a fala. Vocês 
sabem o que acontece quando duas pessoas falam. Uma fala e outra lhe 
corta a palavra: ‘é exatamente como eu, eu...’ e começa a falar de si até que a 
primeira consiga por sua vez cortar: ‘é exatamente como eu, eu...’Essa frase 
‘é exatamente como eu...’ parece ser uma maneira de continuar a reflexão do 
outro, mas é um engodo. É uma revolta brutal contra uma violência brutal: 
um esforço para libertar o nosso ouvido da escravidão e ocupar à força o 
ouvido do adversário. Pois toda a vida do homem entre os seus semelhantes 
nada mais é do que um combate para se apossar do ouvido do outro...”

Será que era isso que acontecia na escola tradicional? O professor se apos-
sando do ouvido do aluno ( pois não é essa a sua missão?), penetrando-o 
com a sua fala fálica e estuprando-o com a força da autoridade e a ameaça 
de castigos, sem se dar conta de que no ouvido silencioso do aluno há uma 
melodia que se toca. Talvez seja essa a razão porque há tantos cursos de ora-
tória, procurados por políticos e executivos, mas não haja cursos de escuta-
tória. Todo mundo quer falar. Ninguém quer ouvir.

Todo mundo quer ser escutado. (Como não há quem os escute, os adul-
tos procuram um psicanalista, profissional pago do escutar). Toda criança 
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também quer ser escutada. Encontrei na revista pedagógica italiana Cem 
Mondialità a sugestão de que, antes de se iniciarem as atividades de ensino 
e aprendizagem, os professores se dedicassem por semanas, talvez meses, 
a simplesmente ouvir as crianças. No silêncio das crianças há um programa 
de vida: sonhos. É dos sonhos que nasce a inteligência. A inteligência é a 
ferramenta que o corpo usa para transformar os seus sonhos em realidade. É 
preciso escutar as crianças para que a sua inteligência desabroche.

Sugiro então aos professores que, ao lado da sua justa preocupação com 
o falar claro, tenham também uma justa preocupação com o escutar claro. 
Amamos não é a pessoa que fala bonito. É a pessoa que escuta bonito. A 
escuta bonita é um bom colo para uma criança se assentar...

Dicas de estudo
DELORS, Jacques. A Educação para o Século XXI: questões e perspectivas. Porto 
Alegre: Artmed, 2005.

O livro apresenta artigos baseados em trabalhos realizados pela Comissão 
Internacional sobre a Educação para o Século XXI, criada pela UNESCO.

SACRISTÁN, José Gimeno. A Educação que Ainda é Possível: ensaios sobre uma 
cultura para a educação. Porto Alegre: Artmed, 2007.

Nesta obra, o autor analisa questões desejáveis a respeito das práticas edu-
cativas, frente aos desafios da sociedade da informação que exige qualidade na 
formação.

Atividades
1. Responda às questões abaixo, marcando V para verdadeiro e F para falso. As 

questões falsas devem ser justificadas.

a) (   ) Para cumprir sua função social, a escola precisa considerar as práti-
cas culturais, sociais, políticas, econômicas, entre outras, que perpassam 
nossa sociedade.
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b) (   ) Zabala destaca quatro dimensões de desenvolvimento da pessoa: 
social, interpessoal, pessoal e profissional. Por desenvolvimento inter-
pessoal, compreende-se o conhecer-se a si mesmo, para buscar compre-
ender o outro.

2. Analise o trecho da música a seguir, relacionando-o à função social da escola. 
Busque enfatizar em sua análise as dimensões de desenvolvimento da pes-
soa propostas por Zabala: social, interpessoal, pessoal e profissional.

Another brick in the wall 
Pink Floyd

We don´t need no education.
We don´t need no thought control.
No dark sarcasm in the classroom.
Teacher, leave those kids alone.
Hey, teacher, leave those kids alone!
All in all you’re just another brick in the wall. 
All in all you’re just another brick in the wall.

Nós não precisamos de nenhuma educação,
Nós não precisamos de censura,
Sem sarcasmo na sala de aula,
Professor, deixe as crianças em paz. 
Ei! Professor! Deixe as crianças em paz! 
Afinal, você é apenas mais um tijolo no 
muro,
Afinal, você é apenas mais um tijolo no 
muro...
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Christiane Martinatti Maia
Esta aula tratará de itens relacionados ao processo de planejamento 

escolar e pedagógico, com o objetivo de destacar a sua importância para 
a educação e para a prática docente.

Planejamento X plano:  
conceitos e abordagens 

O ato de planejar faz parte da história do ser humano. Roman e Steyer 
(2001, p. 270), quando abordam o planejamento de ontem e de hoje, afir-
mam que 

[...] planejar faz parte do cotidiano do homem ao longo da história da humanidade. Pla-
nejava o homem das cavernas, em busca do sustento, do abrigo, da proteção. Planejava 
o homem da era virtual, para sobreviver num mundo massificado, repleto de modismos, 
prazeres, problemas, máquinas, insegurança, individualismos, aspirações, satisfações e 
insatisfações, ciência, tecnologia, progresso, descobertas [...].

A palavra planejamento, conforme o Dicionário Houaiss da Língua Por-
tuguesa (2001), significa “ato ou efeito de planejar; serviço de preparação 
de um trabalho ou de uma tarefa, com o estabelecimento de métodos 
convenientes; determinação de um conjunto de procedimentos, de ações, 
visando à realização de determinado projeto”.

Neste estudo sobre planejamento, abordaremos três autores brasileiros 
que atuam na perspectiva progressista de educação: Celso Vasconcellos, 
José Carlos Libâneo e Danilo Gandin.

 Segundo Vasconcellos (1995), “planejar é antecipar mentalmente uma 
ação a ser realizada e agir de acordo com o previsto; é buscar fazer algo in-
crível, essencialmente humano: o real a ser comandado pelo ideal”. Assim, 
para esse autor, o planejamento ajuda a realizar aquilo que se deseja. Se o 
educador almeja uma sociedade mais justa, ele deve atuar na busca desse 
ideal ao planejar sua ação educativa (relação teoria-prática). Dessa forma, 
ele poderá interferir de alguma maneira na realidade.
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Assim, a decisão de planejar significa crer que a realidade pode ser mudada; 
perceber a necessidade de situar-se entre o teórico e o metodológico; enxer-
gar a possibilidade de realizar determinada ação. O educador, então, perceberá 
que o planejamento é imposto, como uma questão política, pois envolve, entre 
outros fatos, o compromisso com a transformação, ou reprodução, da sociedade 
brasileira.

O autor completa afirmando que:

[...] planejar, no sentido autêntico, é para o professor um caminho de elaboração teórica,de 
produção de teoria, da sua teoria! É evidente que, num ritual alienado, quando muito que 
pode acontecer é tentar aplicar, ser um simples “consumidor” de ideias/teorias elaboradas por 
terceiros; mas quando feito a partir de uma necessidade pessoal, o planejamento torna-se uma 
ferramenta de trabalho intelectual. (VASCONCELLOS, 1995, p. 46)

Nesta premissa, ao planejar, o professor além de entrar em contato com a 
teoria, a utiliza para compreender seu espaço educativo, sua prática pedagógica, 
pois planejar vai além de listar conteúdos programáticos associados a atividades: 
é pesquisar e construir suas próprias possibilidades argumentativas e teóricas.

Conforme Gandin (1994), planejar é decidir que tipo de sociedade e de ser 
humano são esperados e que ação educacional é necessária para isso; é verificar 
a que distância se está dessa ação e se está havendo contribuição para que o 
resultado esperado seja atingido; é propor uma série orgânica de ações para 
diminuir essa distância; executar, agir em conformidade com o que foi proposto 
e avaliar – revisar sempre cada um desses momentos e cada uma das ações, bem 
como cada um dos documentos deles derivados. 

Dessa forma, ainda de acordo com Gandin, planejar em educação implica 
elaborar, executar e avaliar. Executar consiste em atuar de acordo com o que foi 
proposto; avaliar é examinar constantemente cada uma das ações das dimen-
sões elaborar e executar.

Libâneo (2004) define o planejamento como um processo de racionalização, 
organização e coordenação da prática docente, articulando a ação escolar e o 
contexto social. Ao mesmo tempo, o planejamento é um momento de pesquisa 
e reflexão intimamente ligado à avaliação. Assim, o ato de planejar não se reduz 
ao mero preenchimento de formulários administrativos. É a ação consciente de 
prever a atuação do educador, alicerçada nas suas opções político-pedagógicas 
e fundamentada nos problemas sociais, econômicos, políticos e culturais que 
envolvem os participantes do processo de ensino–aprendizagem (escola, pro-
fessores, alunos, pais, comunidade).
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Para o autor citado, são funções do planejamento escolar:

esclarecer princípios, diretrizes e procedimentos de trabalho docente que  �
garantam a articulação entre a função da escola e as exigências do contex-
to social em que está inserida;

manifestar a relação entre o posicionamento filosófico, político-pedagógi- �
co e profissional do professor com suas ações educativas efetivas;

assegurar a realização de um processo de ensino de qualidade, evitando   �
improvisação e rotina, por meio de preparação das aulas e  replanejamen-
to, sempre que novas situações surgirem no processo de ensino-aprendi-
zagem (já que esse processo se caracteriza pelo movimento permanente), 
impedindo que o plano seja rígido e absoluto;

planejar de acordo com as condições socioculturais e individuais dos  �
alunos.

O planejamento orienta a prática do professor, facilita a sequência lógica da 
ação docente e a coerência entre as ideias e a prática do educador, pois as aulas 
são planejadas a partir de dados objetivos da realidade da escola. Além disso, 
a constante organização e reorganização do trabalho docente caracterizam a 
flexibilidade que o planejamento exige. 

Ao planejarem o processo de ensino, a escola e os professores devem, pois, ter clareza de 
como o trabalho docente pode prestar um efetivo serviço à população e saber que conteúdos 
respondem às exigências profissionais, políticas e culturais postas por uma sociedade que 
ainda não alcançou a democracia plena. (LIBÂNEO, 1994, p. 227)

O caráter processual do planejamento é destacado por Libâneo (2004) como 
uma importante característica, visto que é uma atividade constante de reflexão 
e ação, aberta a alterações conforme os resultados que apresenta na prática. 

Segundo o mesmo autor (2004), o planejamento escolar deve: 

diagnosticar e analisar a realidade da escola �  identificando, assim, as dificul-
dades existentes e as causas que as originam;

definir objetivos e metas �  de acordo com a política e as diretrizes do sistema 
escolar, com as intenções, expectativas e decisões da equipe da escola;

determinar as atividades e tarefas �  a serem desenvolvidas de acordo com as 
prioridades e com os recursos humanos, materiais e financeiros.
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Luckesi (1997) destaca as formas de planejamento:

planejamento educacional �  – processo de abordagem racional e cientí-
fica dos problemas de educação, definindo prioridades e considerando a 
relação entre os diversos níveis do contexto educacional;

planejamento curricular �  – tarefa multidisciplinar que tem por objetivo 
a organização de um sistema de relações lógicas e psicológicas dentro de 
um ou vários campos do conhecimento, favorecendo o processo de ensi-
no e de aprendizagem; previsão das atividades realizadas pelo educando 
sob orientação da escola, para atingir os fins da educação;

plano do ensino �  – previsão de todas as etapas que envolvem as ativida-
des docentes e discentes, de forma que torne o ensino seguro, econômico 
e eficiente; previsão de situações específicas de professor-aluno no pro-
cesso de ensino–aprendizagem.

Revendo as definições de planejamento em suas diferentes modalidades, po-
demos afirmar que planejar é:

ao mesmo tempo um processo, uma habilidade e uma atitude; �

pensar e agir em relação ao futuro; �

tomar decisões sobre o futuro; �

lidar com a incerteza do futuro; �

uma ferramenta para administrar o futuro; �

definir objetivos ou resultados a serem alcançados; �

definir meios para possibilitar a realização de resultados desejados; �

interferir na realidade. �

Cabe aqui destacar a diferença entre planejamento e plano. Para Vasconcellos 
(2000, p. 80), 

[...] planejamento é o processo, contínuo, dinâmico e flexível, de reflexão, tomada de decisão, 
colocação em prática e acompanhamento. Plano é o produto dessa re flexão e tomada de 
decisão, que, como tal, pode ser explicitado em forma de registro, de documento ou não. 

O planejamento, como processo, é permanente. O plano, como pro duto, é 
provisório. A esse respeito, Fusari (apud VASCONCELLOS, 2000, p. 80) assim se 
manifesta:
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O planejamento da educação escolar pode ser concebido como processo que envolve a 
prática docente no cotidiano escolar, durante todo o ano letivo, onde o trabalho de formação 
do aluno, através do currículo escolar, será priorizado. Assim, o planejamento envolve a fase 
anterior ao início das aulas, o durante e o depois, significando o exercício contínuo da ação- 
-reflexão-ação, o que caracteriza o ser educador. 

Na visão de Baffi (2002, p. 2), 

[...] plano é um documento utilizado para o registro de decisões do tipo: o que se pensa fazer, 
como fazer, quando fazer, com que fazer, com quem fazer. Para existir plano é necessária a 
discussão sobre fins e objetivos, culminando com a definição dos mesmos, pois somente desse 
modo é que se pode responder às questões indicadas acima. 

O plano é a “apresentação sistematizada e justificada das decisões tomadas 
relativas à ação a realizar” (FERREIRA apud PADILHA, 2001, p. 36). Plano tem a 
conotação de produto do planejamento. 

Para Gandin (1994), as etapas imprescindíveis na elaboração do conjunto de 
planos de uma instituição, que servirão para organizar e consolidar o processo 
de planejamento, são:

preparação �  – tem o objetivo de analisar os pontos básicos de um pro-
cesso científico e participativo, a fim de que cresça a motivação para o 
planejamento e para que se possibilite a eficiência nas etapas seguintes. É 
realizada com palestras e leituras de textos escolhidos;

elaboração do plano global de médio prazo � 1 – é o plano central de 
qualquer instituição, compreende o seu todo. A partir da participação de 
todos os membros de determinada instituição, acolhendo o que pensam, 
seguem-se os seguintes passos:

elaboração do marco referencial �  – marco referencial é a parte do pla-
no na qual uma instituição compreende-se como integrante de uma re-
alidade mais ampla; projeta-se como portadora de uma proposta maior; 
propõe-se como realizadora de um processo técnico específico de seu 
campo de ação, com vistas a ser parte na consecução de sua proposta 
sociopolítica. Esse marco subdivide-se em outros três:

marco situacional – a instituição compreende-se como parte do 
mundo;

marco doutrinal – a instituição assume uma proposta político-so-
cial e a fundamenta;

1 O plano global de médio prazo corresponde ao Projeto Político Pedagógico que será abordado na sequência dessa aula.
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marco operativo – a instituição firma o ideal de sua prática, dentro 
do seu campo de ação, com vistas a contribuir na construção da 
sociedade com que se compromete.

elaboração do diagnóstico �  – é um juízo sobre a instituição, resultante 
da comparação de sua realidade presente com a realidade desejada, 
apresentada no marco operativo;

elaboração da programação �  – a programação é uma proposta de 
ação para diminuir a distância entre a realidade da instituição planeja-
da e o que estabelece o marco operativo;

revisão geral �  – depois de preparada a programação é prudente fazer 
uma revisão geral em grupos, para o aprimoramento e alguns possí-
veis acertos nos textos, bem como a apropriação maior do plano pelos 
participantes;

elaboração de planos globais de curto prazo �  – especificação opera-
cional daquilo que no período curto de tempo – um ano, por exemplo 
– se fará do conjunto da programação que consta no plano de médio 
prazo;

elaboração de planos setoriais �  – refere-se aos setores da instituição 
– orientação educacional, supervisão, coordenação, sala de aula. Cada 
setor estabelece um marco referencial para sua prática, inspirado, por 
sua vez, pelo marco referencial do plano global de médio prazo da ins-
tituição, seguido de um diagnóstico e uma programação.

O Projeto Político Pedagógico 
Segundo Baffi (2002, p. 2): 

Projeto é também um documento produto do planejamento porque nele são registradas 
as decisões mais concretas de propostas futuristas. Trata-se de uma tendência natural e 
intencional do ser humano. Como o próprio nome indica, projetar é lançar para frente, dando 
sempre a ideia de mudança, de movimento. Projeto representa o laço entre o presente e o 
futuro, sendo ele a marca da passagem do presente para o futuro. 

Segundo Ferreira (apud Veiga, 1995, p. 12), “no sentido etimológico, o termo 
projeto vem do latim projectu, particípio passado do verbo projicere, que sig-
nifica lançar para diante. Plano, intento, desígnio. Empresa, empreendimento. 
Redução provisória de lei. Plano geral de edificação”.
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Conceito

Latim Dicionário Aurélio

Projectu – Projicere Projeto Ideia de executar ou  
realizar algo no futuro.

Lançar para adiante. Plano, intento, desígnio.

Plano de edificação.

Empreendimento a ser realizado den-
tro de um determinado esquema.

(T
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M
O

N
TI

N
, 2

00
6)

Projeto estabelece alvos e metas para transformar o contexto em outra reali-
dade mais adequada aos fins e desejos humanos, desde que seja algo realizável 
num futuro próximo mediante a ação transformadora do trabalho.

O projeto é político porque envolve aspectos sociais e econômicos, conside-
rando o contexto em que vivemos. Além disso, a partir das escolhas e decisões 
tomadas pelos integrantes da ação educativa, ele define o tipo de sociedade, 
educação, profissional, cidadão e aluno que a escola deseja alcançar.

O projeto é pedagógico porque, por meio da ação educativa, a escola concre-
tiza aquilo que almeja construir, partindo de conhecimentos e valores.

Projeto Pedagógico2, segundo Vasconcellos (1995, p. 143), 

[...] é um instrumento teórico-metodológico que visa a ajudar a enfrentar os desafios do 
cotidiano da escola, só que de uma forma refletida, consciente, sistematizada, orgânica e, o 
que é essencial, participativa. É uma metodologia de trabalho que possibilita “ressignificar” a 
ação de todos os agentes da instituição.

O Projeto Político Pedagógico (PPP) é a diretriz das ações educativas na escola, 
expressando as concepções de homem, sociedade, educação, conhecimento, 
escola, dentre outras que justificam e fundamentam as práticas da instituição.

2 As nomenclaturas em torno do Projeto Político Pedagógico podem variar conforme o autor, podendo apresentar-se também como Projeto 
Pedagógico, Proposta Pedagógica, Plano de Escola, Plano Global.
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Função

Inovação Identidade Viabilização

Proporcionar mudanças e 
novas estratégias.

Definir a identidade  
de cada curso.

Propor práticas condizentes 
com a filosofia da instituição.

(T
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O

N
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N
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00
6)

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, Lei 9.394/96), no artigo 9.º, inciso 
IV, diz que a União incumbir-se-á de “estabelecer, em colaboração com os Esta-
dos, o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a Educa-
ção Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, que nortearão os currículos 
e seus conteúdos mínimos de modo a assegurar formação básica comum”.

Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do siste-
ma de ensino, no artigo 12, inciso I, da mesma Lei, têm a incumbência de “elabo-
rar e executar sua proposta pedagógica” com a participação docente (LDB, art. 
13, I; art. 14, I).

A escola, para nortear seu trabalho de forma coesa e articulada, deve cons-
truir participativamente o seu PPP, baseando-se em questões imprescindíveis 
para bem situá-lo no contexto em que ela se insere, como: que tipo de socieda-
de existe e desejamos construir? Que tipo de educação é a desejada? Que tipo 
de escola leva seus protagonistas à emancipação?

Para tanto, é imprescindível que o PPP apresente características inovadoras. 
Isso só será possível se houver espaços para a reflexão crítica da ação docente e 
da escola como um todo. Vasconcellos (2002, p. 17) define o PPP como o plano 
global da instituição. Pode ser entendido como a sistematização, nunca definiti-
va, de um processo de planejamento participativo, que se aperfeiçoa e se obje-
tiva na caminhada, definindo claramente o tipo de ação educativa que se quer 
realizar, a partir de um posicionamento quanto a sua intencionalidade e de uma 
leitura da realidade. 

Esse projeto deve ser produzido a partir da análise da realidade, da projeção 
de objetivos e da elaboração de formas de mediação (plano de ação). Realizá-lo 
de maneira interativa implica em agir de acordo com o plano elaborado, bem 
como na sua avaliação (VASCONCELLOS, 2002, p. 19).

A elaboração do PPP de uma instituição deve ser um trabalho de equipe, 
construído cole ti vamente, de forma democrática, com representantes da ad-
ministração, corpo docente e discente, ex-alunos, funcionários e comunidade 
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escolar. Sua produção e execução “é a melhor demonstração de autonomia da 
equipe escolar e uma oportunidade de desenvolvimento profissional dos pro-
fessores” (LIBÂNEO, 2004, p. 153).

O PPP deve pautar-se em características que lhe são inerentes, como pode 
ser observado no quadro que segue.

Características 

(T
RA

M
O

N
TI

N
, 2

00
6)

Ação coletiva

Construção contínua

Identidade da escola

Visão de educação

Visão do mundo

Visão do homem

Projeto Político Pedagógico

Para Veiga (1995, p. 167), “o Projeto Político Pedagógico, ao propiciar a estru-
turação de novas formas de organização de trabalho, enfatiza o fortalecimento 
da equipe escolar, a gestão democrática, alicerçada na decisão coletiva e na cor-
responsabilidade do grupo”.

Esse projeto ultrapassa a elaboração de planos ou documentos exclusiva-
mente burocráticos.

O Projeto Político Pedagógico busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com 
um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo projeto 
pedagógico da escola é, também, um projeto político, por estar intimamente articulado ao 
compromisso sociopolítico e com os interesses reais e coletivos da população majoritária. [...] 
Na dimensão pedagógica reside a possibilidade da efetivação da intencionalidade da escola, 
que é a formação do cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo. 
Pedagógico, no sentido de se definir as ações educativas e as características necessárias às 
escolas de cumprirem seus propósitos e sua intencionalidade. (VEIGA, 2001, p. 13)

Na opinião de Salmaso e Ferni (2006):

O Projeto Político Pedagógico é o fruto da interação entre os objetivos e prioridades estabele-
cidas pela coletividade, que estabelece, através da reflexão, as ações necessárias à construção 
de uma nova realidade. É, antes de tudo, um trabalho que exige comprometimento de todos 
os envolvidos no processo educativo: professores, equipe técnica, alunos, seus pais e a comu-
nidade como um todo.
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Essa prática de construção de um projeto deve estar amparada por concepções teóricas 
sólidas e supõe o aperfeiçoamento e a formação de seus agentes. Só assim serão rompidas 
as resistências em relação a novas práticas educativas. Os agentes educativos devem sentir-se 
atraídos por essa proposta, pois só assim terão uma postura comprometida e responsável. 
Trata-se, portanto, da conquista coletiva de um espaço para o exercício da autonomia.

O primeiro passo para iniciar-se esse trabalho é instituir um grupo de trabalho, formado 
por representantes das diferentes áreas, para elaboração de um projeto pedagógico inicial, 
desencadeando, a partir disto, um processo sistemático e ordenado de trabalho.

Libâneo (2004, p. 153-168), afirma que “o projeto é um guia para a ação, 
prevê, dá uma direção política e pedagógica para o trabalho escolar, formula 
metas, institui procedimentos e instrumentos de ação”. Para ele, sua “avaliação 
será processual-somativa, incluindo a coleta de dados, a análise dos resultados,  
a redefinição permanente de objetivos e meios”.

Vasconcellos (2000), baseado na vertente de Danilo Gandin (1994), apresenta 
a composição do PPP em três partes articuladas entre si: marco referencial3, diag-
nóstico e programação.

Marco referencial Diagnóstico Programação

O que queremos alcançar? O que nos falta para  
ser o que desejamos?

O que faremos concretamente 
para suprir tal falta?

É a busca de um posiciona-
mento:

• político – visão do ideal de 
sociedade  

e de homem.
• pedagógico – definição sobre 
a ação educativa e sobre as ca-
racterísticas que a instituição 

que planeja deve ter.

É o reconhecimento das neces-
sidades, a partir da análise da 
realidade e/ou do juízo sobre 

a realidade da instituição 
(comparação com aquilo que 

desejamos que seja).

É a proposta de ação. O que 
é necessário e possível para 
diminuir a distância entre o 

que a instituição vem sendo e 
o que ela deveria ser.

Como sugestão, segue um exemplo de planilha que pode auxiliar a comuni-
dade escolar na busca e na definição dos elementos necessários para a elabora-
ção do PPP.

Instrução de uso
A planilha a seguir é um instrumento para levantar dados acerca do en-

tendimento da comunidade escolar sobre alguns itens. A discussão sobre

3 O marco referencial é constituído pelo marco situacional – como o grupo vê a realidade –, marco doutrinal ou filosófico – ideal geral da instituição, 
proposta de sociedade, pessoa e educação que o grupo assume – e pelo marco operativo – proposta de ação para os diversos aspectos relevantes 
da instituição (VASCONCELLOS, 200).
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tais elementos pode esclarecer o pensamento de todos os envolvidos nos 
diferentes setores. Na visão de Gandin (1994), essas informações servem 
como diagnóstico para, a partir dele, elaborar a realidade que se deseja para 
a escola. Serve igualmente como parâmetro na especificação da distância 
entre o que temos (realidade) e o que desejamos (ideal). De posse desses 
dados é possível estabelecer as prioridades que a escola deseja alcançar du-
rante um determinado período de tempo. Geralmente, esse período corres-
ponde ao mandato da gestão escolar.

A escola que temos

Ser humano

Mundo

Sociedade

Educação

Escola

Ensino–aprendizagem

Professor

Aluno

Metodologia

Avaliação

A escola que queremos

Ser humano

Mundo

Sociedade

Educação

Escola

Ensino–aprendizagem

Professor

Aluno

Metodologia

Avaliação

Conhecimento
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Para Veiga (2001, p. 11), o PPP deve apresentar as seguintes características:

ser processo participativo de decisões;  �

preocupar-se em instaurar uma forma de organização de trabalho peda- �
gógico que desvele os conflitos e as contradições; 

explicitar princípios baseados na autonomia da escola, na solidariedade  �
entre os agentes educativos e no estímulo à participação de todos no pro-
jeto comum e coletivo; 

conter opções explícitas na direção de superar problemas no decorrer do  �
trabalho educativo voltado para uma realidade específica; 

explicitar o compromisso com a formação do cidadão;  �

nascer da própria realidade, tendo como suporte a explicitação das causas  �
dos problemas e das situações nas quais tais problemas aparecem; 

ser exequível e prever as condições necessárias ao desenvolvimento e à  �
avaliação; 

ser uma ação articulada de todos os envolvidos com a realidade da escola;  �

ser construído continuamente, pois como produto, é também processo. �

Na construção do PPP, ainda de acordo com Veiga (2001, p. 22-32), alguns 
elementos básicos podem ser apontados:

as finalidades da escola �  – referem-se aos efeitos intencionalmente al-
mejados;

a �  estrutura organizacional – a escola dispõe de dois tipos básicos de es-
truturas: administrativas (gestão de recursos humanos, físicos e financei-
ros) e pedagógicas (interações políticas, questões de ensino e de aprendi-
zagem e currículo);

o currículo �  – construção social do conhecimento, sistematização dos 
meios para que essa construção se efetive;

o tempo escolar �  – o calendário escolar ordena o tempo, determina o iní-
cio e o fim do ano, prevendo os dias letivos, as férias, os períodos escolares 
em que o ano se divide, as datas reservadas às avaliações, aos feriados, às 
reuniões e outros;
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o processo de decisão  � – uma estrutura administrativa da escola, adequa-
da à realização de objetivos educacionais, de acordo com os interesses 
da população, deve prever mecanismos que estimulem a participação de 
todos no processo de decisão;

as relações de trabalho �  – deverão estar calcadas nas atitudes de solida-
riedade, de reciprocidade e de participação coletiva, em contraposição à 
organização regida pelos princípios da divisão do trabalho, da fragmen-
tação e do controle hierárquico. É nesse movimento que se verifica o con-
fronto de interesses no interior da escola;

a avaliação �  – “a avaliação do PPP, numa visão crítica, parte da necessidade 
de se conhecer a realidade escolar, busca explicar e compreender criti-
camente as causas da existência de problemas, bem como suas relações, 
suas mudanças e se esforça para propor ações alternativas (criação coleti-
va)” (VEIGA, 2001, p. 32).

Abordar o significado, a importância e as funções do planejamento, assim 
como saber diferenciar planejamento e plano, são requisitos básicos para o 
professor que pretende dar um norte seguro às suas atividades pedagógicas, 
de sorte a salvaguardar-se do improviso e do descomprometimento consigo,  
com a escola, com a função social e com os sujeitos do processo de ensino e de 
aprendizagem: os alunos.

Entender o espaço que ocupa o PPP é reconhecer as variáveis do entorno da 
escola, do seu interior, englobando sua realidade, especificação do corpo do-
cente e discente e da comunidade escolar como um todo, assim como as ne-
cessidades e prioridades a serem minimizadas pelas ações que, em conjunto, 
a escola estabelece a fim de diminuir a distância entre o real e o ideal para ela 
delineado.

Texto complementar

Caminhos pedagógicos da inclusão
(MANTOAN, 2009)

Toda criança precisa da escola para aprender e não para marcar passo 
ou ser segregada em classes especiais e atendimentos à parte. A trajetória 
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escolar não pode ser comparada a um rio perigoso e ameaçador, em cujas 
águas os alunos podem afundar. Mas há sistemas organizacionais de ensino 
que tornam esse percurso muito difícil de ser vencido, uma verdadeira com-
petição entre a correnteza do rio e a força dos que querem se manter no seu 
curso principal.

Um desses sistemas, que muito apropriadamente se denomina “de cas-
cata”, prevê a exclusão de algumas crianças, que têm déficits temporários ou 
permanentes e em função dos quais apresentam dificuldades para aprender. 
Esse sistema contrapõe-se à melhoria do ensino nas escolas, pois mantém 
ativo o ensino especial, que atende aos alunos que caíram na cascata, por 
não conseguirem corresponder às exigências e expectativas da escola regu-
lar. Para se evitar a queda na cascata, na maioria das vezes sem volta, é pre-
ciso remar contra a correnteza, ou seja, enfrentar os desafios da inclusão: o 
ensino de baixa qualidade e o subsistema de ensino especial, desvinculado 
e justaposto ao regular.

Priorizar a qualidade do ensino regular é, pois, um desafio que precisa ser  
assumido por todos os educadores. É um compromisso inadiável das escolas, 
pois a Educação Básica é um dos fatores do desenvolvimento econômico e 
social. Trata-se de uma tarefa possível de ser realizada, mas é impossível de se 
efetivar por meio dos modelos tradicionais de organização do sistema escolar.

Se hoje já podemos contar com uma Lei Educacional que propõe e viabi-
liza novas alternativas para melhoria do ensino nas escolas, estas ainda estão 
longe, na maioria dos casos, de se tornarem inclusivas, isto é, abertas a todos 
os alunos, indistinta e incondicionalmente. O que existe em geral são proje-
tos de inclusão parcial, que não estão associados a mudanças de base nas 
escolas e que continuam a atender aos alunos com deficiência em espaços 
escolares semi ou totalmente segregados (classes especiais, salas de recurso, 
turmas de aceleração, escolas especiais, os serviços de itinerância).

As escolas que não estão atendendo alunos com deficiência em suas 
turmas regulares se justificam, na maioria das vezes, pelo despreparo dos 
seus professores para esse fim. Existem também as que não acreditam nos 
benefícios que esses alunos poderão tirar da nova situação, especialmente 
os casos mais graves, pois não teriam condições de acompanhar os avanços 
dos demais colegas e seriam ainda mais marginalizados e discriminados do 
que nas classes e escolas especiais.
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Em ambas as circunstâncias, o que fica evidenciado é a necessidade de se 
redefinir e de se colocar em ação novas alternativas e práticas pedagógicas, 
que favoreçam a todos os alunos, o que, implica na atualização e desenvol-
vimento de conceitos e em aplicações educacionais compatíveis com esse 
grande desafio.

Muda então a escola ou mudam os alunos, para se ajustarem às suas 
velhas exigências ? Ensino especializado em todas as crianças ou ensino es-
pecial para deficientes? Professores que se aperfeiçoam para exercer suas 
funções, atendendo às peculiaridades de todos os alunos, ou professores 
especializados para ensinar aos que não aprendem e aos que não sabem 
ensinar?

[...]

Que ações implementar para que a escola mude ?

Para melhorar as condições pelas quais o ensino é ministrado nas escolas, 
visando universalizar o acesso, ou seja, a inclusão de todos, incondicional-
mente, nas turmas escolares e democratizar a educação, sugerimos o que, 
felizmente, já está ocorrendo em muitas redes de ensino, verdadeiras vitri-
nes que expõem o sucesso da inclusão.

A primeira sugestão para que se caminhe para uma educação de quali-
dade é estimular as escolas para que elaborem com autonomia e de forma 
participativa o seu Projeto Político Pedagógico, diagnosticando a demanda, 
ou seja, verificando quantos são os alunos, onde estão e porque alguns estão 
fora da escola.

Sem que a escola conheça os seus alunos e os que estão à margem dela, 
não será possível elaborar um currículo escolar que reflita o meio social e 
cultural em que se insere. A integração entre as áreas do conhecimento e a 
concepção transversal das novas propostas de organização curricular con-
sideram as disciplinas acadêmicas como meios e não fins em si mesmas e 
partem do respeito à realidade do aluno, de suas experiências de vida coti-
diana, para chegar à sistematização do saber.

Como essa experiência varia entre os alunos, mesmo sendo membros de 
uma mesma comunidade, a implantação dos ciclos de formação é uma so-
lução justa, embora ainda muito incompreendida pelos professores e pais, 
por ser uma novidade e por estar sendo ainda pouco difundida e aplicada 
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pelas redes de ensino. De fato, se dermos mais tempo para que os alunos 
aprendam, eliminando a seriação, a reprovação, nas passagens de um ano 
para outro, estaremos adequando o processo de aprendizagem ao ritmo e 
condições de desenvolvimento dos aprendizes – um dos princípios das es-
colas de qualidade para todos

Por outro lado, a inclusão não implica em que se desenvolva um ensino 
individualizado para os alunos que apresentam déficits intelectuais, proble-
mas de aprendizagem e outros, relacionados ao desempenho escolar. Na 
visão inclusiva, não se segregam os atendimentos, seja dentro ou fora das 
salas de aula e, portanto, nenhum aluno é encaminhado a salas de reforço 
ou aprende a partir de currículos adaptados. O professor não predetermi-
na a extensão e a profundidade dos conteúdos a serem construídos pelos 
alunos, nem facilita as atividades para alguns, porque de antemão já prevê 
as dificuldades que poderá encontrar para realizá-las. Porque é o aluno que 
se adapta ao novo conhecimento e só ele é capaz de regular o seu processo 
de construção intelectual.

A avaliação constitui outro entrave à implementação da inclusão. É ur-
gente suprimir o caráter classificatório da avaliação escolar, através de notas, 
provas, pela visão diagnóstica desse processo, que deverá ser contínuo e 
qualitativo, visando depurar o ensino e torná-lo cada vez mais adequado 
e eficiente à aprendizagem de todos os alunos. Essa medida já diminuiria 
substancialmente o número de alunos que são indevidamente avaliados e 
categorizados como deficientes nas escolas regulares.

A aprendizagem como o centro das atividades escolares e o sucesso dos 
alunos como a meta da escola, independentemente do nível de desempe-
nho a que cada um seja capaz, de chegar são condições de base para que 
se caminhe na direção de escolas acolhedoras. O sentido desse acolhimen-
to não é o da aceitação passiva das possibilidades de cada um, mas o de 
serem receptivas a todas as crianças, pois as escolas existem para formar 
as novas gerações, e não apenas alguns de seus futuros membros, os mais 
privilegiados.

A inclusão não prevê a utilização de métodos e técnicas de ensino espe-
cíficas para esta ou aquela deficiência. Os alunos aprendem até o limite em 
que conseguem chegar, se o ensino for de qualidade, isto é, se o professor 
considera o nível de possibilidades de desenvolvimento de cada um e explora 
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essas possibilidades, por meio de atividades abertas, nas quais cada aluno se 
enquadra por si mesmo, na medida de seus interesses e necessidades, seja 
para construir uma ideia, ou resolver um problema, realizar uma tarefa. Eis aí 
um grande desafio a ser enfrentado pelas escolas regulares tradicionais, cujo 
paradigma é condutista e baseado na transmissão dos conhecimentos.

Dicas de estudo
COELHO, Maria Inês Matos; COSTA, Anna Edith Bellico da & colaboradores. A 
Educação e a Formação Humana: tensões e desafios na contemporaneidade. 
Porto Alegre: Artmed, 2009.

O livro apresenta reflexões acerca de práticas educativas que promovam a 
construção da autonomia do sujeito e sua emancipação. Discute a reinvenção 
da educação e das relações sociais.

COLOM, Antoni J. A (Des)Construção do Conhecimento Pedagógico: novas 
perspectivas para a educação. Porto Alegre: Artmed, 2003.

O livro discute a necessidade de reestruturação das teorias pedagógicas e 
metodologia dos professores frente às novas tecnologias da informação e da 
comunicação nos espaços sociais e educacionais.

Atividades
1. Leia.

Decidir que tipo de sociedade e de homem que se quer e que tipo de ação 
educacional é necessária para isso; verificar a que distância se está deste tipo 
de ação e até que ponto está se contribuindo para o resultado final que se 
pretende; propor uma série orgânica de ações para diminuir esta distância 
e para contribuir mais para o resultado final estabelecido; executar, agir em 
conformidade com o que foi proposto e avaliar – revisar sempre cada um 
desses momentos e cada uma das ações, bem como cada um dos documen-
tos deles derivados.
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 Neste parágrafo Gandin se refere ao

a) diagnóstico.

b) plano.

c) planejamento.

d) Projeto Político Pedagógico.

2. Leia.

É a “apresentação sistematizada e justificada das decisões tomadas relativas 
à ação a realizar” (LUCKESI, 1984, p. 211 apud VASCONCELLOS, 2000, p. 80).

 Esta afirmação refere-se ao

a) planejamento.

b) plano.

c) Projeto Político Pedagógico.

d) diagnóstico.

3. É a diretriz orientadora das ações educativas na escola, expressando as con-
cepções de homem, sociedade, educação, conhecimento, escola, dentre ou-
tras, que justificam e fundamentam as práticas da instituição. Este conceito 
relaciona-se ao

a) plano.

b) Projeto Político Pedagógico.

c) marco situacional.

d) planejamento.
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Christiane Martinatti Maia
Abordaremos nesta aula as vertentes que embasam o processo de pla-

nejamento de ensino e aprendizagem do professor, vistas numa dimen-
são crítica da educação, objetivando o conhecimento das vertentes que 
nutrem a ação docente do professor e as modalidades de planejamento 
que as sustentam.

Vertentes do planejamento  
do processo de ensino–aprendizagem 

O planejamento de ensino–aprendizagem, dirigido por uma ação pe-
dagógica crítica e transformadora, dará ao professor maior segurança na 
sua prática educativa para atender às demandas que ocorrem na sala de 
aula, na escola, na comunidade e na sociedade em geral. Assim, o planeja-
mento se configurará pela ação pedagógica orientada a se vincular diale-
ticamente ao que é concreto ao aluno, buscando transformá-lo.

As vertentes que embasam o processo de planejamento do processo 
de ensino-aprendizagem são:

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN); �

as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN); �

o Projeto Político Pedagógico da escola e/ou Plano Global, Projeto  �
de Escola, Proposta Pedagógica ou Plano Educacional; 

o regimento escolar; �

os planos de estudos e/ou Proposta Pedagógica; �

o plano de trabalho; �

o plano de aula. �
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Observação: o nome dos documentos varia conforme decisão dos órgãos ofi-
ciais de cada estado da Federação.

Conhecer a importância do processo de planejamento em seus diferentes 
níveis é um exercício que ajudará a comunidade escolar a identificar as reais ne-
cessidades da escola e, a partir daí, considerar o planejamento um suporte para 
o encaminhamento das mudanças que se fazem necessárias, como ajudar, num 
esforço que vai do individual ao coletivo e vice-versa, na concretização das uto-
pias (do sonho), como também procurar cumprir com a função social da escola 
e do professor em sala de aula.

Toda essa articulação tem em sua base a melhoria da qualidade do ensino – 
destacando-se que o foco deste século é o da qualidade da educação – que será 
evidenciada quando diminuírem os índices de evasão e repetência, quando se 
efetivarem as políticas de inclusão social, quando não houver mais diferenciação 
de raça, cor e, entre outros, um tratamento adequado aos portadores de neces-
sidades educativas especiais, tendo na universalização do ensino a alternativa 
necessária para essas questões de ordem política, econômica e social. 

Mas como e com que propósito o planejamento pode ajudar os professores 
a identificar as lacunas que se alojam no meio onde se insere a escola? Tal le-
vantamento ajudará a identificar prioridades, estabelecer as bases filosóficas, a 
opção pedagógica1, enfim, definir “participativamente” os rumos da escola, de 
sorte que fique bem claro o tipo de homem, sociedade e de educação que se 
deseja perseguir nessa comunidade.

Quando se pensa sobre o professor ideal ou no ideal de professor, reflete-se 
que a diferença em nossa prática pedagógica inicia por nós mesmos. Essa dife-
rença começa no momento em que compreendemos que o objetivo de todo 
bom profissional é ser cada vez mais competente no que faz, e, para que isso 
se concretize, um dos caminhos é conhecer, planejar, executar e avaliar as ati-
vidades docentes, a partir de uma construção que leve em conta as variáveis 
de ordem legal – legislação federal, estadual e municipal, conforme o caso –, a 
filosofia da escola e os princípios expressos no PPP, estendendo-se, assim, aos 
planos de estudo e ao plano de trabalho do professor.

As diretrizes que foram acordadas na escola de forma participativa seguirão 
determinada vertente filosófica (opção pedagógica) que deverá estar impreg-
nada nas atividades de sala de aula, com responsabilidade e comprometimento 
por parte do professor.

1 A opção deve levar em conta as contradições existentes na sociedade e na escola, ter clareza de que ela não é uma entidade neutra.
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Outro fator relevante nesse processo de melhoria da nossa prática pedagógi-
ca é a de, além da troca constante de experiências com colegas, saber fazer uma 
avaliação dos pontos que em nosso dia a dia foram satisfatórios, os que foram 
bons e aqueles que merecem reparos. Isso caracteriza e pressupõe um professor 
reflexivo, tão necessário no aprimoramento das atividades individuais e grupais  
e da escola como um todo.

Esse resgate é para demonstrar que os elementos que constituem o processo 
de ensinar e aprender devem estar interligados, perpassando desde o PPP até as 
ações da sala de aula, o que não significa uniformidade de ações, mas unidade 
aos princípios norteadores, elaborados cooperativamente e por toda a comuni-
dade escolar.

O processo de ensino–aprendizagem configura-se como uma ação que exige 
planejamento, preparação e escolha de caminhos metodológicos, visando à realiza-
ção da ação educativa, que nunca é neutra, porque sempre expressa uma dimensão 
político-social, conforme a linha pedagógica assumida pela escola e/ou professor.

Parâmetros Curriculares Nacionais  
Os PCN foram elaborados sob orientação do Ministério da Educação (MEC) e 

têm como objetivo estabelecer uma referência curricular nacional aos estabele-
cimentos de ensino, principalmente aos professores, e servir de eixo norteador 
na elaboração e reelaboração dos currículos para os diferentes níveis de ensino 
do Brasil.

A sua elaboração foi feita considerando-se os diversos aspectos regionais, 
políticos e econômicos do Brasil, e procurando construir referências naturais 
comuns ao processo de educação em todas as regiões do país. O objetivo é 
ajudar as escolas a permitir que os alunos tenham acesso aos conhecimentos 
imprescindíveis ao exercício da cidadania.

 Os PCN foram elaborados de 1.ª a 4.ª séries, com orientações para as disci-
plinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História e Geogra-
fia, Arte, Educação Física e a apresentação dos Temas Transversais (Ética, Meio 
Ambiente, Saúde, Pluralidade Cultural e Orientação Sexual), e de 5.ª a 8.ª séries 
do Ensino Fundamental, com orientações para as disciplinas de Língua Portu-
guesa, Matemática, Ciências Naturais, História e Geografia, Arte, Educação Física, 
Língua Estrangeira Moderna e Temas Transversais (Ética, Meio Ambiente, Plurali-
dade Cultural, Saúde, Orientação Sexual, Trabalho e Consumo).
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Diretrizes Curriculares Nacionais  
De acordo com o Parecer CEB 4/98, entende-se que: 

Diretrizes Curriculares Nacionais são o conjunto de definições doutrinárias sobre princípios, 
fundamentos e procedimentos na Educação Básica, expressas pela Câmara de Educação Básica 
do Conselho Nacional de Educação, que orientarão as escolas brasileiras dos sistemas de 
ensino, na organização, na articulação, no desenvolvimento e na avaliação de suas propostas 
pedagógicas. (BRASIL, 1998)

Elas são, portanto, construídas a partir do relacionamento entre os níveis de 
ensino, das áreas do conhecimento e dos aspectos da vida cidadã, e têm como 
pano de fundo os princípios e fins da educação nacional (estéticos, políticos e 
éticos – estética da sensibilidade, política da igualdade e ética da identidade – e 
princípios pedagógicos – identidade, diversidade, autonomia, interdisciplinari-
dade e contextualização).

No Parecer CEB 15/98, que estabelece as Diretrizes Curriculares para o Ensino 
Médio,  afirma-se que enquanto a LDB dá direções mais duradouras para a edu-
cação nacional, as DCN, por estarem mais próximas da ação pedagógica, funcio-
nam como indicações que possibilitam acordos de ações e requerem revisões 
frequentes. Esta aborda uma concepção de currículo que não o entende como 
algo pronto e acabado, definido por especialistas, mas compreende a escola como 
produtora de currículo, com professores que definem o que, como ensinar e por 
que ensinar tal ou qual conteúdo. Essa é uma questão extremamente significativa 
do ponto de vista da teoria curricular, mas que, certamente, precisa levar em conta 
a realidade escolar brasileira e as relações que se dão no âmbito da escola, uma vez 
que parece existir um descompasso entre essa nova proposição curricular e a prá-
tica pedagógica escolar atual. Tal proposição, por não considerar a concretude da 
escola, corre o risco de não contribuir para as necessárias mudanças nas práticas 
pedagógicas (PARO, 1999, apud DOMINGUES et al., 2006, p. 4).

De acordo com a LDB da Educação Nacional (Lei 9.394/96, artigos 12, 13, 53, 
84), as escolas devem organizar e explicitar sua prática pedagógica e seu plane-
jamento através dos seguintes documentos: Projeto Político Pedagógico; regi-
mento escolar, plano de estudos e plano de trabalho ou de atividades2.

2 De acordo com Parecer 598/2005, do CEED/RS, o plano de atividades é o documento que apresenta a organização da ação educacional  para as 
faixas etárias com abrangência, amplitude e  recursos pedagógicos, conforme definido na  Proposta Pedagógica da escola. Deve definir os objetivos, 
as ações e a previsão do tempo, dentre outros aspectos.
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Projeto Político Pedagógico
É a diretriz orientadora das ações educativas na escola, expressando as con-

cepções de homem, sociedade, educação, conhecimento, escola, dentre outras 
que justificam e fundamentam as práticas da instituição.

A Lei 9.394/96, no artigo 12, inciso I, determina que os estabelecimentos de 
ensino, respeitadas as normas comuns e as do sistema de ensino, têm a incum-
bência de “elaborar e executar sua proposta pedagógica” com a participação do-
cente (Lei 9.394/96, art. 13). 

Sua elaboração deve contemplar a análise da realidade, a projeção de finali-
dades e a elaboração de formas de mediação (plano de ação). A sua realização 
interativa implica na ação de acordo com o plano elaborado, bem como na sua 
avaliação (VASCONCELLOS, 2002, p. 19).

A elaboração do Projeto Pedagógico de uma instituição deve ser um traba-
lho de equipe, construído coletivamente, de forma democrática, com represen-
tantes da administração, corpo docente e discente, funcionários e comunidade 
escolar. Sua elaboração e execução “é a melhor demonstração de autonomia da 
equipe escolar e uma oportunidade de desenvolvimento profissional dos pro-
fessores” (LIBÂNEO, 2004, p. 153).

Segundo Libâneo (2004, p. 153), “o projeto é um guia para a ação, prevê, dá 
uma direção política e pedagógica para o trabalho escolar, formula metas, insti-
tui procedimentos e instrumentos de ação”. Para o mesmo autor (2004, p. 168), 
sua “avaliação será processual-somativa, incluindo a coleta de dados, a análise 
dos resultados, a redefinição permanente de objetivos e meios”.

Regimento escolar  
É o instrumento formal e legal que regula a organização e o funcionamen-

to da instituição quanto aos aspectos pedagógicos, com base na legislação do 
ensino em vigor.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) prevê que o regimento escolar deve disciplinar 
os seguintes assuntos: a quem cabe elaborar e executar a Proposta Pedagógica e quem 
tem autonomia para sua revisão; incumbência dos docentes; estudos de recuperação; 
reclassificação, considerando a normatização do sistema de ensino; dias letivos e carga horária 
anual equivalente; classificação; sistema de controle e de apuração de frequência; expedição 
de documentos escolares; e jornada de trabalho escolar. (MENEZES; SANTOS, [S.d])
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Os mesmos autores definem o regimento escolar como um 

[...] documento legal, de caráter obrigatório, elaborado pela instituição escolar que fixa a 
organização administrativa, didática, pedagógica e disciplinar do estabelecimento que regula 
as suas relações com o público interno e externo. Com origem na Proposta Pedagógica, 
o regimento escolar a ela se volta para conferir-lhe embasamento legal, incorporando no 
processo de sua elaboração os aspectos legais pertinentes e as inovações propostas para 
o sistema de ensino, assim como as decisões exclusivas da escola no que concerne a sua 
estrutura e funcionamento. Por tratar-se de um texto legal, para a elaboração do regimento 
escolar devem ser observadas as normas sobre elaboração e redação de atos normativos. 
(MENEZES; SANTOS, [S.d])

A seguir, abordaremos os planos de estudo considerando que o nome dado 
aos diferentes planos de uma instituição escolar podem variar de acordo com as 
orientações específicas dadas pelos Conselhos Estaduais de Educação, contudo, 
sem perder de vista o que preconiza a Lei Maior – a Constituição Federal (CF) – e 
a LDB da Educação Nacional (Lei 9.394/96).

O Projeto Político Pedagógico e os Planos de Estudos podem fazer parte do 
“Projeto Pedagógico” da escola. Essa nomenclatura baseia-se na legislação da Es-
panha, que emprega a terminologia “Projeto Pedagógico de Centro Educativo”. 
Na Espanha, a escola reflete as diretrizes, a filosofia, as prioridades definidas pela 
comunidade escolar, levando em conta na sua construção os fatores internos e 
externos da escola, cuja intenção é a de oferecer um ensino de qualidade, o que 
pressupõe estar a par do que pode ser exequível ou não. 

Dentre as pesquisas realizadas no “Portal do Educador”3, verificamos que o 
Projeto Pedagógico deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

competências e habilidades que os alunos precisam desenvolver; �

conceitos integradores e conceitos significativos; �

contextos significativos; �

informações e conhecimentos anteriores que possuem, tanto os alunos  �
quanto os professores;

materiais e procedimentos a serem utilizados; �

organização do espaço e relações na sala de aula; �

relações interpessoais; �

organização do tempo; �

projetos a serem desenvolvidos. �
3 Disponível em: <www.conteúdoescola.com.br>.
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Consultando os Conselhos Estaduais de Educação no site do MEC4, identifica-
mos, por pequena amostragem, que em Santa Catarina, Bahia, Minas Gerais, São 
Paulo, Paraná e Pernambuco usa-se a expressão “Proposta Pedagógica”, e no Rio 
Grande do Sul, “Plano de Estudos”.

Plano de estudos
Os planos de estudo muitas vezes vêm prontos das secretarias. Mas, no atual paradigma, a 

escola tem autonomia oficialmente prevista (LDB 9.394/96, art. 27, 28, 36 e 53) para pensar seus 

planos e estudos, adequando-os às necessidades de seus alunos, à realidade histórico-social na 

qual está inserida, buscando através destes a formação humana. Nesse sentido, vale reforçar que 

tais planos também devem ser pensados no coletivo da escola e previstos no  

Projeto Político-Pedagógico. 

Maria Beatriz Abdulmassil e Gláucia Queiroz Gonçalves

Fiss e Caldieraro (2001, p. 14) conceituam os Planos de Estudos da seguinte 
forma:

Para além de uma simples tabela, contendo uma lista de disciplinas e com  �
a respectiva carga horária, é um autêntico plano de trabalho que, além 
dos aspectos de distribuição do tempo, leva em conta os conteúdos pro-
gramáticos de cada componente curricular – em termos de conhecimen-
tos, habilidades e destrezas –, sua relação com os demais componentes 
curriculares e a maneira como, em conjunto, serão capazes de contribuir 
para a saúde, a vida familiar e social, o trabalho, o meio ambiente e outros 
aspectos da vida cidadã.

Diferente das bases curriculares, os Planos de Estudos passam a ser uma  �
pauta de trabalho em torno da qual professores e alunos se reúnem para 
construir, ao longo do tempo e de forma planejada, a educação.

Entre o Projeto Pedagógico e o plano de trabalho do professor se situa o  �
plano de estudos, como elemento ordenador, do ponto de vista pedagó-
gico, do currículo da escola.

Os Planos de Estudos para o Ensino Fundamental e o Ensino Médio são ela-
borados, considerando-se:

os componentes curriculares propostos nos PCN, distribuídos pelas séries,  �
ciclos ou etapas, e respectiva carga horária;

4 Disponível em: <http://www.mec.gov.br>.
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os componentes curriculares de livre escolha da escola, a partir da realida- �
de local e regional da sociedade, da economia, da cultura, constituindo a 
parte diversificada5 distribuída por série, ciclo ou etapa, com a respectiva 
carga horária;

explicitação dos objetivos e da amplitude e profundidade com que será  �
desenvolvido cada componente curricular.

Plano de trabalho 
Conforme o artigo 12, inciso IV, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, os 

estabelecimentos de ensino devem “velar pelo cumprimento do plano de tra-
balho de cada docente”. Por sua vez, os professores devem “elaborar e cumprir 
plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino” (LDB, art. 13, II).

Elaborados o Projeto Político Pedagógico e o plano de estudos da escola, 
cabe ao professor planejar a sua ação docente, partindo dos objetivos propostos 
no planejamento da escola. 

Para planejar sua prática, o professor precisa conhecer a realidade em que 
está inserida a escola: as necessidades e expectativas dos alunos, a filosofia da 
escola, a singularidade da comunidade, e a disponibilidade de recursos físicos e 
materiais que terá disponível. 

A mudança curricular no ensino faz com que os professores reflitam suas prá-
ticas, tentando encontrar nas diretrizes e nos parâmetros curriculares propos-
tas adequadas às necessidades dos alunos no que se refere à aprendizagem. Os 
professores, no momento da elaboração do planejamento, devem estar aten-
tos aos princípios legais, políticos, filosóficos e pedagógicos que fundamentam  
o currículo proposto nos planos de estudos.

A seguir, apresentamos uma sugestão de roteiro de plano de trabalho.

5 A parte diversificada a ser complementada no currículo da Educação Básica (Lei 9.394/96, art. 26) envolve os conteúdos complementares, escolhi-
dos por cada sistema de ensino e estabelecimentos escolares, integrados à Base Nacional.
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Sugestão de roteiro de plano de trabalho 

I. Dados de Identificação
Disciplina: indicar o nome correto da disciplina.
Série ou módulo: lembrar que o plano de trabalho deve ser por série ou semestre.
Carga horária total: consultar tabela disponível na escola ou buscá-la junto  
à supervisão ou coordenação do curso.
Professor responsável: escrever o nome completo dos professores responsáveis 
pela disciplina neste ano e que participaram da elaboração deste plano de trabalho.

II. Objetivo
Escrever o objetivo geral da disciplina, devendo estar de acordo com a ementa 
da disciplina existente nos planos de estudo do curso.
a) Conhecimentos
Listar os conhecimentos – conteúdos específicos da disciplina – a serem trabalhados na 
série.
b) Competências, atitudes e habilidades
Listar as competências, atitudes e habilidades a serem desenvolvidas na disciplina. Elas 
devem estar de acordo 
com o que consta nos planos de estudo do curso. Um material interessante para consul-
ta são os PCN.

III. Metodologia
Descrever a metodologia de trabalho na disciplina de forma clara,  
objetiva e que expresse a forma como de fato funcionam as aulas.

IV. Recursos
a) Materiais
Listar os materiais usados na disciplina, tais como vídeos, filmes, músicas, sucatas, repor-
tagens de jornais e 
revistas, calculadoras, instrumentos de desenho etc.
b) Referências bibliográficas
Listar referências bibliográficas utilizadas na disciplina como livros, artigos, periódicos 
etc. Procurar colocar a 
referência seguindo as normas da ABNT, conforme consta nas fichas catalográficas.

V. Avaliação 
Descrever os instrumentos e os critérios utilizados para avaliação. Lembrar que deve 
estar de acordo com o regimento escolar, segundo o qual a avaliação é um processo 
cumulativo, dinâmico e permanente, em que os aspectos qualitativos da apren-
dizagem prevalecem sobre os quantitativos e, ainda, que os critérios de avaliação 
devem estar relacionados às competências e habilidades definidas nos planos de 
estudos. Salientar quais serão as formas de recuperação ao longo do processo.
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Lembretes
Planos de Estudos são feitos por nível de ensino e expressão do currículo. 

Listam as disciplinas com ementa, cargas horárias e as competências e habi-
lidades a serem desenvolvidas por cada uma delas. 

Os planos de trabalho são anuais (ou semestrais) e por série (antigos 
planos de curso). Devem seguir as diretrizes dos Planos de Estudos.

Os planos de aula são feitos para cada dia de aula a partir dos planos de 
trabalho.

Plano de aula 
O plano de aula ou de um conjunto de aulas consiste no detalhamento da 

proposta do professor para uma aula ou um conjunto de aulas e está necessaria-
mente articulado ao plano de trabalho do professor. Segundo Vasconcellos (2000, 
p. 148), “corresponde ao nível de maior detalhamento e objetividade do proces-
so de planejamento didático. É a orientação para o que fazer no cotidiano”.

O professor deverá ser um facilitador da aprendizagem dos alunos, organiza-
dor do ambiente escolar, sendo o elemento chave da ação didática, pois é o res-
ponsável pela condução do processo e condutor do conjunto de normas, regras 
e decisões que organizam a ação didática em aula.

A ação didática deve trabalhar, em cada momento, a cada etapa educativa, 
com os diferentes níveis do conhecimento escolar, adequando-o a cada contex-
to, atendendo aos processos e procedimentos e tomando o cuidado de não co-
meter o equívoco de exigir uma apropriação “apressada” e superficial dos conhe-
cimentos, nem a mera aprendizagem de um conjunto de fatos e fenômenos que 
não possuam finalidade ou utilidade clara para a aprendizagem dos alunos.

 O quadro a seguir apresenta os documentos que dão suporte às atividades e 
correspondente base legal.

Especificação Base legal

Projeto Pedagógico
LDB da Educação Nacional (Lei 9.394/96)
DCN

Este material é parte integrante do acervo do IESDE BRASIL S.A., 
mais informações www.iesde.com.br



Planejamento II

133

Especificação Base legal

Regimento escolar
LDB da Educação Nacional (Lei 9.394/96)
DCN

Plano de estudos

LDB da Educação Nacional (Lei 9.394/96)
DCN
PCN
Legislação própria dos estados da Federação.

Plano de trabalho do 
professor

LDB da Educação Nacional (Lei 9.394/96)
DCN
PCN

O esquema abaixo explicita os elementos que compõem o processo de pla-
nejamento, levando em conta os aspectos intra e extraescolar.

Projeto Político Pedagógico

Regimento escolar

Plano de Estudos

Plano de trabalho do professor

Relacionamento 
dos aspectos intra-
escolares com os 
extraescolares

Realidade 
circundante

Roteiros e outrosPlano de aulas Projetos de trabalhos

Através do processo de planejamento, é possível se fazer uma educação com 
qualidade, ou seja, aquela que permite ao aluno, de forma crítica, apropriar-se dos 
conhecimentos historicamente acumulados pelo meio ao qual pertencem.

Como resgate dos itens abordados nessa aula, qual seria o seu posicionamen-
to em relação ao depoimento de uma professora, sobre currículo por atividades, 
quando afirma: “os planejamentos anual e bimestral vêm prontos, são impostos 
e cobrados pela escola. O professor não participa da elaboração?”

Fica evidente que o desabafo dessa professora vem de encontro ao que procu-
ramos indicar no planejamento do processo de ensino-aprendizagem. Estes, dife-
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rentemente da fala indicada, compõem-se numa rede interligada, na qual cada um 
dos elementos encerra especificidades próprias que por si só não se sustentam.

O primeiro ano do ensino  
de nove anos: problematizações

Sancionada em 06 de fevereiro de 2006, a Lei 11.274 dispõe sobre a duração 
de 9 anos para o Ensino Fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 
(seis) anos de idade, prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
Lei 9.394/1996, e no Plano Nacional de Educação – PNE, Lei 10.172/2001.

Infelizmente, o que deveria promover uma discussão de mudanças paradig-
máticas e epistemológicas no processo educativo, agora de nove anos, mostra-se 
apenas como uma mudança estrutural – de estado para estado, de município 
para município, não visualizamos mudanças significativas pedagógicas, curricu-
lares e teórico-práticas nas instituições escolares, mas sim a antecipação de um 
ano do ensino que acaba promovendo o processo de alfabetização precoce das 
crianças, relegando a um segundo plano seu desenvolvimento pitórico, corpó-
reo-cinestésico, afetivo, entre outros.

Sem modificações pedagógicas e a promoção de capacitação docente para os 
professores que irão atuar no primeiro ano do ensino fundamental, visualiza-se 
na prática pedagógica cotidiana dos professores que atuam neste espaço, de um 
lado um trabalho calcado na experiência do último ano da Escola Infantil – antigo 
Jardim B, ou a antecipação do processo de alfabetização – sem respeitar as neces-
sidades emergentes dos alunos de 6 anos: “Colocar as crianças das camadas popu-
lares no ensino fundamental aos 6 anos sem uma proposta pedagógica adequada 
significa apenas antecipar o fracasso para elas” (Barbosa, 2003, p. 37).

Evidencia-se assim, que esta proposta ao invés de tornar-se pedagógica, 
apesar das resoluções existentes, torna-se financeira: há parcos recursos financei-
ros governamentais para a Educação Infantil, que atenda as crianças de 0 a 6 anos 
no Brasil. E apesar das normativas nacionais e estaduais, as instituições escolares, 
em sua maioria, continuam perdidas: a complexidade da prática perde-se entre 
diretrizes, resoluções e normativas.

Eschiletti Prati e Eizirik (2006, p. 296) destacam que a complexidade pode ser 
entendida como:
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Segundo Morin (2004), a origem epistemológica da palavra complexidade diz respeito “ao que 
é tecido junto”. Portanto existe complexidade “quando os componentes que constituem um 
todo são inseparáveis e existe um tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre 
as partes e o todo e entre o todo e as partes”.

E é esta complexidade que se busca no primeiro ano do Ensino Fundamen-
tal, não mais a prática do último ano da Educação Infantil ou da antiga primeira 
série do Ensino Fundamental: mas sim uma nova prática calcada na oportuniza-
ção do desenvolvimento, das potencialidades e das necessidades das crianças 
de seis anos.

Neste sentido, o planejamento do professor nesta nova etapa do ensino deve 
buscar visualizar as histórias de vida das crianças, suas possibilidades e neces-
sidades nas áreas linguísticas, lógico-matemáticas, corpóreo-cinestésicas, cons-
trução da moral etc.

Não há receitas para a estruturação de um planejamento para o primeiro ano 
do Ensino Fundamental, porém urge que repensemos as políticas públicas asso-
ciadas às propostas pedagógicas desde a Educação Infantil e sua transição para 
o Ensino Fundamental.

Texto complementar

O Projeto Político Pedagógico da escola na pers-
pectiva de uma educação para a cidadania

(GADOTTI, 2009)

Estamos hoje discutindo esse tema porque a questão do projeto da escola 
é problemática, isto é, representa um desafio para todos os educadores. Se 
há algumas décadas a escola se questionava apenas sobre seus métodos, 
hoje ela se questionava sobre seus fins.

Até muito recentemente a questão da escola limitava-se a uma escolha 
entre ser tradicional e ser moderna. Essa tipologia não desapareceu, mas 
não responde a todas as questões atuais da escola. Muito menos à questão 
do seu projeto. A crise paradigmática também atinge a escola e ela se per-
gunta sobre si mesma, sobre seu papel como instituição numa sociedade 
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pós-moderna e pós-industrial, caracterizada pela globalização da economia e 
das comunicações, pelo pluralismo político, pela emergência do poder local. 
Nessa sociedade cresce a reivindicação pela autonomia contra toda forma de 
uniformização e o desejo de afirmação da singularidade de cada região, de 
cada língua etc. A multiculturalidade é a marca mais significativa do nosso 
tempo. É nesse contexto que podemos nos colocar questões como:

o que é projeto? �

o que é Projeto Político Pedagógico da escola? �

Frequentemente se confunde projeto com plano. Certamente o plano dire-
tor da escola – como conjunto de objetivos, metas e procedimentos – faz parte 
do seu projeto, mas não é todo o seu projeto. Isso não significa que objetivos, 
metas e procedimentos não sejam necessários. Mas eles são insuficientes pois, 
em geral, o plano fica no campo do instituído ou melhor, no cumprimento mais 
eficaz do instituído, como defende hoje todo esse discurso oficial em torno da 
“qualidade”, e em, particular da “qualidade total”. Um projeto necessita sempre 
rever o instituído para, a partir dele, instituir outra coisa. Tornar-se instituínte. 
Um Projeto Político Pedagógico não nega o instituído da escola que é a sua 
história, que é o conjunto dos seus currículos, dos seus métodos, o conjunto 
dos seus atores internos e externos e o seu modo de vida.

Um projeto sempre confronta esse instituído com o instituinte. Por exem-
plo, hoje a escola pública burocrática se confronta com as novas exigências 
da cidadania e busca de nova identidade de cada escola, pautas de uma 
sociedade cada vez mais pluralista. Não se constrói um projeto sem uma 
direção política, um norte, um rumo. Por isso, todo projeto pedagógico da 
escola é também político. O projeto pedagógico da escola é, por isso mesmo, 
sempre um processo inconcluso, uma etapa em direção a uma finalidade 
que permanece como horizonte da escola.

De quem é a responsabilidade da constituição do projeto da escola?

O projeto da escola não é responsabilidade apenas de sua direção. Ao 
contrário, numa gestão democrática, a direção é escolhida a partir do reco-
nhecimento da competência e da liderança de alguém capaz de executar um 
projeto coletivo. A escola, nesse caso, escolhe primeiro um projeto e depois 
essa pessoa que pode executá-lo. Assim realizada, a eleição de um diretor, de 
uma diretora, possibilita a escolha de um Projeto Político Pedagógico para a 
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escola. Ao se eleger um diretor para a escola o que se está elegendo é um 
projeto para a escola. Na escolha do diretor ou da diretora percebesse já o 
quanto o seu projeto é político.

Como vimos, o projeto pedagógico da escola está hoje inserido num ce-
nário marcado pela diversidade. Cada escola é resultado de um processo de 
desenvolvimento de suas próprias contradições. Não existem duas escolas 
iguais. Diante disso, desaparece aquela arrogante pretensão de saber de an-
temão quais serão os resultados do projeto. A arrogância do dono da verda-
de dá lugar à criatividade e ao diálogo. A pluralidade de projetos pedagógi-
cos faz parte da história da educação da nossa época.

Por isso, não deve existir um padrão único que oriente a escolha do pro-
jeto de nossas escolas. Não se entende, portanto, uma escola sem autono-
mia, autonomia para estabelecer o seu projeto e autonomia para executá-lo 
e avaliá-lo. A autonomia e a gestão democrática da escola fazem parte da 
própria natureza do ato pedagógico. A gestão democrática da escola é, por-
tanto, uma exigência do seu Projeto Político Pedagógico.

Ela exige, em primeiro lugar, uma mudança de mentalidade de todos os 
membros da comunidade escolar. Mudança que implica deixar de lado o velho 
preconceito de que a escola pública é apenas um aparelho burocrático do 
Estado e não uma conquista da comunidade. A gestão democrática da escola 
implica que a comunidade, os usuários da escola, sejam os seus dirigentes e 
gestores, e não apenas os seus fiscalizadores ou meros receptores dos serviços 
educacionais. Na gestão democrática, pais, alunos, professores e funcionários 
assumem sua parte de responsabilidade pelo projeto da escola.

Há pelo menos duas razões que justificam a implantação de um processo 
de gestão democrática na escola pública:

1.ª – porque a escola deve formar para a cidadania e, para isso, ela deve  �
dar o exemplo. A gestão democrática da escola é um passo importante 
no aprendizado da democracia. A escola não tem um fim em si mesma. 
Ela está a serviço da comunidade. Nisso, a gestão democrática da escola 
está prestando um serviço também à comunidade que a mantém;

2.ª – porque a gestão democrática pode melhorar o que é específico  �
da escola, isto é, o seu ensino. A participação na gestão da escola pro-
porcionará um melhor conhecimento do funcionamento da escola e 
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de todos os seus atores; propiciará um contato permanente entre profes-
sores e alunos, o que leva ao conhecimento mútuo e, em consequência, 
aproximará também as necessidades dos alunos dos conteúdos ensina-
dos pelos professores.

O aluno aprende apenas quando ele se torna sujeito da sua aprendiza-
gem. E para ele tornar-se sujeito da sua aprendizagem ele precisa participar 
das decisões que dizem respeito ao projeto da escola que faz parte também 
do projeto de sua vida. Passamos muito tempo na escola, para sermos meros 
clientes dela. Não há educação e aprendizagem sem sujeito da educação 
e da aprendizagem. A participação pertence à própria natureza do ato 
pedagógico.

A autonomia e a participação – pressupostos do Projeto Político Pedagógico 
da escola – não se limitam à mera declaração de princípios consignados em 
algum documento. Sua presença precisa ser sentida no conselho de escola 
ou colegiado, mas também na escolha do livro didático, no planejamento 
do ensino, na organização de eventos culturais, de atividades cívicas, espor-
tivas, recreativas. Não basta apenas assistir reuniões. A gestão democrática 
deve estar impregnada por uma certa atmosfera que se respira na escola, na 
circulação das informações, na divisão do trabalho, no estabelecimento do 
calendário escolar, na distribuição das aulas, no processo de elaboração ou 
de criação de novos cursos ou de novas disciplinas, na formação de grupos 
de trabalho, na capacitação dos recursos humanos etc. A gestão democrá-
tica é, portanto, atitude e método. A atitude democrática é necessária, mas 
não é suficiente. Precisamos de métodos democráticos de efetivo exercício 
da democracia. Ela também é um aprendizado, demanda tempo, atenção e 
trabalho. Existem, certamente, algumas limitações e obstáculos à instaura-
ção de um processo democrático como parte do Projeto Político Pedagógico 
da escola.

Dicas de estudo
ARROYO, Miguel G. Imagens Quebradas – trajetórias e tempos de alunos e mes-
tres. 4. ed. São Paulo: Vozes, 2007.

O autor apresenta o livro as visões de professores e alunos sobre o processo 
educativo e a educação, frente as suas histórias de vida e aos aspectos temporais.
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GUILLOT, Gérard. O Resgate da Autoridade em Educação. Porto Alegre: Artmed, 
2008.

Partindo da exploração do conceito de autoridade de bons tratos, o autor dis-
cute a necessidade de revisão na escola e na educação, de questões associadas 
à disciplina e ao disciplinamento.

Atividades
1. Responda às questões abaixo, marcando V para verdadeiro e F para falso. 

Todas as questões falsas devem ser justificadas.

a) (   ) Os Planos de Estudos devem ser esboçados nas Secretarias de Educa-
ção dos estados e municípios, sem participação da comunidade escolar 
– professores, alunos etc.  

b) (   ) Para planejar sua prática, o professor não precisa conhecer a realidade 
em que está inserida a escola. 
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c) (   ) O Projeto Político Pedagógico é a diretriz orientadora das ações edu-
cativas na escola, expressando as concepções de homem, sociedade, 
educação, conhecimento etc., que justificam e fundamentam as práticas 
da instituição. 

d) (   ) O regimento escolar é um documento legal, de caráter obrigatório, 
elaborado pela instituição escolar, que fixa a organização administrati-
va, didática, pedagógica e disciplinar do estabelecimento, que regula as 
suas relações com o público interno e externo.  

2. O documento que propicia uma visão clara do que vai ser estudado, quando, 
por quanto tempo, quais os objetivos, conteúdos e a profundidade, é o

a) Projeto Político Pedagógico.

b) Plano de aula.

c) Plano de Trabalho do Professor.

d) Plano de Estudos.
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3. Construção a partir da complexa rede que constitui o relacionamento entre 
os diferentes níveis de ensino, aspectos da vida cidadã e as áreas do conheci-
mento, tendo por pano de fundo as finalidades e os princípios da educação 
nacional, que são: princípios estéticos, políticos e éticos – estética da sensibi-
lidade, política da igualdade e a ética da identidade – e princípios pedagógi-
cos – identidade diversidade, autonomia, interdisciplinaridade e contextua-
lização.

a) Parâmetros Curriculares Nacionais.

b) Plano de Trabalho.

c) Diretrizes Curriculares Nacionais.

d) Projeto Político Pedagógico.
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Plano de aula e pedagogia de projetos

Christiane Martinatti Maia
Nesta aula abordaremos o plano de aula e o projeto de trabalho, com o 

objetivo de destacar as suas características, a importância no fazer peda-
gógico do professor e os seus elementos constitutivos.

Plano de aula
Antes de abordar questões específicas de um plano de aula, gostaría-

mos de apresentar, num resgate histórico, as fases do planejamento des-
critas por Sant’Anna (apud OTT, 1984, p. 30-37), no artigo “Sala de aula: do 
circunstancial ao participativo”.

Para a autora, são três as grandes fases da história do planejamento de 
aula: a fase do princípio prático; a fase instrumental e a fase do planeja-
mento participativo.

Fases da história do planejamento de aula

Fase do princípio prático
A história do planejamento iniciou no campo profissional, na década 

de 1950, com o projeto de industrialização do país, realizado por Getúlio 
Vargas. Nessa época, o planejamento era feito sem grande preocupação 
com a perspectiva formal; era basicamente circunstancial. Existiam, con-
tudo, nos livros das escolas normais, modelos difusos para a organização 
do planejamento. Eles, de modo geral, apresentavam duas categorias de 
organização: a dos objetivos e a das tarefas. 

Os objetivos eram gerais, difusos e quase sempre orientavam pouco 
na organização das tarefas. De fato, a preocupação era com a tarefa, pois 
se entendia que o objetivo estava contido nela. O importante era pensar 
o conjunto das ações. 
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A mensagem básica que se queria trabalhar continha e determinava o objeti-
vo e, quando ele era explicitado, isso era feito em nível geral. Tanto sua explicita-
ção como sua escolha eram feitas pelo professor, pois era ele quem selecionava 
e planejava a tarefa. Nada havia se explicitado em termos de objetivos, nem se 
pensava nos passos ou na estratégia da aula. Apenas havia a ideia geral de “en-
contro com testemunhas de nossa época”. 

O diálogo e a reflexão eram o caminho do ensino e da aprendizagem. Não se 
delineava o que se deveria ensinar ou aprender de maneira delimitada. A expe-
riência era o que importava. O essencial no planejamento era pensar as dimen-
sões fundamentais por meio das quais, com a orientação do mestre, o aluno 
pudesse captar e decodificar o mundo para nele posicionar-se. 

Apesar de todas as implicações desse tipo de ensino e de seu comprome-
timento com a manutenção do statu quo do grupo, não se pode negar que o 
ensino e o planejamento, dentro dessa perspectiva, colocaram o estudante 
numa posição de decisão, ainda que dentro de certa relatividade. Mudaram-se 
os pesos da balança e o aluno começou a aparecer. 

Nesse período, as técnicas de ensino adquiriram muita importância. Acen-
tuou-se não só a dimensão de se fazer bem feita alguma coisa, mas de realizá-la 
de forma interessante e variada. A criatividade individual era desejada e vista 
como um processo global que se realizava no interior da pessoa. Por isso não 
se buscavam detalhes no fazer pedagógico, mas o desenvolvimento das linhas 
gerais de pensar e de fazer.

Fase instrumental
A segunda fase da experiência de implementação do planejamento se deu 

em um contexto em que a industrialização se expandia por todo o país. Os im-
pactos dessas ideias, no cam po educacional, se fizeram sentir especialmente a 
partir do final da década de 1960 e durante a de 1970, quando se difundiram 
e vingaram as orientações das teorias comportamentistas. Os princípios dessas 
teorias pareciam adequa dos para alcançar desenvolvimento e, embora muitos 
compreendessem que suas aplicações poderiam limitar a vi são das relações 
mais complexas, elas foram utilizadas amplamente em nos so meio. 

O objetivo fundamental do plane jamento era organizar o ensino de maneira 
que o aluno adquirisse o conhecimento com o menor número de insucessos. 
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Argumentava-se, a favor desse en foque, que os objetivos eram operacionaliza-
dos e verificáveis, enquanto os objetivos amplos não eram ava liáveis. 

No que se refere aos conteúdos e às suas especificações, procedia-se de 
maneira analítica, partindo-se do sim ples para o complexo. A ordem cres cente 
de dificuldades era considerada essencial para um planejamento efi ciente de 
aprendizagem. O conteúdo era todo analisado em suas relações de complexida-
de, dependência e prerrequisitos. Tudo era organizado a partir da lógica daquele 
que sabe, e não da queles que aprendem. 

Subjacente esta va, também, a ideia de que pela reali zação de operações 
mentais simples se alcançariam as mais complexas, co mo se, porventura, não se 
tratasse de processos qualitativamente diferentes. O ensino assumiu conotações 
comportamentalistas em quase todo o Brasil e América La tina. 

Sem dúvida, esse é um tipo de plane jamento cujo objetivo fundamental é forçar 
o aluno a aceitar os conheci mentos e os valores do professor. Foi nessa fase que se 
desenvol veu e propagou-se o conceito de feedback, que pode ser traduzido como 
realimentação ou retroalimentação. Esse termo, em Física, é utilizado quando um 
objeto precisa de um novo im pulso para seguir a rota predeterminada, no caso de 
ter-se desviado. O pro fessor determinava antes o que o aluno deveria aprender e 
lhe dava um novo impulso quando esse desviava do objetivo.

Nessa fase, não entrava em questão nem a li berdade, nem a criatividade e 
também não se questionava sobre outras alter nativas de aprendizagem nos 
“desvios” ocorridos. O aluno deveria aprender exatamente aquilo que o profes-
sor ha via planejado, num processo de mera transmissão de conhecimento. Al-
guém tinha o conhecimento e determinava o que outro alguém também deve-
ria possuir. A dependência do mestre era total, tanto no que se refe re ao objetivo 
do conhecimento co mo em relação aos modos de aprender e de avaliar.

A dimensão da constru ção e da descoberta inusitada era ab solutamente ig-
norada. O planejamento era espaço do professor, isso quan do não utilizava ins-
truções programa das organizadas por especialistas que impunham não só os 
objetivos, o mo do de aprender e de avaliar, como também a suposta sequência 
racional do conteúdo. 

Nessa perspectiva, o ser humano não seria impulsionado somente pela ne-
cessidade de busca de signifi cado, mas pelo condicionamento, que para Gagné 
(1974) aparece até mesmo no tipo mais elevado de aprendi zagem: a solução de 
problema. 
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O planejamento, então, consistia ba sicamente em pensar a organização do 
ensino numa maneira crescente de condicionamento, fazendo coinci dir as con-
dições do ensino com as condições internas, com os condicio namentos já intro-
jetados dos alunos.

Na década de 1970, planos derivados da teoria de Gagné (1974) foram orga-
nizados com tal precisão e autoritarismo do professor que chegou-se a plane-
jar o que se faria antecipadamente em ca da uma das aulas do ano letivo. Não 
apenas pensou-se o que, mas também o como e com o que. Felizmente, poucos 
professores seguiram à risca o plano elaborado, deixando aparecer espaço para  
crítica,  descoberta do inesperado e criatividade. 

Utilizou-se também a taxonomia de objetivos de Bloom, que praticamente 
en gajou toda a América Latina. De marcou-se, então, não apenas como o aluno 
deveria aprender, o que apren der, mas que tipo específico de opera ção mental 
deveria realizar, num en caixe restrito de conteúdo versus opera ções mentais, 
estrutu rado de tal maneira que o produto podia ser defini do anteriormente. 

A aprendizagem era controlada pela avaliação diagnóstica (necessidade do 
aluno interpretada pelo professor), formativa (feedback) e somativa, to das tendo 
como referência o objetivo preestabelecido. Nesse longo período, o planeja-
mento parecia uma cami sa de força a qual o aluno deveria se adaptar. Fazia-se 
o diagnóstico, determinando-se as condições internas do estudan te e também 
previam-se as condições externas as quais o aluno deveria ser submetido. Deter-
minava-se o output e verificava-se a existência dos inputs necessários. Providen-
ciava-se a aquisição dos comportamentos de entrada e cuidava-se para que o 
processo ocorresse sem desvios. 

Embora muitos acreditassem na aprendizagem como sendo uma “caixa-preta” 
da qual se desconhecem os processos in ternos, pretendia-se controlar todas as 
suas etapas. A esse tipo de planejamento cha mou-se planejamento racional ou 
normativo, pois pela colocação de re gras e esquemas “racionais” de plane jamento 
pretendia-se impor uma aprendizagem e controlar as ações dos aprendizes. 

Esse modelo predominou até meados da década de 1970 e vários fatores 
contribuí ram para o desenvolvimento de uma nova visão de planejamento. A 
educação deixou de ser vista, então, como re curso para o desenvolvimento, para 
ser compreendida como mecanismo de subserviência, de reprodução do siste-
ma e de preparação de mão de obra barata e disponível.
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Fase do planejamento participativo
Apareceram em nosso contexto as ideias que denunciam e anunciam 

novas formas de educação. Dentre os autores, exatamente por suas raízes e ex-
periências, destacou-se a figura de Paulo Freire. Suas ideias foram vivenciadas 
em novas experiências de educação e nas experiências de “aprender fazendo”. 
Ancorados na descoberta que a apren dizagem se dá na ação, o planejamen to 
sofreu radicais transformações em toda a América Latina.

O saber deixou de ser visto como propriedade de um grupo de especia listas, 
pois dessa maneira ele não libertava as pessoas, nem estimulava nelas a consciên-
cia crítica necessária para alcançá-la.

Também deixou-se de aceitar que outras pessoas decidissem o que deve-
ríamos realizar, abrindo-se espaços pa ra a descoberta, a análise e a reflexão do 
próprio fazer integrado a uma teo ria sempre reconstruída.

Nas comunidades e nas salas de au la, iniciaram-se experiências novas em 
que alunos e professores perceberam que não se tratava apenas de fazer uns 
chegarem ao ponto em que os outros estavam, mas que todos conjuntamente 
tivessem questões reais para desen volver.

O professor deixou de com parecer com um plano preestruturado para de-
senvolver com os alunos. Seu trabalho passou a ser, basicamen te, o de ajudar 
o grupo a se organizar, integrando-se nele. A partir daí é o grupo que decide. O 
professor passa a ser um elemento ativo do grupo, que participa dos tra balhos e 
das decisões, apresentando seus argumentos e experiências.

Os princípios de fundo que orien tam a ação são basicamente os de reflexão- 
-ação-reflexão. Isso significa que uma teoria vai se reconstruindo à me dida que 
as pessoas discutem, agem e refletem. Não existe, portanto, nenhuma verdade 
tida como inquestio nável, feedback previsto, avaliações tendo qualquer referên-
cia externa e organização de diagnós ticos por parte do professor. É o gru po que 
lê a realidade, interpreta o seu mundo, pensa, decide o que deve ser transforma-
do, age.

Quando se refere às situações de sala de aula, o grupo não consegue alcançar 
a solu ção completa para o problema. Ora faltam-lhe os meios, ora tempo sufi-
ciente para estruturá-lo. Porém, qua se sempre consegue visualizar o problema e 
os caminhos possíveis de so lução.
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Quando se estabeleceu uma reflexão mais global sobre a ex periência de 
classe – quando se fez uma avaliação interativa – conside rou-se que o processo 
de aprendizagem não estava concluído numa cons tatação de que o conheci-
mento está sempre em processo e que necessita ser continuado e reconstruído 
com novas experiências.

Considerou-se também que os co nhecimentos adquiridos derivaram, essen-
cialmente, do diálogo estabeleci do entre os membros do grupo, ao proceder ao 
exame da realidade, num esforço para a construção do saber com partilhado.

Importante também foi a ideia de que o mundo da sala de aula havia se trans-
formado enquanto o trabalho acontecia. Nota-se que, nesse tipo de planeja-
mento, a participação e a comunhão é uma exigência básica. Porém, não se 
trata de uma participação qualquer, mas daquela em que todos os mem bros do 
grupo atuam decisivamente na construção do conhecimento.

Participar é atuar, é recriar-se na relação com os outros e constituir a unidade. 
É por meio da participação em grupo que nos religamos uns aos outros e ao 
mundo. É por meio desse processo que alcan çamos a liberdade e a responsabilida-
de social, fundamentos do fenôme no da comunhão.

Considerações comparativas entre fatores que se relacionam entre o 
planejamento  normativo e o planejamento participativo

Especificação Planejamento normativo Planejamento participativo

Os fatores  
do contexto

O mundo é dicotômico. Há um 
mundo ideal que sobrepuja o real. 
Há uma divisão entre os que sabem 
e os que não sabem, entre os que 
têm o poder e os que não têm, entre 
os desenvolvidos e os subdesenvol-
vidos, que favorece a dominação 
de uns sobre os outros, o desen-
volvimento das especializações e a 
divisão alienante do trabalho.

“Ninguém sabe tudo e ninguém a 
tudo ignora”. Não se justificam as 
especificações alienantes, nem as 
pressões externas ao grupo. Grupos 
e pessoas podem se autodirigir num 
processo interativo de encontro de 
intersubjetividades e podem conhe-
cer a realidade na trama transdis-
ciplinar de suas relações, isto é, 
naquilo que ultrapassa o conjunto 
de disciplina formal.
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Especificação Planejamento normativo Planejamento participativo

Pressupostos

Tem-se que a realidade goza de 
certa imutabilidade que pode ser 
captada pela objetividade e pela ra-
cionalidade. Essa captação pode ser 
obtida pelo processo de isolamento 
das variáveis que nela interferem. É 
pelo conhecimento dessas variáveis 
que se pode atuar sobre o real, com 
normas de ação bem-definidas e 
estabelecidas com antecedência.

A realidade é compreendida como 
um processo dialético, altamente di-
nâmico, que pode ser compreendi-
do e transformado por um processo 
continuado de ação–reflexão. Essa 
compreensão se faz pela descoberta 
das relações não visíveis nos fatos 
em si. Trata-se de uma compreen-
são global da realidade, elaborada 
pelo homem em cada contexto. O 
conhecimento é, pois, visto como 
construção interna e não como uma 
entidade que paira sobre o homem.

Bases  
científicas

O conhecimento significa constata-
ção. Para alcançá-lo é preciso isolar 
os objetivos idealizados da trama de 
concreticidade em que se encon-
tram. Por isso, a fim de eliminar 
incertezas e imprevistos, trabalha- 
-se com alto nível de abstrações e 
generalizações. Procura-se trabalhar 
com o mínimo de riscos e incertezas 
para eliminar qualquer equívoco.

Visualiza-se o problema e na 
construção de soluções trabalha-se 
com a incerteza e com os riscos. 
Busca-se a solução do problema e a 
construção de estratégias adequa-
das, aceitando-se os erros e o risco, 
como integrantes do processo.

Ênfase  
conceitual

Busca-se a eficiência e a eficácia, 
isto é, os fins devem ser atingidos 
da maneira mais racional possível. 
O importante é a obtenção dos 
objetivos, que são preliminarmente 
específicos.

A ênfase é na aprendizagem de 
formas de pensar, no processo de 
tomar decisões, no desenvolvimen-
to da consciência.

Ênfase  
processual

A preocupação fundamental diz 
respeito ao alcance dos fins pro-
postos, os quais podem ser obtidos 
por meio do uso correto da tecno-
logia. O planejamento é linear e 
organizado por especialistas sem 
a preocupação com as pessoas e 
com suas motivações. Frequente-
mente, o planejador não participa 
das etapas de execução, nem da 
avaliação. Outras pessoas se ocu-
parão disso. Porém, no próprio pla-
nejamento são previstos esquemas 
de feedback para garantir que o 
processo se desenvolva conforme o 
planejado. Evidentemente, quando 
se trata de plano de aula o mesmo 
esquema se repete. O professor 
planeja a aula, porém não planeja 
o currículo e, muitas vezes, nem o 
material que utiliza.

No planejamento participativo é 
o grupo que relaciona o problema 
a enfrentar, é ele quem decide as 
estratégias, é ele quem age e reflete 
avaliativamente sobre a ação.
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Especificação Planejamento normativo Planejamento participativo

Funciona lidade

Os objetivos são formulados a 
partir de um quadro teórico ideal, 
construído por um grupo de técni-
cos que se baseiam em pressupos-
tos tidos cientificamente como os 
mais adequados para a ação dese-
jada. Nesse tipo de planejamento, 
determinam-se, também, anteci-
padamente, as estratégias a serem 
usadas, sem levar em consideração 
a opinião das pessoas envolvidas no 
processo. Para garantir a execução 
do plano, várias alternativas de ação 
são previstas, podendo-se usar o 
critério mais apropriado, do ponto 
de vista econômico ou outro qual-
quer, para selecionar uma delas. A 
avaliação é feita, quase sempre, em 
termos qualificativos.

Os objetivos emergem em função 
dos problemas que afetam o grupo 
e são estabelecidos pelo grupo e 
não por um especialista no assunto. 
Por isso, os objetivos podem ir se 
modificando à medida que novas 
compreensões dos problemas vão 
sendo organizadas e as ações de-
sencadeadas. Não se trata, portanto, 
de um esquema linear de ação, mas 
de opções que se fazem em função 
da revisão sempre global da ques-
tão e das descobertas que vão sen-
do feitas ao longo da caminhada.

Planejador

Tem-se um técnico ou perito, cuja 
preparação exige objetividade 
científica para a tomada de deci-
são e conhecimento mínimo de 
estratégias e técnicas específicas, 
que impõe suas decisões sobre o 
grupo no qual o plano será desen-
volvido.

O planejador é um membro do 
grupo que assume, basicamente, a 
função de organizador das discus-
sões e decisões. Colabora com a 
obtenção e estudo de materiais, 
ajuda a elaborar ideias, participan-
do ativamente da construção do 
conhecimento.

Obs.: Quando se trata de plano de aula, planejamos desta ou daquela forma em 
função daquilo que desejamos para os alunos com os quais trabalhamos. 

O tipo de planejamento que corresponde às exigências da contemporanei-
dade é o modelo de planejamento participativo. O professor, de posse de seu 
plano de trabalho, decide a maneira de operacionalizar o conteúdo proposto, 
o que pode ocorrer sob a forma de plano de aula, projeto de trabalho ou roteiro, 
tendo em mente propiciar condições para que o aluno realize uma aprendiza-
gem com significado.

Nas palavras de Freire (1992, p. 109-110):

[...] toda a prática educativa implica sempre a exis tência de sujeitos, aquele ou aquela que 
ensina e aprende e aquele ou aquela que, em situação de aprendiz, ensina também, a existência 
do objeto a ser ensinado ou aprendido – a ser reconhecido e conhecido – o conteúdo, afinal. 
Os métodos com que o sujeito ensinante se aproxima do conteúdo que medeia o educador ou 
educadora do educando ou educanda. Na verdade, o conteúdo, por ser objeto cognoscível a ser 
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re conhecido pelo educador ou educadora enquanto o ensina ao educando ou educanda que, 
por sua vez, só o aprende se apreende, não pode, por isso mesmo, ser puramente transferido 
do educador ao educando. Simplesmente no educando depositado pelo educador.

A prática educativa implica ainda processos, téc nicas, fins, expectativas, desejos, frustrações, a 
tensão permanente entre prática e teoria, entre liberdade e auto ridade, cuja exacerbação, não 
importa de qual delas, não pode ser aceita numa perspectiva democrática, avessa tanto ao 
autoritarismo quanto à licenciosidade.

O educador ou educadora crítica, exigente, coerente, no exer cício de sua reflexão sobre a 
prática educativa ou no exercício da própria prática, sempre a entende em sua totalida de. 

Não centra a prática educativa nem no educando, nem no educador, nem no conteúdo, nem 
nos métodos, mas a compreende nas relações de seus vários componentes, no uso coerente 
por parte do educador ou da educadora dos materiais, dos métodos, das técnicas.

Não há, nunca houve, nem pode haver educação sem conteúdo, a não ser que os seres 
humanos se transformem de tal modo que os processos que hoje conhecemos como processos 
de conhecer e de formar percam seu sentido atual.

O ato de ensinar e de aprender, dimensões do processo maior – o de conhecer – fazem parte 
da prática educativa. Não há educação sem ensino, sistemático ou não, de certo conteúdo. 
E ensinar é um verbo transitivo-relativo. Quem ensina, ensina alguma coisa – conteúdo – a 
alguém – aluno. 

O que podemos inferir das ideias de Freire destacadas acima? Toda prática 
educativa requer planejamento, requer conhecimento científico, requer conhe-
cimento prático. Não há ação sem reflexão, e não há reflexão sem ação.

Ao planejar o professor parte dos saberes, conhecimentos de seus alunos, 
possibilitando a estes novos conhecimentos, novas aprendizagens calcadas não 
apenas na ciência, mas nos saberes populares que constituem a ciência.

O científico da educação reside em promover em nossos alunos novas formas 
de interagir com o mundo, oportunizando não apenas a aquisição dos conheci-
mentos, mas a problematização sobre estes.

O esquema que segue auxilia o entendimento referente ao ato de ensinar e 
aprender:

Professor

Sujeito que aprende

Objeto de 
conhecimento
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O papel do professor no ato de ensinar e aprender
O professor, no processo de ensino e aprendizagem, deve:

propiciar o estabelecimento de relações de interdependência entre con- �
teúdos e conceitos;

incitar aprendizagens; �

relacionar as ações didático-pedagógicas com a Proposta Político Peda- �
gógica.

Plano de aula e planejamento de aula
Iniciaremos apresentando o significado de plano para, a seguir, falar em pla-

nejamento de aula.

Para Gandin e Cruz (1995, p. 25),

[...] um plano será instrumento de construção da realidade se tiver três elementos: a definição 
do que se quer alcançar; a indicação da distância a que se está deste ideal; a proposta para 
diminuir essa distância.

Plano de aula constitui-se da proposta de trabalho do professor para uma 
determinada aula, ou conjunto de aulas, e configura o maior detalhamento e 
objetividade do planejamento.

No planejamento de aula, o professor indica os procedimentos necessários 
para a realização dos planos de estudo. Ele deve:

apontar para os objetivos a serem alcançados; �

descrever o conteúdo que será tabalhado na aula; �

definir os procedimentos de ensino e organizar as atividades de seus  �
alunos;

sugerir recursos (cartazes, jornais, livros, filmes e outros objetos variados)  �
para serem usados durante a aula, visando despertar o interesse e estimu-
lar a participação dos alunos;

estabelecer de que maneira será feita a avaliação. �

Em geral, o plano de aula do professor assume formas que variam de um 
diário a um semanário.
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Os elementos do plano de aula, conforme Vasconcellos (2000, p. 148), são:

temática a ser trabalhada em sala de aula; �

explicitação das necessidades de aprendizagem dos alunos e que justifi- �
cam a proposta;

objetivo específico do ensino referente à temática a ser estudada; �

conteúdo – explicitação do conteúdo a ser trabalhado; �

metodologia – explicitação da metodologia de ensino, de acordo com a es- �
pecificidade do conteúdo e da dimensão que será trabalhada, quais sejam: 
mobilização para o conhecimento; construção do conhecimento e/ou ela-
boração e expressão da síntese do conhecimento;

previsão do tempo disponível para o desenvolvimento da aula, a fim de  �
estabelecer prioridades;

recursos didáticos que serão utilizados; �

avaliação – estabelecimento de estratégias que o professor utilizará para  �
acompanhar o processo de desenvolvimento e de construção do conhe-
cimento pelo aluno. A partir da avaliação, o professor tem subsídios para 
replanejar sua ação, na perspectiva de ação–reflexão;

seleção de atividades que serão propostas para serem feitas fora da sala  �
de aula, para que o aluno aprofunde os saberes construídos em aula e 
elabore sínteses e adiantamento de temas que serão tratados nas aulas 
seguintes, ou seja, para que possa ter representações mentais prévias.

As atividades pedagógicas devem ser:

coerentes com os objetivos; �

adaptadas às necessidades e características da faixa etária; �

apresentadas com clareza; �

inter-relacionadas e ordenadas; �

atrativas;  �

variadas. �

A título de exemplo, apresentamo uma sugestão de roteiro de plano de aula.
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Sugestão de roteiro de plano de aula
Plano de aula n.º___________

Dados de identificação:

Escola:

Componente curricular (disciplina):

Professor(a) titular:

Série:                 Turma:                                Turno:

Conteúdo/assunto: indicação do tema/conteúdo a ser trabalhado em sala de aula.

Objetivos: explicitação dos objetivos específicos referentes àquele determinado assunto 
(O que desejo mesmo com este trabalho? O que esperar dos alunos com esta atividade? 
Quais habilidades e competências devem ser desenvolvidas?).

Procedimentos: explicitação dos procedimentos metodológicos a serem utilizados no 
desenvolvimento do assunto/tema. É o caminho concreto a ser trilhado, tanto pelo pro-
fessor como pelos alunos. 
Observar os correspondentes momentos, que são: introdução; desenvolvimento; fecha-
mento.

Recursos: especificação de todo o material de apoio a ser usado para realizar as ati-
vidades previstas. 

Atividade: explicitação das tarefas propostas aos alunos.

Observações:

Avaliação (explicitando os critérios de acompanhamento da aprendizagem): De acordo 
com Vasconcellos (1992), definir critérios serve para se avaliar de forma a possibilitar a va-
lorização do que efetivamente importa e prever uma flexibilidade na correção de acordo 
com a realidade dos educandos. 

Pedagogia de projetos
Nessa sociedade imersa em informação, de dia e de noite, das rádios e das TVs, dos jornais e 

das revistas, dos pagers e da internet, dos celulares e dos DVDs, onde a verdade de hoje é logo 

deposta por outra imposta amanhã, só uma coisa é certa: as renovadas incertezas do saber. 

Fernando José de Almeida
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Os projetos nascem de boas questões, que são a chave de uma boa pesqui-
sa. A pergunta transcende as próprias disciplinas, o tempo histórico e o espaço 
físico. As boas respostas não têm valor em si, pois nascem de perguntas cora-
josas, amplas, humanizadoras, éticas, esperançosas, que atinjam as verdadeiras 
questões humanas. Elas têm muito de Filosofia.

Para melhor entender a Pedagogia de projetos, citaremos inicialmente Lima 
(2006): 

A Pedagogia de projetos é hoje muito veiculada no cenário pedagógico, porém, a ideia 
não é tão nova. Ela remonta aos ideais pedagógicos do início do século, quando se falava 
em ensino global e sobre o qual se debruçaram famosos educadores, entre eles, os norte-
americanos John Dewey (1852-1952) e Willian Kilpatrick (1871-1965). Idealizada inicialmente 
por Kilpatrick (1974), discípulo de Dewey e, atualmente, reestruturada e veiculada por 
Hernandez, a Pedagogia de projetos teve início a partir do pressuposto da importância de se 
desempenhar, no espaço escolar, atividades com intenções definidas ou integradas a partir 
de propósitos pessoais.

Continua a autora dizendo que o método dos projetos de Kilpatrick parte de pro-
blemas reais, do cotidiano do aluno, sendo todas as atividades escolares realizadas 
por meio de projetos. O projeto como metodologia didática tinha a intenção de 
ser uma atividade em que os próprios alunos fizessem algo em um ambiente 
natural. Construindo uma horta, por exemplo, poderiam aprender ciências, lin-
guagem, geometria, desenho, cálculo, história natural etc.

Em entrevista à Nova Escola, de agosto de 2002, Fernando Hernández falou 
sobre a diferença entre projetos de trabalho e Pedagogia de projetos: 

A diferença fundamental é, em primeiro lugar, o contexto histórico. A Pedagogia de projetos 
surge nos anos 1920 e o projeto de trabalho surge nos anos 1980. Além disso, os princípios são 
diferentes. A Pedagogia de projetos trabalhava um modelo fordista, que preparava as crianças 
apenas para o trabalho em uma fábrica, sem incorporar aspectos da realidade cotidiana 
dentro da escola. Os projetos de trabalho tentam uma aproximação da escola com o aluno e 
se vinculam muito à pesquisa sobre algo emergente. Eu não digo que uma coisa é melhor que 
outra, e sim que são diferentes. É importante que isso fique claro.

Os projetos de trabalho contribuem para  uma ressignificação dos espaços de 
aprendizagem de tal forma que eles se voltem para a formação de sujeitos ativos, 
reflexivos, atuantes e participantes. Como lembra Hernández (1998b, p. 63),

[...] a organização dos projetos de trabalho se baseia fundamentalmente numa concepção 
da globalização entendida como um processo muito mais interno que externo, no qual as 
relações entre conteúdos e áreas do conhecimento têm lugar em função das necessidades que 
traz consigo o fato de resolver uma série de problemas que subjazem a aprendizagem.

[...] Globalização e significatividade são, pois, dois aspectos essenciais que se plasmam nos 
projetos.

Este material é parte integrante do acervo do IESDE BRASIL S.A., 
mais informações www.iesde.com.br



156

Didática: Organização do Trabalho Pedagógico

É importante destacar aqui que a globalização é entendida como problema-
tização, significação dos conhecimentos, como a possibilidade de inter-relações 
entre áreas de conhecimento e possibilidades de aprendizagem. Significa dar 
vida, dar voz aos conteúdos, às aprendizagens, não mais ensinar e aprender de 
forma mecânica desassociada da realidade, das necessidades do professor e do 
educando.

Assim como não existem roteiros predefinidos para o plano de aula, isso 
também acontece para o trabalho com projetos. A seguir apresentaremos passos 
baseados em Hernández, com algumas adaptações de Costa (2004).

Escolha de um tema � : é o ponto de partida para a realização de um pro-
jeto. Pode pertencer ao currículo oficial, proceder de uma experiência co-
mum dos alunos, originar-se de um fato da atualidade ou surgir de um 
problema proposto pela professora. O importante é que ele seja de inte-
resse, necessidade e relevância de todos os que estarão trabalhando nele, 
o que implica na possibilidade de haver vários temas de projetos dentro 
de um mesmo grupo. 

Planejamento do trabalho � : etapas, objetivos e conteúdos. Após a esco-
lha do tema planeja-se o trabalho, definindo seus objetivos e conteúdos e 
as etapas pelas quais ele passará.

Problematização � : levantamento de como estudar o tema escolhido, que 
ideias, dúvidas e conhecimentos prévios os alunos têm sobre o mesmo.

Execução � : busca de informação, pesquisa, sistematização e produção. Esse 
é o momento do grupo desenvolver as questões levantadas na fase de pro-
blematização. Na fase de execução é fundamental a atuação do educador no 
acompanhamento do desenvolvimento do trabalho, de tal forma que suas 
intervenções levem os educandos a confrontar suas ideias, crenças e conhe-
cimentos com as informações levantadas através das pesquisas realizadas,  
analisando-as e relacionando-as a novos elementos. A sistematização das 
informações auxilia educador e educando a responderem às questões ini-
ciais e às novas questões que surgirem no processo da pesquisa sobre o 
tema, contribuindo na sua produção.

Divulgação � : divulgar os resultados dos projetos de trabalho com o objeti-
vo de socializar o conhecimento produzido pelo grupo. Pode ser feita com 
dossiês e discussões. As pesquisas e os resultados obtidos não devem ser 
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limitados ao espaço da instituição, pois a interação com a comunidade é 
importante – nela encontramos condições reais sobre as quais as discus-
sões são realizadas. Além disso, com a divulgação dos resultados dá-se 
concretude e sentido às produções do grupo, promovendo a autoestima 
dos alunos e atribuindo um significado maior às suas produções.

Avaliação � : constata o envolvimento do aluno com o projeto e atesta o 
conhecimento adquirido por ele em relação ao seu conhecimento prévio 
e aos objetivos propostos.

Os momentos de desenvolvimento de um projeto de trabalho devem ser con-
siderados como parte de um processo contínuo, sujeitos a mudanças de acordo 
com as necessidades que surgem durante sua execução. O planejamento deve 
ser flexível para incorporar as modificações que se façam necessárias no decor-
rer de seu desenvolvimento. 

No decorrer do processo de trabalho, cabe ao educador estabelecer alguns as-
pectos com os alunos a respeito do tema abordado, conforme a tabela a seguir.

O que sabemos O que  
queremos saber

Quais são nossas  
hipóteses

O que  
descobrimos

Segue uma sugestão de roteiro para a apresentação de um projeto de 
trabalho:

Roteiro para apresentação do projeto

1. Dados de identificação da instituição de estágio (local, série, faixa etária, perío-
do) e do aluno estagiário (nome, disciplina).

2. Título do projeto.

3. Justificativa: análise de necessidade do projeto; hipóteses da turma sobre o 
tema; levantamento do conhecimento prévio do aluno.

4. Objetivos: de ensino (instituição/professor); de aprendizagem (aluno).

5. Conteúdos (áreas do conhecimento): atitudinais; conceituais; procedimentais.

6. Procedimentos: atividades.

7. Avaliação: desempenho do aluno; desenvolvimento do projeto em si.
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Enfim, o trabalho com projetos:

possibilita maior integração entre os conteúdos; �

dá mais oportunidades para que o aluno participe do processo de apren- �
dizagem, pois permite questionamento, tomada de decisão e desenvolvi-
mento do pensamento crítico;

desenvolve autonomia. �

Os conteúdos são construídos de forma que não sirvam apenas para os mo-
mentos de discussão em sala de aula, mas também fora dela. Os educandos 
devem ter a possibilidade de estabelecer relações com outras situações a partir do 
conhecimento apreendido, uma habilidade muito valorizada na sociedade atual.

Projetos de trabalho versus centros de interesse 
Os centros de interesse surgiram com Ovide Decroly (1871-1932) na escola 

L’Ermitage, sob o lema “para a vida mediante a vida”. Ele define-os como ideias- 
-eixo ao redor das quais convergem as “necessidades” fisiológicas, psicológi-
cas e sociais da criança. Decroly (FEIL; LUTZ apud XAVIER; DALLA ZEN, 2000,  
p. 65), no começo do século XX, agrupou as necessidades em quatro blocos: 
alimenta ção; lutas contra a intempérie; defesa contra os perigos e inimigos diversos; 
ação e trabalho solidário somados ao lazer. 

As atividades escolares, em todas as matérias, deveriam concentrar-se em: 
criança e família; criança e escola; criança e mundo animal; criança e mundo ve-
getal; criança e mundo geográfico; criança e universo. 

Ele sugere três etapas de aprendizagem: observação pessoal e direta das 
coisas por meio das ciências; associação das coisas observadas no tempo e 
espaço; e expressão do pensamento pela linguagem oral e escrita, pelo dese-
nho, pelo corpo, pela modelagem e por outros trabalhos manuais.

Nos centros de interesse abordam-se, sobretudo, temas das áreas das Ciências Naturais e 
Sociais; as propostas concretas são apresentadas pelos alunos e a decisão sobre o que se vai 
estudar é tomada por votação na sala de aula. (HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998, p. 65)

A partir da votação, o professor integra o tema escolhido no programa, tendo 
reflexo nos livros-texto, e não sai da pauta que estabelece determinados temas 
a serem estudados em cada nível da escolaridade. Contudo, não há lugar para o 
novo: professores ensinam o que sabem e aquilo que o aluno deve aprender. Os 
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centros de interesse são aproximados ao programa de conteúdos e o material de 
estudo é apresentado pelo professor que decide a sequência e as relações entre 
as diferentes fontes de informação que o aluno possa estabelecer (HERNÁNDEZ; 
VENTURA, 1998).

O método globalizado1 de centros de interesse é orientado por cinco princí-
pios fundamentais: liberdade, individualidade, atividade, intuição e globalização 
(XAVIER; DALLA ZEN, 2000, p. 66). Deve-se atentar para o princípio de globaliza-
ção, uma vez que

[...] a criança, com sua visão sincrética do mundo, não tem condições de perceber partes 
separadamente para depois reconstruir o todo; o ensino fragmentado em disciplinas não permite 
o desenvolvi mento da inteligência, pois reduz a aprendizagem a uma trans missão isolada, levando, 
inclusive, a criança a se desinteressar pela escola. (DECROLY apud FEIL; LUTZ, 1985, p. 19)

O estudo das diferentes realidades por meio de um eixo ou um centro 
de interesse deve atender a unidade no senti do de que todas as suas partes 
devem relacionar-se entre si, for mando um todo indivisível que dê sentido a 
essa globalidade.

De acordo com Zabala (2002, p. 203), as justificativas de Decroly baseiam-se 
em argumentos pragmáticos baseados em sua experiência, citados a seguir.

A criança é o ponto de partida do método. O fato de partir de uma base  �
biopsicológica e da observação sistemática facilita a percepção de que 
as diferenças individuais, tanto em relação às aptidões quanto ao tempo 
de maturação, são muito grandes e a origem desse tipo de diversidade 
encontra-se no próprio indivíduo e no ambiente. A criança não é o que 
queremos que seja, mas o que pode ser.

O respeito à personalidade do aluno. “A educação deve estar para a vida e  �
mediante a vida. A resposta à imobilidade que condena a uma escola pas-
siva é o ensino ativo, que permite ao aluno ou à aluna atuar como o inven-
tor ou o artista, ou seja, fazendo tentativas – ensaios e erros” (Decroly). 

A alavanca eficaz de toda a aprendizagem é o interesse, mas não qualquer  �
interesse, e sim aquele que advém das necessidades primárias e da mani-
festação dos instintos. 

A vida como educadora. A eficácia do meio é decisiva. O fato de considerar  �
as aquisições que a criança adquiriu antes de ir para a escola leva Decroly 
a pensar que a maioria das aprendizagens ocorre espontaneamente, pelo 
contato com o meio imediato.

1 Os métodos globalizados partem da ideia de que a realidade é o objeto de estudo (ZABALA, 2002).
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As crianças são seres sociais. A escola precisa ser pensada de forma a fa- �
vorecer o desenvolvimento das tendências sociais latentes na pessoa. É 
preciso mostrar ao vivo as formas elementares da vida social e praticá-las, 
introduzindo em sala de aula cargos e responsabilidades. 

A atividade mental é presidida em muitos aspectos pela função globali- �
zadora e pelas tendências preponderantes nos sujeitos. Disso se depreen-
dem as diversas significações que adquirem os objetos, os acontecimen-
tos etc., para cada indivíduo em cada momento de sua vida. 

Diferenças entre centros  
de interesse e projetos de trabalho 

A diferença básica entre os centros de interesse e os projetos de trabalho está 
na maneira como os professores conduzem-nos. O quadro a seguir aponta as 
disparidades entre eles. 

Elemento Centros de interesse Projetos de trabalho 

Modelo de aprendizagem Por descoberta. Significativa

Temas trabalhados Tema determinado. Qualquer tema.

Decisão de quais temas Por votação majoritária. Por argumentação.

Função do professorado Especialista. Estudante, intérprete.

Sentido da globalização Somatório das matérias. Relacional.

Modelo curricular Disciplina. Temas.

Papel dos alunos Executor. Co-partícipe.

Tratamento da informação Apresentada pelo professo-
rado.

Busca-se com o professo-
rado.

Técnicas de trabalho Resumo, destaque, questio-
nários, conferências. Índice, síntese, conferências.

Procedimentos Recompilação de fontes 
diversas. Relação entre fontes.

Avaliação Centrada nos conteúdos. Centradas nas relações e nos 
procedimentos.
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Nessa aula, procuramos enfocar aspectos da maior relevância para o profes-
sor que deseja, com organização, segurança e conhecimento, estruturar o seu 
trabalho docente. Para isso, vimos que ele pode valer-se de roteiros, planos de 
aula e projetos de trabalho, nos quais são propiciadas diferentes situações de 
aprendizagem aos alunos, para que, a partir delas, tenham evidências do conhe-
cimento por eles construído.  

Igualmente, destacamos que a Pedagogia de projetos veiculada por Hernán-
dez (1998), mas idealizada por Kilpatrick no início do século XX, tem sido adotada 
nas escolas de diferentes níveis de ensino, pois oferece condições para o desenvol-
vimento de um trabalho interdisciplinar. Ela favorece análise, interpretação e críti-
ca, predominando a atitude cooperativa: o professor, juntamente com os alunos, 
aprende, compartilhando metas de trabalho. Conteúdos se agregam ao redor de 
um tema, fazendo com que o aluno, com autonomia e criatividade, busque o ca-
minho para se aprofundar nele, em parceria com seus colegas de grupo.

Com este guia em mãos – o planejamento para a sala de aula –, que se cons-
titui num documento (plano), o professor pode ir ao encontro dos interesses dos 
alunos, e o foco de estudo deve ser discutido e planejado em conjunto com eles, 
de modo a buscar nos estudantes o conhecimento prévio que possuem sobre o 
conteúdo a ser tratado, para dar-lhes autonomia nesse processo biunívoco.

Texto complementar

Pedagogia de projetos e direitos humanos:  
caminhos para uma educação em valores

(ARAÚJO, 2008)

Na perspectiva de articulação entre transversalidade e interdisciplinarida-
de que adotamos em nosso trabalho, as ligações entre os diferentes conheci-
mentos não ocorrem por meio de cruzamentos pontuais entre as temáticas 
abordadas, pois assim manter-se-ia a fragmentação dos conhecimentos. A 
novidade está em buscar a organização curricular na estratégia pedagógi-
ca dos projetos, assumindo que o avanço na compreensão da natureza, da 
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cultura e da vida humana está nas ligações que podemos estabelecer entre 
os mais diversos tipos de conhecimento: científicos; populares; disciplina-
res; não disciplinares; cotidianos; acadêmicos; físicos; sociais etc. Ou seja, o 
“segredo” está nas relações, nos infinitos caminhos que permitem ligar os 
conhecimentos uns aos outros.

Na escola, isso se traduz em projetos que tenham um ponto de partida, 
mas cujo ponto de chegada é incerto, indeterminado, pois está aberto aos 
eventos aleatórios que perpassam o processo de seu desenvolvimento, ou 
seja, em projetos que reconheçam o papel de autoria de alunos e alunas, 
mas que reforcem a importância da intencionalidade do trabalho docente 
para a instrução e a formação ética. Esse processo deve ocorrer em uma pers-
pectiva que reconheça a importância das especializações dos professores de 
Matemática, de Língua Portuguesa, de Ciências etc., e que estes assumam o 
papel dessas áreas disciplinares e suas infinitas interligações possíveis como 
“meio” para o objetivo maior de construção da cidadania.

Daí a importância de buscar novas metáforas iluminadoras para auxiliar 
na compreensão das relações existentes entre o ser humano e o mundo na-
tural e cultural. A metáfora que procura reproduzir a organização das redes 
neurais e compreender os conhecimentos como uma rede de significados é 
um bom caminho nesse sentido.

Embora já estivesse empregando a metáfora da “rede” há um bom tempo 
nos projetos pedagógicos e curriculares que desenvolvo, encontrei no traba-
lho de Machado (1995) e em suas citações sobre as ideias de Michel Serres e 
Pierre Lévy a fundamentação teórica que me ajudou a compreender e trans-
formar as ações práticas que vinha desenvolvendo.

Nesse sentido, a ideia de rede é entendida como metáfora para a re-
presentação do conhecimento e possui, como material constitutivo de sua 
teia de relações, as significações que Machado (1995, p.138), de forma re-
sumida, afirma:

compreender é apreender o significado; �

apreender o significado de um objeto ou de um acontecimento é vê-lo  �
em suas relações com outros objetos ou acontecimentos;

os significados constituem, pois, feixes de relações; �
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as relações entretecem-se, articulam-se em teias, em redes, construídas  �
social e individualmente, e em permanente estado de atualização;

em ambos os níveis – individual e social – a ideia de conhecer asseme- �
lha-se à de enredar.

Uma outra característica da rede é que ela

contrapõe-se diretamente à ideia de cadeia, de encadeamento lógico, de ordenação 
necessária, de linearidade na construção do conhecimento, com as determinações 
pedagógicas relacionadas com os prerrequisitos, as seriações, os planejamentos e as 
avaliações. (MACHADO, 1995, p.140)

Complementando os pressupostos que nos ajudam a compreender a 
metáfora da rede, Machado recorre à metáfora do hipertexto, proposta por 
Pierre Levy (1993, p. 25), quando afirma que o hipertexto é talvez uma metá-
fora válida para todas as esferas da realidade em que significações estejam 
em jogo. Aponta, então, os seis princípios que Levy chama de conformado-
res do hipertexto e que podem ser transportados para caracterizar a metáfo-
ra do conhecimento como rede.

Princípio de metamorfose –  � a rede está em constante construção e 
transformação e, a cada instante, podem se alterar os feixes que com-
põem os nós, atualizando o desenho da rede.

Princípio de heterogeneidade –  � os nós e as conexões de uma rede são 
heterogêneos, significando que existe uma multiplicidade de possi-
bilidades de interligação entre eles. Apenas como exemplo, nessas 
ligações, que podem ser lógicas, afetivas, analógicas, sensoriais, mul-
timodais, multimídias, podem ser utilizados sons, imagens, palavras e 
muitas outras linguagens.

Princípio de multiplicidade e de encaixe das escalas –  � a rede organiza-se 
de modo “fractal”, ou seja, qualquer nó ou conexão, quando analisado, 
pode revelar-se como sendo composto por toda uma rede, e assim por 
diante, indefinidamente (LEVY, 1993, p. 25).

Princípio de exterioridade –  � a rede é permanentemente aberta ao exte-
rior, à adição de novos elementos, a conexões com outras redes.

Princípio de topologia –  � na rede, o curso dos acontecimentos é uma 
questão de topologia, de caminhos.
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Princípio de mobilidade dos centros –  � a rede não tem centro, ou pode 
ter vários centros que trazem ao redor de si pequenas ramificações.

O desafio passou a ser traduzir todos esses princípios em uma estraté-
gia pedagógica de projeto que permitisse trabalhar a transversalidade na 
educação, articulada com a interdisciplinaridade. Trabalhando nessa pers-
pectiva, a Escola Comunitária de Campinas, sob minha supervisão, passou a 
orientar seu currículo a partir da estratégia de projetos, utilizando a metáfora 
das redes neurais.

Mais importante ainda, articulado com essa perspectiva, trouxe para o 
cotidiano das salas de aula a preocupação com a educação em valores, com 
a busca de solução para os problemas sociais e a tentativa de ligação dos 
conteúdos científicos e culturais com a vida das pessoas, definindo que os 
temas dos projetos deveriam estar relacionados com a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos.

Dicas de estudo
DALLA ZEN, Maria Isabel H. Projetos Pedagógicos: cenas de salas de aula. Porto 
Alegre: Mediação, 2006.

O livro aborda propostas educativas de vários professores que se utilizam do 
projeto pedagógico para construir sua proposta metodológica.

HORTON, Myles; FREIRE, Paulo. Caminho se Faz Caminhando – conversas sobre 
educação e mudança social. 5. ed. São Paulo: Vozes, 2009.

Nesta obra, os autores problematizam o papel da educação atual frente a ne-
cessidade de mudanças sociais e a revisão da prática educativa.

Atividades
1. O plano de aula constitui-se da proposta de trabalho do professor para uma 

determinada aula, ou conjunto de aulas. Isso significa que o plano de aula

a) configura o maior detalhamento e objetividade do planejamento do 
professor.
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b) é indicado para os professores que não possuem experiência docente.

c) relaciona-se ao projeto de trabalho.

d) e o Projeto Político Pedagógico podem ser tomados como sinônimos.

2. Projeto de trabalho ou metodologia de projetos é o tipo de proposta de tra-
balho que

a) determina ser o professor o único informante, com o papel de dar as res-
postas certas e cobrar sua memorização.

b) sugere três etapas de aprendizagem: observação pessoal e direta das 
coisas através das ciências; associação das coisas observadas ao tempo e 
espaço; e expressão do pensamento através da linguagem oral e escrita, 
do desenho, do corpo, da modelagem e de outros trabalhos manuais.

c) oportuniza maior participação do aluno no processo de aprendizagem 
no momento que permite o questionamento, a tomada de decisão e o 
desenvolvimento do pensamento crítico.

d) aborda, sobretudo, temas das áreas das Ciências Naturais e Sociais. As 
propostas concretas são apresentadas pelos alunos e a decisão sobre o 
que se vai estudar é tomada por votação na sala de aula.
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didático-metodológicas

Christiane Martinatti Maia
O presente texto tem como objetivo esclarecer conceitos acerca do 

currículo e dos termos utilizados na sua constituição em busca de um 
melhor entendimento da estruturação curricular brasileira, assim como a 
sua adaptação na prática pedagógica escolar.

Conceitos
O termo currículo deriva do latim curriculum (originado do verbo latino 

currere, que significa correr) e refere-se ao curso, à rota, ao caminho da 
vida ou das atividades de uma pessoa ou grupo de pessoas (GORDON 
apud FERRAÇO, 2005, p. 54). Na educação, o currículo representa um com-
pêndio dos conhecimentos e valores que identificam o processo social ex-
presso pelo trabalho pedagógico presente no ambiente escolar. 

Segundo Moreira (1997, p. 11),

o currículo constitui significativo instrumento utilizado por diferentes sociedades 
tanto para desenvolver os processos de conservação, transformação e renovação 
dos conhecimentos historicamente acumulados como para socializar as crianças e os 
jovens segundo valores tidos como desejáveis.

Assim, o currículo é visto como uma construção social, estando diretamente 
ligado a um momento histórico de uma determinada sociedade que, a partir 
de realidades diversas, estabelece objetivos em relação aos conhecimentos 
que pretende construir através de conteúdos também diversos e peculiares.

O currículo nunca é simplesmente uma montagem neutra de conhecimentos, que de 
alguma forma aparece nos livros e nas salas de aula de um país. Sempre parte de uma 
tradição seletiva, da seleção feita por alguém, as visões que algum grupo tem do que seja o 
conhecimento legítimo. Ele é produzido pelos conflitos, tensões e compromissos culturais, 
políticos e econômicos que organizam e desorganizam um povo. (APLLE, 2000, p. 53)

A esse respeito, manifesta-se Sacristán (2000, p. 46),

[...] o currículo aparece, assim, como o conjunto de objetivos de aprendizagem 
selecionados que devem dar lugar à criação de experiências apropriadas que tenham 
efeitos cumulativos avaliáveis, de modo que se possa manter o sistema numa revisão 
constante, para que nele se operem as oportunas reacomodações. 
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O currículo é um elo entre a declaração de princípios gerais e sua tradução 
operacional, entre a teoria educacional e a prática pedagógica, entre o planeja-
mento e a ação, entre o que é prescrito e o que realmente acontece nas salas de 
aula (COLL, 1998, p. 33).

Em Forguin (apud LIBÂNEO, 2004, p. 155) temos:

[Currículo é] o conjunto dos conteúdos cognitivos e simbólicos (saberes, competências, 
representações, tendências, valores) transmitidos (de modo explícito ou implícito) nas práticas 
pedagógicas e nas situações de escolarização, isto é, tudo aquilo a que poderíamos chamar de 
dimensão cognitiva e cultural da educação escolar. 

Ou seja, o currículo se constitui nas escolhas dos conteúdos, constituídos não 
apenas nas relações com os saberes, mas com os anseios da sociedade, perpas-
sados por algumas vozes, alguns sujeitos. Constituem-se nos paradigmas, nos 
preconceitos culturais, nas carências e certezas epistemológicas. O que está fora 
da construção curricular? Várias vozes caladas, silenciadas.

Buscando pressupostos legais do currículo, verificamos que a elaboração dos 
mesmos deve corresponder às exigências estabelecidas na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB, Lei 9.394/96) e nas Diretrizes Curriculares Na-
cionais para a Educação Básica nos seus diferentes níveis de ensino, assim como 
suas propostas pedagógicas e os regimentos (LDB, arts. 23 a 28).

O artigo 9.º, inciso IV, da LDB atribui à União: 

[...] estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências 
e diretrizes para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, que nortearão os 
currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum.

O artigo 26 da mesma Lei estabelece que: 

[...] os currículos do Ensino Fundamental e Médio devem ter uma Base Nacional Comum, a 
ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 
economia e da clientela.

Dessa forma, a Base Nacional Comum é o conjunto mínimo de conteúdos 
articulados a aspectos da cidadania. Por ser obrigatória nos currículos nacionais, 
a Base Nacional Comum deve predominar em relação à parte diversificada.

De acordo com o parecer CNE/CEB 4/98, que estabelece diretrizes curriculares para o Ensino 
Fundamental, a parte diversificada

“envolve os conteúdos complementares, escolhidos por cada sistema de 
ensino e estabelecimentos escolares, integrados à Base Nacional Comum, de 
acordo com as características regionais e locais da sociedade, da cultura e da 
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economia, refletindo-se, portanto, na Proposta Pedagógica de cada escola, con-
forme o artigo 26”. (BRASIL, 1992). 

Além disso, ela constitui uma ampla faixa do currículo em que a escola pode 
exercitar toda a sua criatividade, no sentido de atender às reais necessidades de 
seus alunos, considerando as características culturais e econômicas da comuni-
dade em que atua, construindo-a, essencialmente, mediante o desenvolvimento 
de projetos e atividades de interesse. A parte diversificada pode tanto ser utiliza-
da para aprofundar elementos da Base Nacional Comum como para introduzir 
novos elementos, sempre de acordo com as necessidades. No Ensino Médio, é 
um espaço em que pode ser iniciada a formação profissional, mediante o ofe-
recimento de componentes curriculares passíveis de aproveitamento em curso 
técnico da área correspondente.

Se para a escola é importante poder contar com uma parcela do currículo livre-
mente estabelecida, para o aluno essa pode ser uma importante oportunidade de 
participar ativamente da seleção de um Plano de Estudos. Isso pode acontecer na 
escolha de disciplinas optativas ou facultativas, por exemplo.

As disciplinas optativas são aquelas que, sendo obrigatórias, admitem que o aluno escolha 
entre as alternativas disponíveis, não podendo, porém, deixar de fazê-las [...] As disciplinas 
facultativas são aquelas que o aluno acrescenta a um Plano de Estudos que já satisfaz os 
mínimos exigidos pela escola. (BRASIL, 2006)

Ou seja, as disciplinas optativas fazem parte da base curricular obrigatória, en-
quanto as disciplinas facultativas podem ser escolhidas livremente para comple-
mentar o currículo. 

Os conteúdos mínimos das áreas de conhecimento referem-se “às noções e con-
ceitos essenciais sobre fenômenos, processos, sistemas e operações, que contri-
buem para a constituição de saberes, conhecimentos, valores e práticas sociais 
indispensáveis ao exercício de uma vida de cidadania plena” (BRASIL, 1998a).

Contudo, currículo não é somente uma relação de disciplinas, nem mesmo 
uma seleção de conteúdos a serem aprendidos. Não se esgota, também, num 
conjunto de experiências de vida a que os alunos têm acesso durante sua per-
manência no ambiente escolar. É também o conjunto de decisões de caráter 
administrativo que estrutura os cursos, a presença ou ausência de recursos de 
ensino, a disponibilidade, ou não, de livros-texto e de biblioteca escolar, a predis-
posição, ou não, dos professores para trabalho em equipe. Planejar o currículo 
significa definir objetivos e estratégias, delimitar prazos, organizar espaços esco-
lares com a intenção de atingir as necessidades de cada nível de ensino e, dessa 
forma, alcançar os propósitos da educação nacional. Esse processo deve ser feito 
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de forma coletiva, reunindo a equipe pedagógica e o corpo discente a fim de 
alcançar os objetivos propostos no Projeto Político Pedagógico da escola.

O termo curricular indica o referencial concreto da Proposta Pedagógica (o 
currículo) uma vez que o currículo é a projeção, o desdobramento do projeto 
pedagógico. O currículo, segundo Gimeno Sacristán (1998), é a concretização da 
posição da escola diante da cultura produzida pela sociedade. (LIBÂNEO, 2004, 
p. 154). Nesse sentido, a construção curricular atende a legislação educacional e 
segue Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. 

Diretrizes Curriculares Nacionais  
para o Ensino Fundamental

São o conjunto de definições doutrinárias sobre princípios, fundamentos e 
procedimentos na Educação Básica, expressas pela Câmara de Educação Básica 
do Conselho Nacional de Educação, que orientarão as escolas brasileiras dos sis-
temas de ensino na organização, na articulação, no desenvolvimento e na ava-
liação de suas propostas pedagógicas.

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (BRASIL, 
1998a), temos:

IV – Em todas as escolas, deverá ser garantida a igualdade de acesso dos alunos a uma Base 
Nacional Comum, de maneira a legitimar a unidade e a qualidade da ação pedagógica na 
diversidade nacional; a Base Nacional Comum e sua Parte Diversificada deverão integrar-se em 
torno do paradigma curricular, que visa estabelecer a relação entre a Educação Fundamental 
com:

a) a Vida Cidadã1, através da articulação entre vários dos seus aspectos como:

1. a Saúde;

2. a Sexualidade;

3. a Vida Familiar e Social;

4. o Meio Ambiente;

5. o Trabalho;

6. a Ciência e a Tecnologia;

7. a Cultura;

1 O significado que é atribuído à Vida Cidadã é o do exercício de direitos e deveres de pessoas, grupos e instituições na sociedade, que em sinergia, 
em movimento cheio de energias que se trocam e se articulam, influem sobre múltiplos aspectos, podendo assim viver bem e transformar a con-
vivência para melhor (BRASIL, 1998a, p. 9).
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8. as Linguagens.

b) as Áreas de Conhecimento de:

1. Língua Portuguesa;

2. Língua Materna (para populações indígenas e migrantes);

3. Matemática;

4. Ciências;

5. Geografia;

6. História;

7. Língua Estrangeira2;

8. Educação Artística;

9. Educação Física;

10.  Educação Religiosa (na forma do art. 33 da LDB)3.

Dessa forma, a Base Nacional Comum e a Parte Diversificada favorecem a ordem, 
o crescimento e a avaliação do projeto pedagógico das escolas, possibilitando aos 
alunos e aos professores o acesso aos conteúdos elementares, conforme a LDB es-
tabelece. Respeitando as características regionais e locais da sociedade, da cultura, 
da economia e da população servida pelas escolas, todos os alunos terão direito 
de acesso aos mesmos conteúdos de aprendizagem, a partir de paradigma curri-
cular apresentado dentro de contextos educacionais diversos e específicos.

Na estruturação do currículo é importante a apropriada administração do 
tempo: da escola, no que diz respeito ao cumprimento do ano letivo; do aluno, 
otimizando a utilização de sua permanência no ambiente escolar; e do professor, 
para o correto aproveitamento da carga horária de seu contrato de trabalho. Além 
disso, é necessário distribuir, ao longo dos diferentes anos letivos – seja qual for a 
organização adotada na escola, em séries semestrais, anuais, por ciclos, etapas ou 
módulos – os conteúdos programáticos, a planejada complexificação de ativida-
des e a crescente autonomia dos alunos no desenvolvimento de tarefas, aquisição 
de habilidades e demonstração de competências (BRASIL, 2006).

2 O artigo 26, parágrafo 5.º, da LDB, situa a Língua Estrangeira Moderna, obrigatoriamente oferecida a partir da 5.ª série (atual 6.ª série, segundo a 
nova lei que institui o Ensino Fundamental de nove anos) – ou do nível correspondente, de acordo com a organização da escola –, como compo-
nente da parte diversificada do currículo.
3 A Educação Religiosa, nos termos da lei, é uma disciplina obrigatória, de matrícula facultativa no sistema público (art. 33 da LDB).
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Diretrizes Curriculares Nacionais  
para o Ensino Médio

A Base Nacional Comum dos currículos do Ensino Médio é constituída por 
três áreas de conhecimento4:

a) Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

b) Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias;

c) Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Cada uma dessas áreas está, exaustivamente, descrita em termos de conheci-
mentos, habilidades e competências.

Assim como no Ensino Fundamental, cabe à escola elaborar o seu plano de 
estudos, definindo as disciplinas por meio das quais garantirá a obtenção de 
resultados em conformidade com as diretrizes estabelecidas.

O Parecer 323/99 da Legislação Estadual, que estabelece Diretrizes Curricula-
res do Ensino Fundamental e do Ensino Médio para o Sistema Estadual de Ensino, 
fornece as seguintes informações a respeito do Ensino Médio:

O Ensino Médio ganha, através das Diretrizes Curriculares, identidade própria, como remate 
da Educação Básica. A função propedêutica continua importante, não como mero estágio 
de preparação, ou adestramento, para o exame de acesso à educação superior, mas como 
preparação geral para a atividade intelectual independente e autônoma, requisito essencial 
para uma vida acadêmica que mereça esse nome. Mas sua função transcende em muito 
esse papel propedêutico para abranger o exercício da cidadania, em sua plenitude, e a 
capacidade de inserção no mercado de trabalho com instrumentos capazes de permitir a 
multifuncionalidade, de modo a evitar uma prematura especialização para atuar num mundo 
produtivo marcado por veloz mutação. 

Essa preparação básica para o trabalho, indissociável da formação geral, resulta do domínio das 
áreas de conhecimento, combinado com a própria condução dos processos de aprendizagem, 
no Ensino Médio, conforme definidos nas Diretrizes Curriculares. Assim, a preparação básica 
para o trabalho não pode ser confundida com a formação profissional. Esta, por sua vez, pode 
ser atendida pelo Ensino Médio – em articulação com a Educação Profissional – mediante a 
utilização da parte diversificada do currículo. (BRASIL, 2006)

Na visão de Sacristán (2000), baseada nesse respaldo legal, o currículo pode ser 
refletido e analisado a partir de cinco perspectivas diferenciadas formalmente:

o ponto de vista sobre sua função social como ponte entre a sociedade e  �
a escola;

4 Resolução 3/98 da Câmara de Educação Básica, do Conselho Nacional de Educação, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio.
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o projeto ou plano educativo, pretenso ou real, composto de diferentes  �
aspectos, experiências, conteúdos;

o currículo como expressão formal e material desse projeto que deve  �
apresentar, sob determinado formato, seus conteúdos, suas orientações e 
suas sequências para abordá-lo;

o currículo como um campo prático. Entendê-lo assim supõe a possibilidade  �
de: analisar os processos instrutivos e a realidade da prática a partir de uma 
perspectiva que lhes dota de conteúdo; estudá-lo como território de inser-
ção de práticas diversas que não se referem apenas aos processos de tipo 
pedagógico, interações e comunicações educativas; sustentar o discurso 
sobre a interação entre a teoria e a prática em educação;

o currículo como um tipo de atividade discursiva acadêmica e pesquisa- �
dora sobre todos esses temas.

Nessa dimensão, é possível compreender a prática educativa das instituições 
promotoras de saberes e as funções sociais da escola, visto que o currículo supõe 
a concretização dos fins sociais e culturais, missão e desafio constante nas insti-
tuições de ensino.

Sacristán (2000, p. 17) acredita que “os currículos são a expressão do equilí-
brio de interesse e forças que gravitam sobre o sistema educativo num dado mo-
mento, enquanto que através deles se realizam os fins da educação no ensino 
escolarizado”.

Pacheco (2001, p. 16) traz duas definições mais comuns de currículo, que se 
contrapõem:

formal � : como um plano previamente planificado a partir de fins e finali-
dades, as definições que apontam para o currículo como conjunto de con-
teúdos a ensinar (organizados por disciplinas, temas, áreas de estudo), e 
como o plano de ação pedagógica, fundamentado e implementado num 
sistema tecnológico;

informal � : como um processo decorrente da aplicação do referido plano, 
lugar para as definições que caracterizam o currículo como um conjunto 
de experiências educativas, e como um sistema dinâmico, probabilístico e 
complexo, sem uma estrutura predeterminada.
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Para Tanner e Tanner (apud Pacheco, 2001, p. 16),

[...] o currículo, enquanto projeto educativo e projeto didático, encerra três ideias-chave: de 
um propósito educativo planificado no tempo e no espaço em função de finalidades; de um 
processo de ensino e de aprendizagem, com referência a conteúdos e atividades; de um contexto 
específico – o da escola ou organização formativa.

Dentro da complexidade do que significa definir currículo, qualquer tenta-
tiva de sistematização passa necessariamente pela observação e interrogação 
destes dualismos (CONTRERAS apud PACHECO, 2001, p. 17):

O currículo deve propor o que se deve ensinar ou aquilo que os alunos  �
devem aprender?

O currículo é o que se deve ensinar e aprender ou é também o que se en- �
sina e aprende na prática?

O currículo é o que se deve ensinar e aprender ou inclui também a meto- �
dologia (as estratégias, métodos) e os processos de ensino?

O currículo é algo especificado, delimitado e acabado que logo se aplica  �
ou é de igual modo algo aberto que se delimita no próprio processo de 
aplicação?

O currículo, apesar das diferentes perspectivas e dos diversos dualismos de-
fine-se como:

[...] um projeto, cujo processo de construção e desenvolvimento é interativo, que implica 
unidade, continuidade e interdependência entre o que se decide ao nível do plano normativo, 
ou oficial, e ao nível do plano real, ou do processo de ensino e de aprendizagem. Mais ainda, o 
currículo é uma Prática Pedagógica que resulta da interação e confluência de várias estruturas 
(políticas, administrativas, econômicas, culturais, sociais, escolares...) na base das quais existe 
interesses concretos e responsabilidades compartilhadas. (PACHECO, 2001, p. 20)

Para Veiga (1995, p. 27-28), na organização curricular é preciso considerar 
alguns princípios básicos, transcritos a seguir: 

O primeiro é o de que o currículo não é um instrumento neutro. O currículo passa ideologia e a 
escola precisa identificar e desvelar componentes ideológicos do conhecimento escolar que a 
classe dominante utiliza para a manutenção de privilégios. A determinação conhecimento escolar, 
portanto, implica uma análise interpretativa e crítica, tanto da cultura dominante, quanto da cultura 
popular. O currículo expressa uma cultura.

O segundo ponto é o de que o currículo não pode ser separado do contexto social, uma vez 
que ele é historicamente situado e culturalmente determinado.
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O terceiro ponto diz respeito ao tipo de organização curricular que a escola deve adotar. Em 
geral, nossas instituições têm sido orientadas para a organização hierárquica e fragmentada 
do conhecimento escolar. Com base em Bernstein (1989), chamo a atenção para o fato de 
que a escola deve buscar novas formas de organização curricular, em que o conhecimento 
escolar (conteúdo) estabeleça uma relação aberta e inter-relacione-se em torno de uma ideia 
integradora. A esse tipo de organização curricular, o autor denomina de currículo integração. 
O currículo integração, portanto, visa reduzir o isolamento entre as diferentes disciplinas 
curriculares, procurando agrupá-las num todo mais amplo.

O quarto ponto refere-se à questão do controle social, já que o currículo formal (conteúdos 
curriculares, metodologia e recursos de ensino, avaliação e relação pedagógica) implica 
controle.

Quanto à flexibilidade curricular, conforme a escola vá identificando os ele-
mentos presentes nas experiências socioculturais das comunidades, ela pode 
ir inserindo-os nas suas experiências para torná-los temas de estudo rigoroso 
e crítico, confrontando-os com os conhecimentos historicamente construídos 
e selecionados que cabe a ela socializar. A flexibilidade curricular possibilita, de 
um lado, a inclusão na escola de conteúdos que se produzem cada vez mais 
rapidamente no contexto sociocultural e, de outro, possibilita a absorção, por 
meio da investigação, da necessidade de conhecimentos decorrentes da reali-
dade comunitária (TINÉ, 2006). 

Pode-se concluir que há diversas concepções e perspectivas para o currículo 
que podem ser agrupadas em cinco âmbitos (SACRISTÁN, 1998):

currículo como interface entre a sociedade e a escola; �

currículo com projeto ou plano educativo, pretenso ou real, composto de  �
diferentes aspectos, experiências, conteúdos;

currículo com a expressão formal e material desse projeto que deve apre- �
sentar, sob determinado formato, seus conteúdos, suas orientações e suas 
sequências para abordá-lo;

currículo como em campo prático. Entendê-lo assim supõe a possibilida- �
de de: analisar os processos instrutivos e a realidade da prática de uma 
perspectiva que lhes dota de conteúdo; estudá-lo como território de in-
terpretação de práticas diversas que não se referem apenas aos processos 
de tipo pedagógico, interações e comunicações educativas; sustentar o 
discurso sobre a interação entre a teoria e a prática em educação;

currículo como campo de atividade discursiva acadêmica e objeto de  �
pesquisa.
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Currículo formal,  
currículo em ação e currículo oculto 

Atualmente, o conceito de currículo envolve o currículo formal (planos e pro-
postas pedagógicas), o currículo em ação (aquilo que efetivamente acontece 
nas salas de aula e nas escolas) e o currículo oculto (o não dito, aquilo que tanto 
alunos, quanto professores trazem, carregado de sentidos próprios, criando as 
formas de relacionamento, poder e convivência nas salas de aula).

Currículo formal 
No Brasil, o currículo formal concretiza-se nos Parâmetros Curriculares Na-

cionais e em documentos que se expressam Projetos Político Pedagógicos ou 
propostas curriculares em nível regional (planos/propostas estaduais ou munici-
pais) e em nível local (da escola).

Currículo em ação
No âmbito do currículo vivido é que efetivamente se manifesta, ou não, a con-

cretização do concebido. O currículo praticado envolve as relações entre poder, 
cultura e escolarização, representando, mesmo de forma nem sempre explícita, 
o jogo de interações e/ou relações presentes no cotidiano escolar. Currículo em 
ação é o contexto de concretização do currículo desde a sua prescrição até a efe-
tivação nas salas de aula. Efetivamente, como assinala Forquin (1992), o que as 
escolas transmitem acerca da cultura é uma escolha de elementos considerados 
socialmente válidos e legítimos.

Para Silva e Moreira (2000), nas escolas aprende-se não apenas conteúdos 
sobre o mundo natural e social, mas também adquire-se consciência das rela-
ções e comportamentos sociais.

Currículo oculto 
O currículo oculto é constituído por todos aqueles aspectos do ambiente 

escolar que, sem fazer parte explicitamente do currículo oficial, contribuem de 
forma implícita para aprendizagens sociais relevantes; “[...] o que se aprende no 
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currículo oculto são fundamentalmente atitudes, comportamentos, valores e 
orientações” (SILVA, 2001, p. 78).

Para Silva (1995, p. 18), currículo oculto são “todos os efeitos de aprendizagem 
não intencionais que se dão como resultado de certos elementos presentes no 
ambiente escolar. A relevância deste conceito está na explicação que ele oferece 
para a compreensão de muitos aspectos que ocorrem no universo escolar”.

O controle social é instrumentalizado pelo currículo oculto, entendido como 
as “mensagens transmitidas pela sala de aula e pelo ambiente escolar”. (Cornble-
th apud Veiga, 1995, p. 28). Assim, as visões do mundo, as normas e os valores 
dominantes são passados aos alunos no ambiente escolar, por meio do material 
didático e das relações pedagógicas. Os resultados do currículo oculto “estimu-
lam a conformidade a ideais nacionais e convenções sociais, ao mesmo tempo 
que mantêm desigualdades socioeconômicas e culturais” (CORNBLETH apud 
VEIGA, 1995, p. 28).

Moreira (apud VEIGA, 1995, p. 28), ao examinar as teorias de controle social 
que têm permeado as principais tendências do pensamento curricular, procurou 
defender o ponto de vista de que controle social não envolve, necessariamente, 
orientações conservadoras, coercitivas e de conformidade comportamental. De 
acordo com o autor, subjacente ao discurso curricular crítico, encontra-se uma 
noção de controle social orientada para a emancipação. Faz sentido, então, falar 
em controle social comprometido com fins de liberdade que dêem ao estudante 
uma voz ativa e crítica. 

Michael Aplle (1982), em Ideologia e Currículo, colocou em destaque a relação 
entre dominação econômica e cultural e o currículo escolar. Tendo como base a 
abordagem neomarxista, o autor trabalhou a noção de currículo oculto buscan-
do demonstrar como as escolas produzem e reproduzem ideologias, concep-
ções de mundo pertencentes a determinados grupos hegemônicos na socieda-
de, contribuindo assim para a desigualdade social. Sacristán (1998) aponta para 
a mesma perspectiva focando nos condicionantes administrativos, institucionais 
e pedagógicos que afetam o desenvolvimento do currículo nas escolas.

Temas transversais e currículo 
Os temas transversais são temáticas específicas relacionadas à vida cotidiana da 

comunidade, ou seja, são campos disciplinares que abordam assuntos referentes 
ao modo como as pessoas vivem, suas necessidades e seus interesses (ARAÚJO, 
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2003). No mesmo sentido, podemos dizer que a inserção transversal de temas na 
estrutura curricular não abre mão dos conteúdos tradicionais (BUSQUETS, 1997).

Em relação à epistemologia, deve-se refletir sobre como acontece o processo 
de ensino–aprendizagem e a produção de novos conhecimentos. A abordagem 
transversal de temas exige que se acredite no aluno enquanto sujeito ativo, que 
participa intensa e reflexivamente das aulas, estabelecendo diálogo com seus 
pares e seus professores. O aluno, assim, é considerado um autor e não um mero 
reprodutor de informações transmitidas pelo professor.

Quanto à metodologia, existem duas formas de se conceber e praticar os 
temas transversais:

disciplinas curriculares formam o eixo vertebral do sistema educacional e  �
os temas transversais vinculados ao cotidiano da sociedade circulam pe-
las disciplinas. Nessa concepção, a importância da introdução dos temas 
transversais no currículo é reconhecida, mas ainda têm papel secundário. 
As disciplinas prevalecem;

os temas transversais constituem o centro da preocupação social, por- �
tanto, formam o eixo vertebral do sistema educacional que se utiliza dos 
conteúdos escolares como meio para se trabalhar os temas. Nessa con-
cepção, são os temas transversais que constituem as finalidades das ações 
educativas, mas não dispensam os conteúdos científicos e culturais, pois 
eles têm a função de permitir que os alunos compreendam o mundo em 
que vivem.

Busquets (1997) afirma que as matérias transversais são algo necessário para 
se viver em uma sociedade como a nossa, porém as outras matérias também são 
importantes por contribuírem com elementos para uma reflexão autoconsciente 
acerca da mesma. Igualmente, salienta que os conteúdos curriculares são instru-
mentos culturais valiosos que possibilitam aproximar o conhecimento científico 
do cotidiano. Para Araújo (2003, p. 34-35), 

a escola deve incorporar, também, a cultura popular e promover uma aproximação entre 
os saberes da realidade vivenciada pelos estudantes em seu dia a dia e os conhecimentos 
científicos e de outras realidades culturais, como forma de enriquecimento da própria 
experiência.

Araújo (2003) ainda destaca que uma das formas possíveis de se trabalhar 
com essa segunda concepção metodológica de transversalidade é por meio de 
projetos pedagógicos, cuja responsabilidade de organização e desenvolvimen-
to é compartilhada entre professores e alunos.
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A origem dos temas transversais:  
os casos da Espanha e do Brasil 

A Espanha vivenciou uma reforma educativa no final da década de 1980, na 
qual houve uma reestruturação do sistema escolar. Priorizou-se a inclusão de 
temas transversais no currículo escolar com o objetivo de diminuir o fosso exis-
tente entre o desenvolvimento da tecnologia e o da cidadania.

A organização do currículo e os temas transversais privilegiados pelo sistema 
educacional espanhol podem ser visualizados, esquematicamente, na figura a 
seguir:

Modelo espanhol de transversalidade.

(B
U

SQ
U

ET
S,

 1
99

7,
 p

. 5
1)

Este material é parte integrante do acervo do IESDE BRASIL S.A., 
mais informações www.iesde.com.br



180

Didática: Organização do Trabalho Pedagógico

Inspirado no modelo espanhol, o Ministério da Educação (MEC) contratou 
uma equipe de especialistas que participaram da reforma espanhola para orga-
nizarem os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), na década de 1990, servin-
do como uma referência curricular às escolas de Ensinos Fundamental e Médio, 
adotando a concepção de transversalidade.

Os PCN lançados em 1995 pelo MEC tiveram como objetivo central, por meio 
do currículo escolar, resgatar a dignidade do ser humano, a igualdade de direitos 
e a participação ativa na sociedade e a corresponsabilidade pela vida social.

A proposta inclui um núcleo de conteúdos ou temas reunidos sob a deno-
minação geral de “convívio social e ética”, que devem ser trabalhados nas esco-
las transversalmente aos conteúdos tradicionais, podendo ser visualizados na  
figura a seguir:

Estrutura dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental.

(B
RA

SI
L,

 1
99

7,
 v

. 1
, p

. 1
11

)

Objetivos gerais do Ensino Fundamental

Área de Língua 
Portuguesa

Área de 
Matemática

Área de 
Ciências 
Naturais

Área de 
História

Área de 
Geografia

Área de 
Arte

Área de 
Educação 

Física

Área de 
Línguas 

Estrangeiras

Ética – Saúde – Meio Ambiente – Orientação Sexual – Pluralidade Cultural

Caracterização da Área

Objetivos da Área

1.º ciclo (1.a e 2.a s.) 2.º ciclo (3.a e 4.a s.) 3.º ciclo (5.a e 6.a s.) 4.º ciclo (7.a e 8.a s.)

Objetivos da área para o ciclo Conteúdo da área para o ciclo

Critérios de avaliação da 
área para o ciclo

Orientação didática

1.ª parte: Ensino Fundamental

2.ª parte: Especificação por ciclos

Analisando a estrutura proposta acima, podemos destacar que a concre-
tização de uma estrutura curricular baseada na transversalidade necessita do 
rompimento de estruturas tradicionais existentes ainda hoje no sistema edu-
cacional. Além disso, é necessário um trabalho em comum entre professores,  
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provenientes das diferentes áreas do conhecimento, e os alunos, exigindo um 
tempo institucional para que esse trabalho possa ser planejado. Outro aspecto 
que consideramos relevante para que haja mudança refere-se à crença pelo pro-
fessor de que é necessário trabalhar com um currículo que evite a fragmentação 
e o isolamento das disciplinas, oferecendo meios aos alunos de compreenderem 
e intervirem na realidade na qual vivemos, tornando-os assim, sujeitos críticos e 
participativos verdadeiramente.

Os temas transversais propostos no caso brasileiro, e que devem ser incorpora-
dos às áreas já existentes no currículo escolar, são: Ética, Pluralidade Cultural, Meio 
Ambiente, Saúde e Orientação Sexual. Por meio da ética, o aluno deverá enten-
der o conceito de justiça baseado na equidade, sensibilizar-se pela necessidade de 
construção de uma sociedade justa, adotar atitudes de solidariedade, cooperação 
e repúdio às injustiças sociais, discutindo e tentando compreender os valores pre-
sentes na sociedade atual. 

Com o tema Meio Ambiente, o aluno deverá perceber relações que condicio-
nam a vida para posicionar-se de forma crítica diante do mundo, dominar méto-
dos de manejo e conservação ambiental.

O tema Saúde, sendo um direito de todos, levará o aluno a compreender 
que saúde é produzida nas relações com o meio físico e social, identificando 
fatores de risco aos indivíduos e mostrando que é necessário adotar hábitos de 
autocuidado.

A Pluralidade Cultural tratará da diversidade do patrimônio cultural brasileiro, 
reconhecendo a diversidade como um direito dos povos e dos indivíduos e re-
pudiando toda forma de discriminação por raça, classe, crença religiosa e sexo.

A Orientação Sexual, numa perspectiva social, deverá ensinar o aluno a respeitar 
a diversidade de comportamento relativo à sexualidade, desde que seja garantida 
a integridade e a dignidade do ser humano, conhecer seu corpo e expressar seus 
sentimentos, respeitando os seus e os alheios. 

Trabalho e consumo, visa, por meio da relação entre escola e trabalho, a ga-
rantir aos alunos sólida formação cultural, favorecendo o desenvolvimento de 
conhecimentos, habilidades e atitudes de cooperação, solidariedade e justiça. 
Dessa forma, contribuirá para a inserção no mercado de trabalho, para a forma-
ção de uma consciência individual e coletiva dos significados e das contradições 
presentes no mundo do trabalho e do consumo.
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Currículo: multidisciplinaridade,  
pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade, 
transdisciplinaridade e contextualização 

Os termos que surgem da intenção de reorganizar o currículo escolar visam à 
necessidade de integrar os saberes científicos existentes entre as disciplinas com 
os saberes populares. A articulação entre interdisciplinaridade, educação global, 
centros de interesse, metodologia de projetos, transdisciplinaridade, pluridisci-
plinaridade, multidisciplinaridade, globalização e contextualização expressam-se 
no currículo integrado à medida que aumenta a necessidade de interpretar e 
compreender a realidade, contemplando também, no currículo escolar, os pro-
blemas cotidianos (SANTOMÉ, 1998).

O processo de globalização carrega junto da informação outros elementos 
impactantes que acionam processos de mudanças de comportamento que, 
por não serem adequadamente discutidos e avaliados, somam-se às tantas difi-
culdades em fazer da escola um espaço que, primeiramente, deva responder à 
compreensão das necessidades pessoais e locais, além da preservação e respei-
to à cultura ali existentes (TINÉ, 2006). Para Hernandéz (1998, p. 34), “Quando se 
fala de globalização, faz-se do ponto de vista e de perspectivas diferentes, mas o 
eixo comum é a busca de relações entre as disciplinas no momento de enfren-
tar temas de estudo.” 

Segundo o mesmo autor (p. 34-35), a noção e a prática de globalização se 
situam pelo menos em torno de três eixos assim transcritos:

forma de sabedoria � : é um sentido do conhecimento que se baseia na bus-
ca de relações que ajudem a compreender o mundo no qual vivemos a par-
tir de uma dimensão de complexidade; 

referência epistemológica � : restabelece “o pensamento atual como pro-
blema antropológico e histórico-chave” (MORIN, 1993, p. 72), o que leva 
a abordar e pesquisar problemas que vão além da compartimentação 
disciplinar;

concepção do currículo � : adota formas tão díspares como a que coloca 
a globalização na sequência de programação desde a qual se podem re-
lacionar conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais (ZABALA, 
2002, p. 66), como propõem as atuais reformas de países como o Brasil e a 
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Espanha, passando por diferentes propostas de currículo integrado, desde 
Kilpatrick até Stenhouse, ou no enfoque que aqui se estabelece, partindo 
da educação para a compreensão por meio dos projetos de trabalho.

Percebemos que as disciplinas tradicionais não conseguem mais responder 
aos inúmeros questionamentos colocados pela complexidade dos fenômenos 
que são estudados, apontando, assim, para o surgimento de outras formas de 
organização curricular que buscam quebrar o isolamento das disciplinas, desta-
cando-se: a multidisciplinaridade, a pluridisciplinaridade, a interdisciplinaridade, 
a transdisciplinaridade e a contextualização.

Multidisciplinaridade 
A multidisciplinaridade acontece quando um determinado fenômeno é anali-

sado com aporte de vários especialistas de diferentes disciplinas.

A origem da multidisciplinaridade encontra-se na ideia de que o conheci-
mento pode ser dividido em partes (disciplinas), resultado da visão cartesiana 
e depois cientificista, na qual a disciplina é um tipo de saber específico e possui 
um objeto determinado e reconhecido, bem como conhecimentos e saberes re-
lativos a este objeto e métodos próprios. Constitui-se, então, a partir de uma 
determinada subdivisão de um domínio específico de conhecimento. A tenta-
tiva de estabelecer relações entre as disciplinas é que daria origem à chamada 
interdisciplinaridade (MENEZES, 2006).

Pluridisciplinaridade 
A pluridisciplinaridade, segundo Jantsch (apud FAZENDA, 1979, p. 19), é “jus-

taposição de diversas disciplinas situadas geralmente no mesmo nível hierárqui-
co e agrupadas de modo a fazer aparecer as relações existentes entre elas; um 
tipo de sistema de um só nível e de objetivos múltiplos onde existe cooperação, 
mas não coordenação”. 

Poderíamos, assim, entender a pluridisciplinaridade como a justaposição de 
disciplinas mais ou menos vizinhas nos domínios do conhecimento, formando-se 
áreas de estudos com conteúdos afins, com uma menor fragmentação. 

Por exemplo, quando desejamos estudar a questão da violência nas escolas, po-
deríamos trabalhar com conceitos e pesquisas oriundas das áreas de Pedagogia, 
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Sociologia, Antropologia, Psicologia, entre outras áreas, bem como contar com 
a participação de colegas especialistas nessas áreas do conhecimento. O proble-
ma dessa proposta seria que cada área apresentaria seus argumentos teóricos, 
próximos entre si, porém  sem colaborar para a construção de um conceito ou 
problematização maior.

Interdisciplinaridade 
A interdisciplinaridade constitui-se em uma nova concepção de divisão do 

saber. Visa à interdependência, à interação e à comunicação existentes entre as 
áreas do conhecimento. Busca a integração do conhecimento num todo har-
mônico e significativo, ou seja, não fragmentado. Nesta forma de organização 
curricular há interação e compartilhamento de ideias, opiniões e explicações: 
a interdisciplinaridade perpassa todos os elementos do conhecimento, pressu-
pondo a integração entre eles (FERREIRA apud FAZENDA, 2005, p. 34). 

A metodologia de trabalho que utiliza a interdisciplinaridade visa:

à integração de conteúdos; �

à transição de uma concepção fragmentária para uma concepção unitária  �
do conhecimento;

à superação da dicotomia entre ensino e pesquisa, considerando o estudo  �
e a pesquisa, a partir da contribuição das diversas ciências;

ao ensino e aprendizagem, centrado numa visão de que aprendemos ao lon- �
go de toda a vida.

Assim, a ação pedagógica através da interdisciplinaridade aponta para a 
construção de uma escola participativa e decisiva na formação do sujeito social. 
De acordo com Fazenda (2005, p. 17), 

[...] no projeto interdisciplinar não se ensina, nem se aprende: vive-se, exerce-se. A 
responsabilidade individual é a marca do projeto interdisciplinar, mas essa responsabilidade 
está imbuída do envolvimento – envolvimento esse que diz respeito ao projeto em si, às pessoas 
e às instituições a ele pertencentes.

Sendo a interdisciplinaridade uma atitude (FAZENDA, 2005, p. 39), a sua apreen- 
são garante, para aqueles que a praticam, um grau elevado de maturidade, devido 
à forma de encarar e pensar os acontecimentos. “Aprende-se com a interdiscipli-
naridade que um fato nunca é isolado, mas sim consequência da relação entre 
muitos outros” (FERREIRA apud FAZENDA, 2005, p. 35). Para Tavares (apud FAZEN-
DA, 2005, p. 30), 
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o caminho interdisciplinar é amplo no seu contexto, revela um quadro que precisa ser 
redefinido e ampliado. Tal constatação induz-nos a refletir sobre a necessidade de professores 
e alunos trabalharem unidos, se conhecerem e se entrosarem juntos, vivenciarem uma ação 
educativa mais produtiva.

Transdisciplinaridade 
A transdisciplinaridade configura-se por temáticas que ultrapassam a pró-

pria articulação entre as disciplinas, ou seja, não encontra assento em nenhum 
campo já constituído (ARAÚJO, 2003, p. 48). A partir deste modelo é que pode-
mos pensar a organização do currículo por temas transversais.

Etimologicamente, trans é o que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, atra-
vés das diferentes disciplinas e além de todas as disciplinas, remetendo também à 
ideia de transcendência (SOMMERMAN; MELLO; BARROS, 2002, p. 9-10):

A transdisciplinaridade é uma nova atitude, é a assimilação de uma cultura, é uma arte, no 
sentido da capacidade de articular a multirreferêncialidade e a multidimensionalidade do ser 
humano e do mundo. Ela implica numa postura sensível, intelectual e transcendente perante 
si mesmo e perante o mundo. Implica, também, em aprendermos a decodificar as informações 
provenientes dos diferentes níveis que compõem o ser humano e como eles repercutem 
uns nos outros. A transdisciplinaridade transforma nosso olhar sobre o individual, o cultural 
e o social, remetendo para a reflexão respeitosa e aberta sobre as culturas do presente e 
do passado, do Ocidente e do Oriente, buscando contribuir para a sustentabilidade do ser 
humano e da sociedade. (SOMMERMAN; MELLO; BARROS, 2002, p. 9-10)

Zabala (2002, p. 33) conceitua a transdisciplinaridade como o “grau máximo 
de relações entre disciplinas, de modo que chega a ser uma integração global 
dentro de um sistema totalizador”.

No quadro a seguir, que resume os diferentes tipos de relações entre as dis-
ciplinas (ZABALA, 2002, p. 32), podemos visualizar melhor as características das 
definições de Cesare Scuri (1974):

Multidisciplinaridade Pluridisciplinaridade Interdisciplinaridade Transdisciplinaridade

Somativa Contiguidade Interação Unificação

Justaposição de 
diferentes disciplinas, 
às vezes sem relação 
aparente entre si. Por 
exemplo: Música + Ma-
temática + História.

Justaposição de 
disciplinas mais ou 
menos próximas em 
um mesmo setor de 
conhecimentos. Por 
exemplo: Matemática 
+ Física; ou no campo 
das letras: Francês + 
Latim + Grego.

Interação entre duas 
ou mais disciplinas que 
pode ir desde a simples 
comunicação até a 
integração recíproca 
dos conceitos funda-
mentais e da teoria 
do conhecimento, 
da metodologia, dos 
dados da investigação 
e do ensino.

Execução axiomática 
comum a um conjunto 
de disciplinas (por 
exemplo: a Antropo-
logia, considerada, 
segundo a definição de 
Linton, como a “ciência 
do ser humano e de 
suas obras”).
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Contextualização 
A contextualização consiste em “assumir que todo conhecimento envolve uma 

relação entre sujeito e objeto” (BRASIL, 1998b, p. 30). Tem por objetivo promover 
uma aprendizagem significativa, contextualizar os assuntos abordados em sala de 
aula, possibilitando que o aluno relacione-os aos aspectos de sua vida cotidiana.

O tratamento contextualizado do conhecimento é o recurso que a escola tem 
para retirar o aluno da condição de espectador passivo. Se bem trabalhado, permi-
te que, ao longo da transposição didática, o conteúdo do ensino provoque apren-
dizagens significativas que mobilizem o aluno e estabeleçam entre eles e o objeto 
do conhecimento uma relação de reciprocidade. A contextualização evoca, por 
isso, áreas, âmbitos ou dimensões presentes na vida pessoal, social e cultural, além 
de mobilizar competências cognitivas já adquiridas (BRASIL, 1998b, p. 30).

Texto complementar

“Endireitar” a educação: as escolas  
e a nova aliança conservadora

(APPLE, 2002)

[...]

Para estes autores, é romântico assumir que as políticas sociais e educa-
cionais podem, em última análise, conduzir a resultados cada vez mais iguais 
dado que as diferenças na inteligência e no sucesso são geneticamente de-
terminadas. A tarefa mais acertada que os planificadores das políticas educa-
tivas poderiam fazer seria aceitar este determinismo genético, planificando 
numa sociedade que reconhece estas diferenças biológicas e não providen-
ciando “falsas esperanças” aos pobres e aos menos inteligentes, que na maior 
parte dos casos são negros.

Obviamente, este livro reforça estereótipos rácicos que contribuíram par-
cialmente durante um longo período de tempo para as políticas sociais e edu-
cacionais dos Estados Unidos da América do Norte (OMI; WINANT, 1994).
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Em vez de se ver a raça tal e qual como é – como uma categoria comple-
tamente social que é mobilizada e usada em formas diversas por grupos di-
ferentes em tempos específicos (OMI; WINANT, 1994) – posições como estas, 
defendidas por Herrnstein & Murray, formam uma capa envernizada de legi-
timidade científica para os discursos das políticas que anteriormente caíram 
no descrédito intelectual (KINCHELOE; STEINBERG, 1996).

A mobilidade financeira dada a esta obra, pela qual é afirmado que os 
autores receberam largas quantias monetárias das fundações neoconserva-
doras para escreverem e publicarem o livro, revela claramente não só o subs-
trato racial em parte inerente à agenda neoconservadora como também o 
poder dos grupos conservadores de virem a público expor as suas ideias.

As consequências destas posições não se encontram nas políticas edu-
cativas, mas na intercepção dessas políticas com as políticas econômicas e 
sociais mais vastas onde realmente têm sido influentes. Aqui também pode-
mos discernir esta questão: as contestações de que o que os pobres não têm 
falta de dinheiro, mas de uma herança biológica “apropriada” e de uma deci-
dida falta de valores relacionados com a disciplina, diligência no trabalho e 
moralidade (KLATCH, 1987).

Exemplos importantes são os programas como “Learnfare” e “Workfare”, 
onde os pais perdem uma parcela dos seus benefícios sociais se os seus filhos 
faltarem um número significativo de dias à escola ou não serão pagos bene-
fícios nenhuns se uma pessoa não aceitar uma remuneração baixa, não obs-
tante o rebaixamento social em causa ou mesmo se a assistência social não é 
providenciada pelo estado. Estas políticas reinstalam as anteriores políticas 
de “workhouses” que foram tão populares – e tão prejudiciais – nos Estados 
Unidos da América do Norte, na Inglaterra e noutros países (APPLE, 1996).

Despendi muito do meu tempo nesta seção, documentando o poder 
crescente das posições neoconservadoras nas políticas sociais e educacio-
nais nos Estados Unidos da América do Norte. Forjaram uma coligação cria-
tiva com os neoliberais, uma coligação que – em concertação com outros 
grupos – está efetivamente a transformar a visão na qual as políticas vêm a 
ser debatidas. Deste modo, mesmo tendo em conta o crescimento da influ-
ência das políticas neoliberais e neoconservadoras, teriam consideravelmen-
te menos sucesso se não tivessem chamado a si o populismo autoritário e 
o fundamentalismo religioso, colocando-os debaixo do espectro da aliança 
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conservadora. Iremos agora falar sobre este grupo.

Populismo autoritário

Talvez mais do que em qualquer outra nação industrializada não seja pos-
sível compreender globalmente as políticas educativas nos Estados Unidos 
da América do Norte sem se prestar a devida atenção à “direita” cristã. É ex-
cepcionalmente poderosa e influente para além dos seus próprios números, 
nos debates sobre a política pública nos media, na educação, na assistência 
social, nas políticas sexuais e corporais, na religião etc.

A sua influência advém de um grande compromisso no seio dos próprios 
activistas, de uma larga base financeira que possuem, das suas posições re-
tóricas populistas e da agressividade com que perseguem os seus objetivos. 
Os populistas autoritários da “nova direita” baseiam as suas posições na edu-
cação, em particular, e na política social, em geral, através de visões parti-
culares fundamentadas na autoridade bíblica, tais como “a moral cristã”, o 
devido papel dos gêneros masculino e feminino, e da família. A “nova direita” 
entende o gênero e a família como uma unidade divina e orgânica que re-
solve “o egoísmo masculino” e o “altruísmo feminino”. Tal como Hunter (1988, 
pág. 15) descreve:

Uma vez que o gênero é divino e natural... não há espaço para um conflito político 
legítimo. No seio da família, homem e mulher – estabilizados e dinâmicos – encontram-se 
harmoniosamente fundidos quando não são perturbados pelo modernismo, liberalismo, 
feminismo e humanismo que ameaça diretamente a masculinidade e feminilidade e 
tem os seus efeitos nas crianças e na juventude [...] “mulher real”, isto é, mulheres que, 
entendendo-se como esposas e mães, não irão colocar em risco a santidade do seu lar 
através do seu feminismo. Quando homens ou mulheres transformam os seus papéis de 
gênero colidem com Deus e com a natureza; quando os liberais feministas e os humanistas 
seculares impedem-nos de cumprirem essas regras, eles menosprezam os apoios naturais 
e divinos nos quais repousa a sociedade.

Na mente destes grupos, o ensino público é em si um espaço de imenso 
perigo. Nas palavras do ativista conservador Tim LaHaye, “a educação públi-
ca moderna é a força mais perigosa na vida da criança: de modo religioso, 
sexual, econômico, patriótico e físico (HUNTER, 1988, p. 57). Isto relaciona-se 
com o sentido de perda da “nova direita” em relação às escolas e à família.
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Dicas de estudo
COSTA, Marisa Vorraber (Org.). Escola tem Futuro? 2. ed. Rio de Janeiro: Lampa-
rina, 2008.

Partindo de uma discussão calcada nos Estudos Culturais, vários pesquisa-
dores discutem se a escola e a educação têm futuro frente às problemáticas 
atuais.

SARMENTO, Manuel; GOUVEA, Maria Cristina Soares de (Orgs.). Estudos da In-
fância – educação e práticas sociais. São Paulo: Vozes, 2008.

Diversos pesquisadores da infância problematizam as práticas sociais e edu-
cativas relacionadas às crianças e à infância.

Atividades
1. Responda às questões abaixo, usando V para verdadeiro e F para falso. Todas 

as questões falsas devem ser justificadas.

a) (    ) A transdisciplinaridade configura-se por temáticas que ultrapassam 
a própria articulação entre as disciplinas. 

b) (    ) O controle social é instrumentalizado pelo currículo em ação, enten-
dido como as mensagens transmitidas pela sala de aula e pelo ambiente 
escolar. 
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c) (    ) O currículo não pode ser separado do contexto social, uma vez que 
ele é historicamente situado e culturalmente determinado.

d) (     ) A multidisciplinaridade consiste em assumir que todo conhecimento 
envolve uma relação entre sujeito e objeto. 

e) (    ) Currículo formal são os contextos de concretização do currículo des-
de a sua prescrição até a efetivação nas salas de aula. 

2. Leia.

Envolve os conteúdos complementares, escolhidos por cada sistema de 
ensino e estabelecimentos escolares.

 Estamos nos referindo a

a) Base Nacional Comum.

b) Parte Diversificada.

c) Vida Cidadã.

d) Áreas de Conhecimento.
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3. Leia.

É constituído por todos aqueles aspectos do ambiente escolar que contri-
buem, de forma implícita, para aprendizagens sociais relevantes.

 Falamos do currículo

a) formal.

b) em ação.

c) oculto.

d) integrado.

Este material é parte integrante do acervo do IESDE BRASIL S.A., 
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Estudos culturais, currículo e educação 

Christiane Martinatti Maia
Olhar outra vez para os mecanismos de nossas instituições educacionais, questionar 

a “verdade” de nossos próprios e cultivados discursos, examinar aquilo que faz com que 

sejamos o que somos, tudo isso abre possibilidades de mudança. 

Jennifer Gore 

Como definir estudos culturais? Qual a importância dessa área de estu-
dos para a educação? Na discussão sobre currículo, as propostas didático- 
-metodológicas são as mais adequadas?

Costa (2004) afirma que os estudos culturais concebem a cultura como 
campo de luta em torno da significação social. Ou seja, cultura, nessa pers-
pectiva teórica, seria um campo de produção de significados no qual os 
diferentes grupos sociais, situados em posições diferentes de poder, lutam 
para legitimar seus discursos. Assim, para os estudos culturais, a definição 
de identidade cultural e social dos diferentes grupos que compõem a so-
ciedade deveria estar explicitada pela cultura para que a conexão entre 
cultura, significação, identidade e poder se mostre. 

Mas o que são os estudos culturais? O que pretendem problematizar? 

De acordo com Sardar e Van Loon (apud COSTA, 2004, p. 109), toda essa 
dificuldade para definir os estudos culturais não significa que “qualquer 
coisa pode ser estudos culturais, ou que estudos culturais podem ser qual-
quer coisa”: 

Há, segundo estes dois autores, pelo menos cinco pontos distintivos dos estudos 
culturais. O primeiro é que seu objetivo é mostrar as relações entre poder e práticas 
culturais; expor como o poder atua para modelar estas práticas. O segundo é que 
desenvolve os estudos da cultura de forma a tentar captar e compreender toda a sua 
complexidade no interior dos contextos sociais e políticos. O terceiro é que neles a 
cultura sempre tem uma dupla função: ela é, ao mesmo tempo, o objeto de estudo e 
o local da ação e da crítica política. O quarto é que os estudos culturais tentam expor 
e reconciliar a divisão do conhecimento entre quem conhece e o que é conhecido. E o 
quinto, finalmente, refere-se ao compromisso dos estudos culturais com uma avaliação 
moral da sociedade moderna e com uma linha radical de ação política.

Partindo das ideias acima, questões como infância, cidadania, raça, 
gênero e etnia são abordadas e discutidas pelos estudos culturais. Stuart 

Este material é parte integrante do acervo do IESDE BRASIL S.A., 
mais informações www.iesde.com.br



194

Didática: Organização do Trabalho Pedagógico

Hall (1997) diz que, na óptica dos estudos culturais, as sociedades capitalistas 
são lugares da desigualdade no que se refere à etnia, sexo, gerações e classes, 
sendo a cultura o locus central em que são estabelecidas e contestadas tais dis-
tinções. É na esfera cultural que se dá a luta pela significação, na qual os grupos 
subordinados procuram fazer frente à imposição de significados que sustentam 
os interesses dos grupos mais poderosos.

[...] a cultura é agora um dos elementos mais dinâmicos – e mais imprevisíveis – da mudança 
histórica do novo milênio. Não devemos nos surpreender, então, que as lutas pelo poder deixem 
de ter uma forma simplesmente física e compulsiva para serem cada vez mais simbólicas e 
discursivas, e que o poder em si assuma, progressivamente, a forma de uma política cultural. 
(HALL, 1997, p. 20)

Assim, para os estudos culturais, a cultura necessita ser entendida, pesqui-
sada e compreendida, bem como tudo o que está associado a ela e a seu papel 
constitutivo. Hall destaca ainda que os estudos culturais foram criados como um 
projeto político de oposição, e suas movimentações “sempre foram acompanha-
das de transtorno, discussão, ansiedades instáveis e um silêncio inquietante” 
(HALL apud MORLEY, 1996).

A construção do sujeito:  
práticas de representação e identidade 

Nada no homem – nem mesmo seu corpo – é suficientemente fixo para compreender os 

outros homens e neles se reconhecer. 

Nietzsche 

“Não existe sociedade sem poder”1. Nessa perspectiva, Foucault (1988) situ-
ava o sujeito imerso em complexas relações de poder. Um sujeito construído 
socialmente, historicamente. Sujeito formado pelas práticas que o constituem, 
histórico, subjetivado. “O poder sendo absorvido pelo corpo, exposto no próprio 
corpo, produzindo saberes: O poder, longe de impedir o saber, o produz. Se foi 
possível constituir um saber sobre o corpo, foi através de um conjunto de disci-
plinas militares e escolares. É a partir de um poder sobre o corpo que foi possível 
um saber fisiológico, orgânico” (FOUCAULT, 1986, p. 148).

Maia (2004) destaca que esse poder de que nos fala Foucault não seria algo 
estático, mas sim redes que se engendram e se exercem sobre os sujeitos. Um 
1 Poder é o nome que damos a uma situação estratégica complexa numa sociedade dada. É uma rede de dispositivos ou mecanismos, a que nada 
ou ninguém escapa, a que não existe exterior possível, limites ou fronteiras, e que, paradoxalmente, ninguém detém, apenas se exerce. Trata-se 
aqui, então, não do poder em si, mas de relações de poder, e não apenas de seu caráter negativo – como censor ou repressor – mas também posi-
tivo, como algo que produz a realidade, que produz domínios de objetos e rituais de verdade. (FOUCAULT, 1988)
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poder que não se configura como “poder do Estado”. “Deve-se considerá-lo como 
uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social muito mais do que uma 
instância negativa que tem por função reprimir” (FOUCAULT, 1986).

“Não há poder que se exerça sem uma série de fins e objetivos” (DREYFUS, 
1995, p. 205). Foucault aponta para a existência de poderes locais, microscópicos, 
disseminados pelo corpo social, presente em todas as instituições sociais – prisões, 
hospitais, fábricas, exércitos, escolas. Relações existentes baseadas em olhares que 
vigiam, sancionam: “O panóptico2 é uma máquina maravilhosa que, a partir dos 
desejos mais diversos, fabrica efeitos homogêneos de poder” (FOUCAULT, 1987d, 
p.178). O panóptico é o olhar que vigia. É o olhar que seleciona, percorre todos os 
espaços sociais. Olhar que busca a disciplina. Olhar que normatiza. Olhar sobre o 
sujeito. O olhar buscando modificar comportamentos, alterá-los, engendrá-los. 

O panoptismo é um dos traços característicos de nossa sociedade. É uma 
forma que se exerce sobre os indivíduos em forma de vigilância individual e con-
tínua, em forma de controle de punição e recompensa e em forma de correção, 
isto é, de formação e transformação dos indivíduos em função de certas normas. 
Este tríplice aspecto do panoptismo-vigilância, controle e correção parece ser 
uma dimensão fundamental e característica das relações de poder que existem 
em nossa sociedade (FOUCAULT, 1996, p. 103).

Olhares que vão construindo discursos, verdades3 construídas historicamen-
te. Verdades definindo princípios, condutas de pensar, agir. Os sujeitos cercea-
dos por um regime de verdade:

Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua política geral de verdade: isto é, os tipos de 
discursos que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e instâncias que 
permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns 
e outros; as técnicas e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; o 
estatuto daquele que tem o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro. (FOUCAULT, 
1986, p. 12)

São os regimes de verdade a regulamentar, sustentar e produzir os espaços de 
exclusão e inclusão social. Inclusão e exclusão presentes em nossas escolas, nos 
espaços educativos. Até mesmo a edificação educa:

O espaço escolar educa. Não é um elemento neutro. Educa num e outro sentido, segundo sua 
disposição, como tal espaço e segundo a disposição, nele mesmo, das pessoas e objetos. [...] 
Quando se modifica o espaço de um edifício ou um recinto escolar ou uma aula, o que muda 
não é o seu aspecto, e sim sua substância e função, seu modo de operar, suas possibilidades e 
seus limites. (FRAGO, s.d., p. 54)

2 Panóptico é o ponto que oferece uma visão privilegiada, utilizado para a escolha da posição do guarda em prisões, por exemplo.
3 A verdade deve ser entendida como um sistema de procedimentos ordenados para a produção, regulação, distribuição, circulação e operação 
dos discursos. A verdade está ligada, em uma relação circular, com sistema de poder que a produz e sustenta, e com efeitos de poder que ela induz 
e que a expandem. Um regime de verdade. (DREYFUS, 1995, p. 74)
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As edificações escolares descrevem-se: salientam seus porquês, cumprin-
do com suas funções culturais e pedagógicas, instrumentalizando currículos 
ocultos, disciplinando corpos, instituindo-se como panóptico. É a constitui-
ção arquitetônica a distribuir os indivíduos em espaços, quadriculando-os, 
vigiando-os. 

Deste modo, nada é neutro na escola: a ausência de espaço para atividades 
físicas, lúdicas; o espaço para a pracinha, playground. As salas pequenas que 
comportam os laboratórios de aprendizagem, a biblioteca, o teatro e a dança. 
A ausência de salas para estas atividades: nada na escola é livre, muito menos o 
corpo, a mente e o brincar.

“[...] Nesse percurso pelas movimentações dos estudos culturais e por seus cruzamentos com 
a educação e a Pedagogia, encontramos subsídios para afirmar que a educação se dá em 
diferentes espaços do mundo contemporâneo, sendo a escola apenas um deles” (COSTA et al., 
2004, p. 116).

Assim, a autora destaca que um noticiário de televisão, assim como as ima-
gens e gráficos de um livro didático ou as músicas de um grupo de rock, por 
exemplo, não são apenas manifestações culturais. “Eles são artefatos produtivos, 
são práticas de representação, inventam sentidos que circulam e operam nas 
arenas culturais onde o significado é negociado e as hierarquias são estabeleci-
das” (COSTA et al., 2004).

Seríamos, desta forma, educados por imagens, filmes, desenhos, músicas, 
propagandas e jornais. O currículo cultural e a pedagogia da mídia se consti-
tuiriam através de discursos e verdades sobre gênero, sexualidade, cidadania e 
outros temas que circulam diariamente. 

Currículo cultural são as representações de mundo, de sociedade, de sujeito, 
que a mídia e outras instâncias culturais e sociais produzem, colocando em cir-
culação discursos, regimes de verdade. 

Costa (2002, p. 58) salienta que:

[...] a pedagogia da mídia refere-se à prática cultural que vem sendo problematizada para 
ressaltar essa dimensão formativa dos artefatos de comunicação e informação na vida 
contemporânea, com efeitos na política cultural que ultrapassam e/ou produzem as barreiras 
de classe, gênero sexual, modo de vida, etnia e tantas outras.   

Como exemplo poderíamos destacar a música “Pobres corações infelizes”, 
da animação A Pequena Sereia, cantada para Ariel por Úrsula (“a terrível bruxa 
do mar”).
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Pobres corações infelizes
Terá sua aparência, seu belo rosto,  
e não subestime a importância da linguagem do corpo. 
 
O homem abomina tagarelas, garota caladinha ele adora,  
se a mulher ficar falando o dia inteiro fofocando,  
o homem se zanga, diz adeus, e vai embora, não! 
 
Não vá querer jogar conversa fora,  
os homem fazem tudo pra evitar,  
sabe quem é mais querida, é a garota retraída,  
e só as bem quietinhas vão casar...

O que essas simples estrofes constroem? Verdades sobre o feminino e o mas-
culino, subjetividade feminina, ou seja, a menina deve ser quietinha, bonita e 
apenas cuidar de sua aparência. Aqui, inteligência, questionamentos femininos 
e perguntas estariam associados às mulheres tagarelas, às que não casam. Kehl 
in Fischer (2001, p. 591), nos auxilia na compreensão desta questão:

O que é específico da mulher, em sua posição tanto subjetiva quanto social, é a dificuldade 
que enfrenta em deixar de ser objeto de uma produção discursiva muito consistente, a partir 
da qual foi sendo estabelecida a verdade sobre sua “natureza”’, sem que tivesse consciência 
de que aquela era a verdade do desejo de alguns homens – sujeitos dos discursos médico e 
filosófico que constituem a subjetividade moderna –, e não a verdade “da mulher”. Por fim, 
a esta produção simbólica vai-se contrapondo uma produção literária voltada ao público 
feminino, que tenta dar uma resposta imaginária aos anseios reprimidos de grande parte das 
mulheres das classes médias: anseios de viver a grande “aventura burguesa”, para além do 
papel honroso que lhes era concedido, de mãe virtuosa e Rainha do Lar.

Nesse sentido, as práticas culturais, o conjunto de saberes e verdades que 
circulam entre nós, nos constituem, construindo nossa identidade. Mas o que 
seria a identidade?

Identidade e currículo 
Segundo Stuart Hall (2002, p.13),

[...] a identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao invés 
disso, à medida que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos 
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confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, 
com cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos simplificações. 

Para o autor, a identidade é definida historicamente, e não biologicamente. 
O sujeito, assim, assumiria identidades distintas em diferentes momentos, iden-
tidades não unificadas ao redor de um “eu coerente: dentro de nós há identida-
des contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas 
identificações estão sendo continuadamente deslocadas” (HALL, 2002, p. 13).

E a identidade social? As identidades sociais seriam construídas no interior da 
representação, através da cultura, não fora delas.

Elas são o resultado de um processo de identificação que permite que nos posicionemos no 
interior das definições que os discursos culturais (exteriores) fornecem ou que nos subjetivemos 
(dentro deles). Nossas chamadas subjetividades são, então, produzidas parcialmente de modo 
discursivo e dialógico. Portanto, é fácil perceber porque nossa compreensão de todo este 
processo teve que ser completamente reconstruída pelo nosso interesse na cultura; e por que 
é cada vez mais difícil manter a tradicional distinção entre “interior” e “exterior”, entre o social e 
o psíquico, quando a cultura intervém. (HALL, 2002, p. 37)

E a questão curricular? Paraíso (2006) destaca que o currículo com seus con-
teúdos, rituais, silêncios, entre outras questões, produz, constitui e fabrica identi-
dades. Por isso é necessário problematizar o currículo utilizando-se de argumen-
tos dos estudos culturais: 

Se entendermos currículo como o conjunto de aprendizagens oportunizadas aos estudantes 
no ambiente escolar, e identidade cultural ou social como “o conjunto daquelas características 
pelas quais os grupos sociais se definem como grupos: aquilo que eles são” ou, como definida 
por Stuart Hall, “aqueles aspectos de nossas identidades que surgem de nosso ‘pertencimento’ 
a culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas...”, então fica claro o quanto o currículo está 
implicado com a produção de identidades. 

Talvez o que possamos problematizar é qual identidade o currículo pretende 
construir. A autora utiliza-se das ideias de Silva (2006) para relacionar identidade 
e diferença: 

[...] “identidade e diferença são processos inseparáveis”, ou seja, aquilo que as pessoas são 
é inseparável daquilo que elas não são, daquelas características que as fazem diferentes de 
outras pessoas e de outros grupos. É claro que as experiências corporificadas no currículo 
possibilitam as pessoas verem a si mesmas e aos outros de uma maneira bem particular. 

Dessa forma, experiências vão sendo corporificadas no currículo, culturas si-
lenciadas e uma cultura apenas contemplada: pois, se para os estudos culturais 
o currículo é um artefato social, por que não realizarmos discussões acerca de 
sexualidade, gênero, raça, etnia, classe? Discutir o que nos modifica enquanto 
sujeitos, o que altera nossas identidades culturais. Produção de novas identida-
des individuais e sociais. “O nexo íntimo e estreito entre educação e identidade 
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social, entre escolarização e subjetividade, é assegurado precisamente pelas ex-
periências cognitivas e afetivas corporificadas no currículo” (SILVA, 1996, p. 184).

Para a construção de um paralelo entre currículo e identidade e visibilidades 
significativas sobre essa relação, os estudos sobre multiculturalismo nos auxi-
liam para a tecitura de críticas e problematizações. 

Multiculturalismo
O multiculturalismo crítico compreende a representação de raça, classe e gênero como o re-

sultado de lutas sociais mais amplas sobre os signos e significações e enfatiza [...] a tarefa central 

de transformar as relações sociais, culturais e institucionais nas quais os significados são gerados. 

Peter McLaren

Identidades sociais e culturais são construídas no processo educacional 
como resultados das relações de poder e dos regimes de verdades existentes 
na estrutura curricular. Devemos entender de que maneira podemos perpetuar 
essas relações. Como elas se encontram presentes em nosso planejamento? 
De que forma podemos contribuir para a problematização de questões como: 
sexismo, homofobia, etnocentrismo? Como explicitar no currículo as histórias 
que não foram contadas, mas silenciadas? Como o currículo pode se tornar 
flexível, mutante? 

O multiculturalismo nos auxiliaria nessas questões, ou seja, na fabricação 
das identidades e de um currículo pretensamente fixo, imutável. Ele nos ajuda a 
rever algumas verdades e encarar que elas são múltiplas. 

É preciso resgatar o lugar dos sujeitos – professor e aluno – no espaço escolar. 
Buscar escutar as múltiplas vozes existentes no espaço educativo, mesmo que 
estas já estejam quase silenciadas. Romper com as amarras tecidas pelo olhares 
que vigiam, o panóptico. Abrir as portas e janelas das salas de aulas e escolas – 
nem que seja apenas para o sol entrar. Será possível?

O currículo poderá ser transformado, transmutado, desde que professores 
e alunos concebam sua importância para a construção de nossas identidades 
e subjetividades, e que respinga em nosso planejamento, proposta avaliativa e 
vida fora da escola. Talvez possamos começar através da problematização da-
quilo que nunca falamos em sala de aula: desenhos infantis, programas infantis, 
músicas, vestuário, literatura etc. 
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Texto complementar

A poética e a política do currículo  
como representação

(SILVA, 1998)

Como local de conhecimento, o currículo é a expressão de nossas con-
cepções do que constitui conhecimento. Em geral, a noção de conhecimento 
que aí se expressa é fundamentalmente realista. Existe um mundo objetivo 
de fatos, coisas, habilidades ou, no máximo, de significados fixos, que devem 
ser transmitidos.

O currículo não é, entretanto, como supõe a concepção realista, um local 
de transmissão de conhecimento concebido como mera revelação ou trans-
crição do “real”. O currículo, tal como a linguagem, não é um meio transpa-
rente, que se limita a servir de passagem para um “real” que o conhecimento 
torna presente. O currículo é também representação: um local em que cir-
culam signos produzidos em outros locais, mas também um local de pro-
dução de signos. Conceber o currículo como representação significa vê-lo 
como superfície de inscrição, como suporte material do conhecimento em 
sua forma de significante. Na concepção do currículo como representação, o 
conhecimento não é a transcrição do “real”: a transcrição é que é real.

Nessa concepção realista e objetivista do currículo não há, evidentemen-
te, lugar para considerar relações de poder. Na suposta correspondência 
entre, de um lado, o mundo dos fatos e dos significados fixos e, de outro, 
o currículo e o conhecimento, não existe lugar para nenhuma mediação, 
muito menos para uma mediação realizada através de relações de poder: 
essa correspondência é simplesmente um fato da natureza e da vida. A con-
cepção realista de conhecimento e currículo é também uma concepção que 
suprime qualquer noção de política. O mundo estático e morto das coisas e 
dos significados fixos é um mundo sem disputa, sem contestação. Ele está 
simplesmente ali: é um dado.

A superfície de representação que é o currículo é, pois, uma área alta-
mente contestada. Representar significa, em última análise, definir o que 
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conta como real, o que conta como conhecimento. É esse poder de defini-
ção que está em jogo no currículo concebido como representação. A repre-
sentação, como prática de linguagem, consiste precisamente na tentativa de 
domesticar o processo selvagem, rebelde, da significação. A representação é 
uma tentativa – sempre frustrada – de fixação, de fechamento, do processo 
de significação. Fixar, fechar: é nisso, precisamente, que consiste o jogo do 
poder. Como terreno onde se joga o jogo da significação e da representação, 
o currículo é, assim, objeto de uma disputa vital.

Estaremos nos aproximando de uma concepção do currículo como re-
presentação, como local – disputado – de construção de objetos de conhe-
cimento, se começarmos a vê-lo, primeiramente, como texto, como discurso, 
como signo, como prática de significação. Nessa concepção alternativa, o co-
nhecimento, tal como o significado, não pode ser separado de sua existência 
como signo, de sua existência material como objeto linguístico. O signo não 
reflete, aqui, simplesmente, transparentemente, univocamente, de forma 
não problemática, significados cuja existência pode ser traçada a um mundo 
extralinguístico. Na perspectiva que vê o conhecimento e o currículo como 
representação, o signo está envolvido de forma ativa, cúmplice, na produção 
daquilo que conta como conhecimento e como currículo. Nesse processo de 
produção, o signo é não apenas objeto de disputa: ele é, mais do que isso, 
local de luta e de conflito. O signo é, aqui, um campo de forças cujos vetores 
são relações de poder. O currículo seria, assim, uma luta em torno do signo, 
da representação.

Conceber o currículo como texto, entretanto, não significa vê-lo como 
texto simplesmente legível, na acepção de Barthes. Isto é, o conhecimen-
to corporificado no currículo não deveria estar ali como um texto apenas 
para ser objeto de um ato de interpretação que se limitasse a buscar sua 
correspondência com um conjunto de significados cuja existência pudesse 
ser traçada a uma autoria, a uma intenção, a uma realidade anterior. Nessa 
concepção, frente a um texto só cabe a pergunta: qual é seu referente, a que 
significado (prévio) ele se refere? Conceber o currículo como texto significa 
vê-lo, antes, como texto escrevível, outra vez, no sentido de Barthes. Aqui, o 
texto se abre integralmente para sua produtividade. A interação com o texto 
não se limita, nessa perspectiva, a detectar a presença de um significado ao 
qual o texto se refere univocamente. O texto aparece, aqui, na sua existência 
como escrita, no sentido que Derrida lhe atribuiu. No texto como escrita o 
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significado não existe num domínio separado, autônomo, daquele do signifi-
cante: o significado só existe através do significante, mas não como presença 
e, sim, como traço que o liga, numa cadeia de diferenças, a outros significa-
dos. Nessa concepção, o texto é a tentativa de fixação de um significado que, 
não obstante, sempre nos escapa. É essa indeterminação, essa instabilidade, 
que confere ao significante, ao texto, sua produtividade: ele se torna, assim, 
plenamente escrevível.

Conceber o currículo como representação significa, pois, destacar o traba-
lho de sua produção, significa expô-lo como o artefato que é. Ver o currículo 
como representação implica expor e questionar os códigos, as convenções, 
a estilística, os artifícios através dos quais ele é produzido: implica tornar visí-
veis as marcas de sua arquitetura. Há lugar aqui para uma poética do currícu-
lo. Da perspectiva de uma poética do currículo, ele não é visto como a pura 
expressão ou registro de uma realidade ou de um significado preexistente: 
ele é a criação linguística, discursiva, de uma realidade própria. Uma poética 
do currículo como representação chama a atenção para a medida na qual o 
conhecimento é dependente de códigos, de convenções: de recursos retóricos. 
Esses recursos retóricos estruturam a representação que constitui o currículo. 
Sua eficácia emotiva, seu efeito de realidade, não podem ser desvinculados 
dos elementos estéticos que, precisamente, fazem com que ele seja, antes 
de tudo, representação. Nessa perspectiva, o foco não é o significado, mas o 
significante. Numa poética do currículo, o significante não aparece simples-
mente como o meio transparente através do qual o significado se expressa: 
o significante é que é a matéria-prima da representação.

Mas conceber o currículo como representação significa também enfatizar 
que os recursos retóricos que dirigem sua poética não têm objetivos ou efei-
tos meramente ornamentais ou estéticos: sua utilização está estreitamente 
ligada a relações de poder. A eficácia emotiva que é proporcionada pelos 
recursos poéticos mobilizados na sua construção não se esgota na estéti-
ca de sua construção. A representação é sempre uma representação auto-
rizada: sua força e sentido dependem também dessa autoridade que está 
necessariamente ligada ao poder. O processo de significação é também um 
jogo de imposição de significados, um jogo de poder. O texto que constitui 
o currículo não é simplesmente um texto: é um texto de poder. Além de uma 
poética é necessário, pois, que tenhamos também uma política do currículo. 
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Conceber o currículo como representação implica vê-lo, simultaneamente, 
inseparavelmente, como poética e como política. Seus efeitos de poder são 
inteiramente dependentes de seus efeitos estéticos; inversamente: seus efei-
tos estéticos só fazem sentido no interior de uma economia afetiva movi-
mentada pela obtenção de efeitos de poder.

Embora a noção de currículo como representação tenha uma implicação 
ampla e abrangente, é na análise do papel do currículo na produção da iden-
tidade e da diferença social que ela se mostra particularmente útil. Como 
sabemos, há uma estreita ligação entre o processo de produção lingüística 
da identidade e da diferença que caracteriza a representação e a produção 
cultural e social da identidade e da diferença. A produção da identidade e da 
diferença se dá, em grande parte, na e através da representação. Como re-
presentação, o currículo está diretamente envolvido nesse processo. É aqui, 
nessa intersecção entre representação e identidade, que o currículo adquire 
sua importância política. A representação, em conexão com o poder, está 
centralmente envolvida naquilo que nos tornamos. Não há identidade nem 
alteridade fora da representação. O currículo é, ali, naquele exato ponto de in-
tersecção entre poder e representação, um local de produção da identidade 
e da alteridade. É precisamente, aqui, nesse ponto, que o currículo, tal como 
o conhecimento, se torna um terreno de luta em torno da representação.

Dicas de estudo
SILVEIRA, Rosa Maria Hessel da (Org.). Cultura, Poder e Educação: um debate 
sobre estudos culturais. Canoas: ULBRA, 2005.

Distintos pesquisadores em educação, partindo dos Estudos Culturais, discu-
tem questões associadas à cultura, poder e educação.

COSTA, Marisa Vorraber; VEIGA-NETO, Alfredo et al. Estudos Culturais em Edu-
cação: mídia, arquitetura, brinquedo, biologia, literatura, cinema... Porto Alegre: 
UFRGS, 2004.

O livro aborda, partindo dos Estudos Culturais, distintos assuntos relaciona-
dos à prática educativa, educação, cultura e sociedade.
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Atividades
1. Sinalize com a letra V as alternativas verdadeiras e com F as falsas. Todas as 

questões falsas devem ser justificadas.

a) (     ) Os estudos culturais não configuram uma disciplina, mas uma área 
onde diferentes disciplinas interagem, visando ao estudo de aspectos 
culturais da sociedade. 

b) (    ) Poder é o nome que damos a uma situação estratégica complexa 
numa sociedade dada. É uma rede de dispositivos ou mecanismos de 
que ninguém escapa, que não existe exterior possível, limites ou frontei-
ras, e que todos detêm, e se exerce. 

c) (     ) O panoptismo é um dos traços característicos de nossa sociedade. 
É uma forma que se exerce sobre os indivíduos em forma de vigilância 
individual e contínua, em forma de controle de punição e recompensa e 
em forma de correção. 

d) (     ) Não é tarefa central do multiculturalismo crítico transformar as re-
lações sociais, culturais e institucionais nas quais os significados sobre 
raça, classe e gênero são gerados. 
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Projetos de trabalho na Educação Infantil

Christiane Martinatti Maia
Qual a importância do planejamento para nossa ação educativa? Como 

estruturar atividades pedagógicas que despertem o interesse das crianças 
de 0 a 6 anos? Problematizar questões sociais, culturais, econômicas, entre 
outras? Pois bem, nossa ideia é apresentar a estrutura dos projetos de tra-
balho, enfocando-os através de atividades práticas relacionadas a cada 
faixa etária atendida na Educação Infantil.

Porém, se faz necessário definir quem é essa criança, esse aluno do 
qual estamos falando: um sujeito social. O que seria a infância? Como de-
finiríamos uma criança? Ser criança significa ter infância? 

Construindo a infância: múltiplas imagens!1

De acordo com Ariès (1981), o conceito de infância aceito hoje começou 
a fortalecer-se no século XVII, atingindo seu apogeu no século XX, sendo 
apenas uma miragem antes do Renascimento. A infância individualizada 
esteve ausente da representação iconográfica – túmulos, pinturas religio-
sas – antes do século XIII. A partir daí, apareciam, no máximo, como adul-
tos miniaturizados2.

O alto índice de mortalidade infantil desestimulava os sentimentos re-
ferentes às crianças: “O sentimento de que se faziam crianças para con-
servar apenas algumas, durante muito tempo, permaneceu muito forte” 
(ARIÈS, 1981).

As crianças, nesse sentido, não estavam dotadas de personalidade in-
tegral. Nasciam e desapareciam feitos animais domésticos. Eram enterra-
das no quintal. No máximo serviam de distração nos primeiros anos, bichi-
nhos engraçadinhos, depois, perdiam-se entre os adultos. Antes do século 
XVI não havia distinção de vestuário: a diferenciação sexual infantil quase 
não existia – mesmos trajes, mesmos brinquedos. 
1 Excerto de texto de minha autoria intitulado “Caleidoscópio: as múltiplas imagens da infância!?”. No prelo. 
2 Para Ariès, esse conceito remete a uma criança vista como um pequeno adulto, ou seja, travestida de adulto – nos gestos, vestuário.
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O lúdico tinha enorme relevância: crianças e adultos brincavam sem distinção. 
As atividades lúdicas propostas eram realizadas por todos, sem preocupação de 
idade ou sexo: brincar com bonecas, cata-ventos, piorras (pião), jogos cantados. 
A dança, jogos com bolas, também faziam parte do cotidiano das crianças. A 
sexualidade estava sob o olhar dos pequeninos: nada se escondia.  

 Na modernidade3, a criança seria separada do imaginário adulto e a escola 
assumiria o papel preponderante de educá-la, em um processo de enclausura-
mento, de segregação.

Para Ariès (1981), a imagem infantil relacionada à inocência seria forjada por 
razões morais, religiosas e higiênicas: “Preservá-la da sujeira da vida, e especial-
mente da sexualidade tolerada entre os adultos. Fortalecê-la, desenvolvendo o 
caráter e a razão.” A noção de fragilidade da criança seria construída por Rousseau 
e, no século XX, difundida pelos pedagogos, psicólogos e psiquiatras:

A família e a escola retiraram juntas a criança da sociedade dos adultos. A escola confinou 
uma infância outrora livre num regime disciplinar cada vez mais rigoroso, que nos séculos 
XVIII e XIX, resultou no enclausuramento total do internato. [...] Mas esse rigor traduzia um 
sentimento muito diferente da antiga indiferença: um amor obsessivo que deveria dominar a 
sociedade a partir do século XVIII. (ARIÈS, 1981)

Da família medieval à família moderna, transformações ocorreram a partir das 
relações afetivas estabelecidas com as crianças. A família moderna estruturou-se 
conjuntamente ao surgimento da escola, da estruturação dos cômodos nas 
casas: a reorganização da casa e a reforma dos costumes deixaram um espaço 
maior para a intimidade, que foi preenchida por uma família reduzida aos pais e 
as crianças. Excluem-se, agora, criados, amigos e clientes. 

Em suas considerações finais, Ariès alerta que a densidade social não deixava 
lugar para a família. Na verdade, ela não existia como sentimento ou como valor, 
somente como realidade vivida até o século XVI. Assim, na Idade Média, a única 
função da família era assegurar a transmissão da vida, dos bens e dos nomes.

Na modernidade, a família assumiria uma função moral e espiritual passando 
a formar os corpos e as almas: “O sentimento de família, o sentimento de classe 
e talvez em outra área, o sentimento de raça, surgem, portanto, como as ma-
nifestações de uma mesma preocupação, a uniformidade” (ARIÈS, 1981). E dois 

3 A pré-modernidade seria compreendida como um processo histórico anterior ao século XVII, no qual o modo de vida estaria relacionado à 
sobrevivência dos sujeitos. Ausência de conceitos como família, infância, crianças se fariam presentes. Surgimento dos Tratados de Civilidade. A 
modernidade seria compreendida, para Max Weber, como um processo de racionalização da vida social no término do século XVII: sujeito como 
consumidor. Por fim, estaríamos vivenciando a época pós-moderna, estruturada a partir da segunda metade do século XX, com o advento da so-
ciedade de consumo e do mass media, associados à queda das grandes ideologias modernas e de ideias centrais como história, razão e progresso 
– porém continuamos consumidores. 
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sentimentos de infância fizeram-se presentes: idade da corrupção versus idade 
da inocência4. 

Narodowski (1993, p. 51), partindo dos estudos de Ariès, acrescenta que: “[...] 
o corpo infantil, por sua parte, não adquire suas características definitivas a não 
ser a partir da escolarização”. Salienta, ainda, que a infância seria um processo 
histórico, apesar de tentarmos associar o histórico ao biológico e ao psicológico. 
Uma infância relacionada aos anseios sociais, às práticas educativas, a um desa-
parecimento da infância.

Neste espírito de uniformidade, de desejo de construção de um modelo de 
infância, de criança, a escola que atendia meninos entre os 6 aos 20 anos em um 
auditório, possuindo um único mestre, um mesmo livro, começa a reconstruir-se 
na Idade Média. Nesse período, os alunos ainda não eram separados por idade, 
porém atentava-se aos conteúdos transmitidos. O colégio, como uma instituição 
nova, com classes escolares, surgiria apenas no século XV.  

E com o conceito de infância, a disciplina outrora existente na escola – humi-
lhante, baseada em vigilância, delação, castigos – associava-se a uma disciplina 
relacionada à dignidade, responsabilidade. A disciplina pode ser considerada a 
diferença essencial entre a escola da Idade Média e a escola moderna. 

Entre os séculos XVI e XVIII, uma maior adequação às normas e um processo 
de uniformização impõe-se ao cotidiano: a separação das instituições públicas 
e privadas exigia mudanças que afetariam vários aspectos da vida dos sujeitos – 
homens, mulheres e crianças. 

Do privado ao público, do íntimo ao secreto, o corpo constituindo-se em um 
espaço para o silêncio e o segredo: a elegância dos corpos. A aparência, a auto-
apresentação, infligindo o governo de si e do outro: o vestuário associando-se 
ao processo de civilidade.

As roupas, os gestos, o portar-se adequadamente, relacionando-se às regras 
sociais: mulheres de poucas palavras, apresentando a arte e o ofício da graça e 
da sobriedade. Aos homens cabia a honestidade, etiqueta, uma boa vestimenta 
e uma boa educação. Mas, e às crianças?

Cabia-lhes agora uma educação natural, moral e individual, não mais sepa-
radas de suas famílias para aprenderem com mestres, trabalharem para esses, 
4 Para vários pesquisadores da área, a inocência seria um conceito instituído a partir da construção do conceito de infância. Nasce para opor-se, 
principalmente, à ideia difundida por Santo Agostinho, o qual acreditava que a criança deveria ser castigada, açoitada, para expulsar os demô nios 
que a habitava: diabinhos em miniatura.
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vestirem-se como adultas. A transição entre os séculos XVIII e XIX, com a ascen-
são da burguesia, trazia de volta suas crianças – seu retorno à família.     

Gélis (apud ARIÈS; DUBY, 1991, v. 3, p. 326), buscando reconstruir o processo 
histórico de individualização da criança, destaca que a criança da realeza, desde 
o início, já nascerá uma criança pública, pois todos seus atos seriam observados, 
registrados e modificados, o que se esperaria de um delfim.

Mas e as outras crianças que não são da realeza? Para essas, o público e o 
privado sempre se fizeram presentes: o público sendo representado pelas redes 
sociais e o privado pelos seus pais. Sendo assim, “[...] o que mudou ao longo dos 
séculos clássicos foi a parte respectiva de um e de outro. O estudo da situação 
da criança remete, pois, constantemente a vários níveis de representações e de 
práticas [...]” explicita Gélis (apud ARIÈS; DUBY, 1991, v. 3, p. 327). 

Talvez, nossa dificuldade de conceituar infância e criança se encontre nesta 
problemática: quais seriam os nossos níveis de representação e de prática asso-
ciadas à infância e à criança hoje? 

Postman (1999) alerta que se a infância foi inventada, poderia deixar de existir, 
desaparecer. Salienta, em seus estudos, algumas questões sociais que contribui-
riam para a mudança atual da infância vivida, da criança existente: a televisão – 
com seu caráter de erotizar as crianças; as relações sociedade–criança, pais–filhos; 
o processo de escolarização, mas principalmente a homogeneização que a socie-
dade tanto busca: “ser igual se faz imprescindível”. Lembrem-se: imagem é tudo!

Na pós-modernidade as crianças são concebidas como mini-adultos, que 
não trabalham, mas tem agendas de executivos: aula de inglês, francês, natação, 
piano etc. O consumo torna-se característica da infância: consomem e são con-
sumidas como os adultos: por marcas de acessórios, grifes que as colocam em 
determinado extrato social – aparentar ser, muitas vezes sem ter.

O imaginário adulto, assim, opera atualmente com significações frente ao ser 
criança: uma criança esperta, miniadulto que não necessita de vestuário próprio, 
brincadeiras antigas, musicas infantis. 

Tudo é público, social, cultural! O espaço considerado infantil transforma-se 
em espaço adulto, acarretando em si um discurso e um engendramento sobre 
o ser criança e seu brincar: retorno a pré-modernidade ou a inserção na pós-
modernidade?
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Talvez encontremos a resposta para a transformação do brincar, do conceito 
de criança, de infância, seguindo este ponto de vista: por que ocorrer trocas de 
brincares entre os sujeitos, roupas diferenciadas, se hoje na televisão as apresen-
tadoras infantis servem de babás eletrônicas, modelos e professoras? 

Se não podemos deixar de concordar que a criança é um dado etário, natural, não podemos 
esquecer também que esse dado está imerso na história e, consequentemente, é em relação à 
história que esse etário se define. Se é verdade, ao menos em princípio, que todas as crianças 
crescem, é verdade também que a direção desse crescimento estará em relação constante 
com o ambiente sociocultural. (PERROTTI apud FARIA, 2002, p. 45)

Projetos de trabalho
Educação Infantil: espaço rico de aprendizagens, experiências, pesquisas de 

campo, manifestações corporais, auditivas, afetivas. Se a criança é um sujeito 
social, temos que ter em mente que somos nós a construirmos a imagem de 
criança e associarmos a ela o conceito de infância. Assim, ser criança não signifi-
ca necessariamente ter infância, viver a infância.

Na creche e na escola de Educação Infantil, bem como em outros espaços 
socializadores, como em meio à própria família, devemos compreender que 
o desenvolvimento e a aprendizagem são processos inter-relacionados, in-
dissociados, nesse sentido, é de extrema importância para a criança o papel 
do adulto, do outro, como mediador, problematizador do conhecimento e de 
questões culturais. 

Os espaços educacionais para essa faixa etária, portanto, devem ter em seus 
princípios educativos, além do cuidado, o educar: educar para desenvolver, 
educar para socializar, educar partindo do questionamento, da pesquisa, da 
criatividade e ousadia. Ousadia do professor de ser, como diria Gonzaguinha, 
um eterno aprendiz: modificando-se, planejando de forma flexível e propondo 
estratégias de ensino embasadas teoricamente. 

A criança de 0 a 3 anos não pode ser vista e tratada como um sujeito sem voz, 
sem desejos, sem potencialidade, como um ser pequenino que necessita de cui-
dados, pois essa criança existe, expressando seus desejos de maneiras distintas 
como o balbucio, o choro, o olhar, enfim, o movimento de seu corpo. Então, cabe 
ao educador dessa faixa etária, conjuntamente com a família, compreender que 
a creche não apenas cuida, mas principalmente, educa. Mas como possibilitar o 
educar nessa faixa etária?  
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A Pedagogia de Projetos é um dos muitos modos de concretizar e problematizar o currículo 
escolar. Trabalhar com projetos implica ensinar de modo diferenciado, ou seja, não é mais 
possível tratar cada disciplina como um amontoado de informações especializadas que são 
servidas nas escolas, dia a dia, hora após hora, em pequenas colheradas. (BARBOSA, 2001, p. 10)

A Pedagogia de Trabalhos ou a Pedagogia de Projetos tem como norte, par-
tindo dos conhecimentos que as crianças trazem para a escola, construir conhe-
cimentos científicos, oriundos de situações-problema. Significa ter uma perspec-
tiva interdisciplinar (buscando construir o transdisciplinar), o que representa a 
busca pelos verdadeiros vínculos e conexões entre os conhecimentos, inclusive 
entre o educar e o cuidar. 

Dessa forma, trabalhar com essa perspectiva de planejamento de 0 a 3 anos 
significa possibilitar em nossa prática educativa a descoberta de si mesmo, do 
outro, do meio social e natural e sua linguagem – múltiplas linguagens, o que 
deve continuar sendo realizado dos 4 aos 6 anos, com uma maior problema-
tização. Oportunizar o desenvolvimento global do sujeito, em suas instâncias 
afetiva, cognitiva e motora, relacionado os conteúdos curriculares ao seu dia a 
dia por meio de assuntos atraentes, problematizadores e flexíveis:   

Cada assunto pode desdobrar-se, construir sobre si mesmo, questionar-se, iluminar-se a partir 
de dentro, e erguer pontes com as disciplinas. [...] Afinal de contas, o mais importante não é que 
o professor consiga dar toda a sua matéria, mas sim que os alunos adquiram os significados 
que estão disponíveis no assunto em questão. (LIPMAN apud BARBOSA, 2001, p.11)

Ou seja, trabalhar em sala de aula utilizando projetos de trabalho possibilita 
operacionalizar um planejamento mutante, inovador, desprendendo-se de um 
planejamento singular e repetitivo, que leva todos os sujeitos do espaço escolar 
a ver e analisar o mundo de uma única forma: a do adulto que está trabalhando 
com estes. 

[...] a aprendizagem acontece em situações concretas, de interação, como um processo contínuo 
e dinâmico em que se afirma, se constrói e desconstrói, se faz na incerteza, com flexibilidade, 
aceitando novas dúvidas, comportando a curiosidade, a criatividade que perturba, que levanta 
conflitos. (BARBOSA, 2001, p. 11)

Barbosa nos auxilia no (re)aprender a olhar, a escutar: o que dizem as crianças, 
e o que diz nossa vontade de mudança, de olhar novos horizontes, possibilitando 
a participação de todos os sujeitos que fazem parte do cotidiano educativo. Os 
projetos, então, constituem-se como eixos articuladores de aprendizagem e de-
senvolvimento, calcado em assuntos interessantes, instigantes, que levem à re-
flexão, ao questionamento e à elaboração de novos conceitos e aprendizagens.  

Para Barbier, “O projeto não é uma simples representação do futuro, do 
amanhã, do possível, de uma ideia; é o futuro a fazer um amanhã, a concretizar 
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um possível a transformar em real, uma ideia a transformar em ato” (BARBIER 
apud MACHADO, 2000, p. 27).

Assim, é importante destacar que não existe um esquema único ou pre-
concebido de estruturação de projetos, o que existe são propostas. Nesse sen-
tido, propomos, a seguir, uma estruturação para possibilitar sua visualização e 
exemplificação. 

Projetos de trabalho: estruturação
1. Tema: a temática na qual será desenvolvido o trabalho. 

2. Título: referindo-se à temática. Deve ser cativante, criativo. 

3. Turma: turma das crianças, por exemplo. Cuidado! Dependendo da 
região do Brasil essas nomenclaturas se modificam, assim, fique aten-
to à idade:

 Berçário: de 0 a 1 ano e meio; �

 Pré-maternal: de 1 ano e meio a 3 anos; �

 Maternal I: 3 anos; �

 Maternal II: 4 anos; �

 Jardim A: 5 anos; �

 Jardim B: 6 anos – nos estados e municípios que já aderiram às novas  �
Diretrizes Nacionais, o Jardim B deixa de existir, sendo reestruturado 
em seus princípios norteadores para transformar-se no primeiro ano 
do Ensino Fundamental (9 anos). Ou seja, esse primeiro ano, pedago-
gicamente, não é o antigo Jardim B. 

4. Duração: pode ser de alguns dias a um semestre.

5. Justificativa: a justificativa deve ser bem estruturada para que os fa-
miliares e o professor tenham em mente o que será desenvolvido no 
projeto, visando o desenvolvimento do educando. 

5. 1. Importância do projeto: o porquê da escolha da temática – es-
trutura-se, geralmente, em um ou dois parágrafos. 
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5. 2. Conhecimento e necessidades do grupo frente à proposta de 
trabalho: quais os estudos existentes no espaço educativo sobre 
a temática. 

5. 3. Embasamento teórico: o porquê, exposto teoricamente. 

6. Objetivo geral: expressa um propósito mais amplo, associado ao pro-
pósito maior do projeto. Lembre-se: se partimos do pressuposto que 
somos mediadores, usar verbos como propiciar, promover, propor-
cionar, possibilitar, oportunizar, entre outros.         

7. Objetivos específicos: decorrentes do geral, dizem respeito a aspec-
tos relacionados a determinados conteúdos que estão subentendi-
dos no geral. 

8. Conteúdos propostos a serem trabalhados: devem ser especificados 
pelas áreas do conhecimento a serem trabalhadas. 

9. Metodologia: o planejamento das aulas propostas, ou seja, o roteiro 
das aulas com relatos e análise das mesmas, a fim de possibilitar o 
processo avaliativo. 

10. Avaliação: proposta de avaliação do professor com os objetivos ex-
postos relacionados a uma fundamentação teórica. Avaliação do pro-
jeto, do professor e dos alunos.  

A seguir, alguns exemplos de projetos enfatizando áreas de conhecimento 
que devem ser trabalhadas, estimuladas.

Berçário: de 0 a 1 ano e meio 
Frente à concepção de desenvolvimento interacionista e sociointeracionista, os 

contextos sociais, ambientais e culturais devem estar presentes no projeto, além 
de: proteção dos perigos físicos, saúde, afeto, exploração dos ambientes, estimu-
lação da linguagem com músicas infantis, exploração de sons, ritmos, objetos e 
brinquedos para pegar, tocar, escutar, cheirar, morder. 

Nessa faixa etária, o projeto deve ser proposto pelo adulto, professor, frente às ne-
cessidades das crianças. O processo avaliativo é realizado com base nas produções 
das crianças, fotografias e o relato do professor sobre o desenvolvimento da criança.  
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Pré-maternal: de 1 ano e meio a 3 anos
A rotina das crianças nas escolas deve ser levada em conta na estruturação 

dos projetos de trabalho. O projeto deve levar em conta:

recepção das crianças, familiares;  �

brincadeiras em diferentes espaços da sala de aula; �

café da manhã;  �

brincadeiras ao ar livre, em sala de aula; �

higiene, troca de fraldas; �

repouso – opção para as que não dormem; �

atividades – contação de histórias, cantigas de roda, parlendas; �

atividades coletivas e individuais; �

almoço; �

troca de informações entre os educadores quando ocorre mudança de  �
turno – troca de professor.

Maternal I: 3 anos
Os projetos de trabalho dessa turma e faixa etária devem compreender:

combinações acerca do trabalho; �

organização da sala e dos materiais; �

café da manhã; �

brincadeiras ao ar livre, em sala de aula; �

repouso – opção para as que não dormem – ou atividades repousantes; �

atividades – contação de histórias, cantigas de roda, parlendas; �

atividades – artísticas, motoras; �

atividades coletivas e individuais; �

almoço. �
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Maternal II ao Jardim B: de 4 a 6 anos
Organização das atividades:

odores – temperos, cheiros; �

ritmos – som, espaço; �

mobiliário – tamanho do usuário;  �

tempo – atividades; �

palavras, sons – grave, agudo; �

paladar – gosto; �

tato – elementos naturais; �

construção do esquema corporal (construção contínua) – locomoção, des- �
locamento, estabilidade e equilíbrio, projeção–recepção, manipulação; 

locomoção – caminhar, correr, saltar, rodar, levantar;  �

habilidades de locomoção – equilíbrio e estabilidade, deslocamento em  �
relação ao eixo corporal (balançar-se, inclinar-se, girar, agachar-se), con-
trole do tônus muscular e do equilíbrio do corpo;

projeção–recepção e manipulação – habilidades com bolas, habilidades  �
visomotoras; 

desenvolvimento do esquema corporal – aptidões básicas (resistência,  �
força, flexibilidade, agilidade e velocidade); 

autoimagem – autoestima;  �

orientação no espaço e no tempo – noções como sobre, perto, longe,  �
amanhã, ontem;

situação e direção espacial – no alto/embaixo, em frente/atrás, de um  �
lado/ de outro, direita/esquerda, em cima/embaixo, dentro/fora;

noções temporais – hoje/ontem/amanhã, agora/antes/depois, dia/noite. �

Uso dos espaços: 

externos – praças, árvores; �
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sucatário – construção e manipulação de diferentes objetos; �

atividades lúdicas – jogos cantados, brincadeiras; �

jogos imitativos – atividades profissionais; �

sala de aula – cantos. Ex.: fantasia, supermercado, biblioteca, jogos e brin- �
quedos.

Materiais em sala de aula:

sucatas – embalagens, objetos, madeiras; �

brinquedos, jogos – encaixe, de armar, quebra-cabeça; �

móbiles, chocalhos; �

roupas, chapéus, sapatos, maquiagem; �

espelho; �

utensílios de cozinha, ferramentas; �

fotografias; �

almofadas, tapetes; �

livros, revistas, jornais, panfletos; �

discos, CDs, filmes; �

bolas, aros, cordas; �

mascote;  �

argila, massa de modelar, lápis de cor, giz de cera; �

diferentes texturas de papéis, tecidos; �

lanternas, lençóis, objetos coletados pelas crianças em trabalhos de campo.  �

Assim, nos projetos de trabalho devemos estruturar atividades que busquem 
incentivar, estimular, proporcionar, valorizar os conhecimentos das crianças, fa-
miliares e professores, não esquecendo a característica lúdica que deve transpa-
recer nas propostas de trabalho, pois trabalhar com projetos possibilita reflexão, 
pesquisa e investigação.  

Este material é parte integrante do acervo do IESDE BRASIL S.A., 
mais informações www.iesde.com.br



218

Didática: Organização do Trabalho Pedagógico

Propor trabalhos com Pedagogia de Projetos ou projetos de trabalho em um 
ambiente educativo significa proporcionar aos nossos alunos a construção de 
sua autonomia, compreendida como autogoverno, governo de si. Ou seja, por 
meio de uma proposta estruturada, as combinações sociais propostas em sala 
de aula por todo o grupo e para todo o grupo buscam promover nos educan-
dos a construção progressiva da visibilidade eu–outro, processo necessário para 
aquisição da autonomia. Nesse sentido, as combinações sociais existentes no 
espaço escolar e familiar têm por objetivo proporcionar à criança o desenvolvi-
mento de sua instância moral.

Trabalhar com projetos inspira parceria, coletividade e construção de grupo; 
o que contribui de forma significativa para o crescimento de todos – educandos, 
educadores e familiares, visto que os projetos necessitam de pesquisa, de pro-
cura. Dessa forma, familiares, especialistas, crianças de outras turmas com seus 
respectivos professores podem e devem contribuir na realização do trabalho. 
Visitas a distintos espaços culturais, como museus, teatros, entre outros, devem 
fazer parte da realidade das crianças, assim como cinema, praças, conhecer 
outras realidades, outras escolas.

Lembre-se, mesmo uma saída de campo para conhecer os arredores da escola, 
seu entorno social e cultural, também é extremamente significativa. 

Texto complementar

Infância, escola e mídia:  
a(s) cultura(s) infantil(is) em discussão

(FIGUEIREDO, 2007)

[...]

É sobre a televisão que Postman debruça suas acusações. A televisão, a 
partir da década de 50, iniciou uma revolução na forma como a informação 
passou a ser divulgada mundialmente. A imagem sobrepõe-se então ao dis-
curso e invade os espaços habitados tanto por crianças quanto por jovens, 
adultos e idosos. Torna-se o meio de comunicação com maior difusão mun-
dial e, de certa forma, monopoliza o acesso à informação, não por ser o único 
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veículo difusor de notícias, mas por ser o de maior acesso. Segundo o autor, 
a televisão cria esse monopólio por não requisitar dos seus telespectadores 
nenhuma habilidade cognitiva mais avançada: “as pessoas veem televisão. 
Não a leem. Não a escutam muito. Veem. Isso acontece com adultos e crian-
ças, intelectuais e trabalhadores, tolos e sábios” (id., p. 92).

O grande questionamento, para Postman, pode ser encontrado na rela-
ção entre a criança e a televisão, pois essa se constitui como um veículo de 
comunicação e entretenimento que não distingue entre adultos e crianças. 
Não há formas de ocorrer essa separação. Não existem restrições para se 
assistir televisão, todos conseguem entender as suas imagens, pois ela não 
exige nenhuma forma de racionalidade elaborada para ser compreendida. 
Apenas exige as nossas emoções, para que possamos seguir sua lógica e nos 
mantermos de acordo com suas premissas, que na maioria das situações é 
ditada pela lógica do consumo.

No entanto, o ponto nevrálgico, para ele, da grande difusão da televisão 
na sociedade contemporânea é a sua capacidade de destituir a linha divi-
sória entre idade adulta e a infância. A televisão, por não possuir restrições 
– e quando as simboliza faz no sentido de provocar maiores olhares – acaba 
escancarando todos os segredos do mundo adulto, que desde o século XVI 
foram preservados das crianças. Cenas de violência, de sexo, mentira, traição, 
corrupção, pedofilia, homossexualismo, enfim, questões do mundo adulto e 
privado estão, a partir da televisão, presentes no cotidiano de crianças e ado-
lescentes do mundo inteiro. Não existem mais segredos a serem revelados: 
as crianças já os conhecem e passam a discuti-los entre si e com adultos. A 
noção de vergonha, antes um marco para a distinção entre adultos e crian-
ças, agora se destitui, e passamos a viver com crianças extremamente infor-
madas e conhecedoras de todas as situações existentes na sociedade.

Nesse sentido é que Postman acredita ser a televisão a grande respon-
sável pelo desaparecimento da infância. Através da televisão, a criança 
percebe e aprende os acontecimentos do mundo, sem, muitas vezes, a me-
diação de um adulto responsável ou por uma leitura crítica dessas mídias 
pelo professor. Entretanto, entendemos a necessidade de travarmos, nesse 
momento, alguns contrapontos, necessários a um entendimento mais com-
plexo em relação a constituição da infância na sociedade contemporânea. 
O seu trabalho, bastante enfático em suas afirmações sobre o provável 
desaparecimento das ideias de infância acaba limitando teoricamente as 
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discussões necessárias para podermos compreender as atuais condições da 
infância. Entendemos que, ao delimitarmos uma provável “morte” da infân-
cia, estamos, de certo modo, omitindo-nos de problematizarmos situações 
que “escapam” das suas considerações. Com isso, para estabelecermos esse 
contraponto, optamos pela utilização de um trabalho bastante pertinente 
às questões contemporâneas da infância: a obra de Leni Vieira Dornelles, In-
fâncias que nos Escapam: da criança de rua à criança cyber (2005). A autora, 
que procura apontar de que forma a modernidade construiu mecanismos de 
subjetivação para o “governo” dos infantis, dedica-se ainda a compreender 
de que forma podemos compreender as infâncias que vêm a “escapar” desse 
modelo de infância idealizado pela modernidade, ou seja, compreender as 
diferentes culturas infantis, ou, como a autora mesmo distingue, as infâncias 
ninjas, referindo-se àquelas infâncias a margem das tecnologias, da família, 
do lar, que se encontram em situação de abandono ou ainda as infâncias 
cybers, infâncias essas compostas por crianças altamente globalizadas, com 
acesso a maioria das tecnologias de informação, conhecimento e entrete-
nimento, e que assustam a maioria dos pais e educadores por, em muitos 
momentos, não conseguir mais controlá-las.

A modernidade, a partir de uma série de discursos (médico-higienistas, 
pedagógicos, escolares, familiares, científicos), criou tecnologias de controle 
para que fosse possível a vigilância desses sujeitos, tornando-os mais fáceis 
de treinamento e disciplinamento. É sobre esse ponto que Dornelles (2005), 
se debruça na primeira parte da obra Infâncias que nos Escapam. Busca apre-
sentar de que forma a modernidade acaba criando um modelo de infância. 
Segundo Bujes (2001), o modelo de infância moderno pode ser entendido 
como resultado dessa série de produção de discursos, que denotam ainda as 
relações de poder entre adultos e crianças. Esses discursos, esses significados 
atribuídos à infância resultam, para Bujes (id., p. 26),

o resultado de um processo de construção social, dependem de um conjunto de 
possibilidades que se conjugam em determinado momento da história, são organizados 
socialmente e sustentados por discursos nem sempre homogêneos e em perene 
transformação. Tais significados não resultam, como querem alguns, de um processo de 
evolução, nem estão acima e à parte das divisões sociais, sexuais, raciais, étnicas,... São 
modelados no interior de relações de poder e representam interesses manifestos da Igreja, 
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do Estado, da Sociedade Civil...Implicam em intervenções da filantropia, da religião, da 
Medicina, da Psicologia, do Serviço Social, das famílias, da Pedagogia, da mídia... Contudo, 
esses significados não são estáveis nem únicos e as linguagens que usamos, ao mudar 
constantemente, são indicativas da fluidez e da mutabilidade a que estão sujeitos.

Em meio às análises desses vários discursos produzidos pela modernida-
de visando o governamento dos sujeitos infantis, criando diversas tecnolo-
gias de controle e vigilância dos infantis, principalmente nos espaços das 
instituições escolares (a rotinização dos tempos e espaços das crianças da 
Educação Infantil, por exemplo), é que constituem, para Dornelles (2005), o 
discurso moderno de infância.

Entretanto, o que podemos perceber atualmente é que as nossas crianças, 
de formas muito diversas, acabam por não mais se enquadrar dentro desses 
modelos, tanto nas escolas quanto em suas casas, nas suas brincadeiras, nas 
suas formas de se vestir, de falar, de consumir, de existir. É nesse ponto que 
Postman acredita que a infância está desaparecendo, morrendo, pois não se 
enquadra mais dentro dos parâmetros modernos institucionalizados para ela.

Dicas de estudo
LLEIXA ARRIBAS, Teresa. Educação Infantil: desenvolvimento, currículo e orga-
nização escolar. Porto Alegre: Artmed, 2004.

No livro são abordadas propostas educativas relacionadas à Educação In-
fantil com base nas ideias de pesquisadores e teóricos interacionistas e socio- 
interacionistas.

SCHILLER, Pam; ROSSANO, Joan. GUIA CURRICULAR: 500 actividades curricula-
res apropriadas à educação das crianças. Lisboa: Instituto PIAGET, 1990.

Quinhentas atividades práticas associadas às distintas áreas do conhecimen-
to são apresentadas no livro. Um guia prático de atividades para o professor.
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Atividades
1. Responda às questões a seguir, marcando V para verdadeiro e F para falso. 

Todas as questões falsas devem ser justificadas.

a) (     ) O conceito de infância aceito hoje começou a fortalecer-se no século 
XVII, atingindo seu apogeu no século XX, sendo apenas uma miragem 
antes do Renascimento. 

b) (    ) Na pós-modernidade, a criança seria separada do imaginário adulto 
e a escola assumiria o papel preponderante de educá-la em um processo 
de enclausuramento, de segregação.

c) (    ) Nos projetos de trabalho, o mais importante é que o professor consi-
ga dar toda a sua matéria, pois, assim, os alunos adquirem os significados 
disponíveis em todos os assunto trabalhados no projeto. 
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d) (     ) Postman (1999) alerta que se a infância foi inventada, poderia deixar 
de existir, poderia desaparecer. 

e) (     ) O projeto não é uma simples representação do futuro, do amanhã, 
do possível, de uma ideia; é o futuro a fazer, um amanhã a concretizar, 
um possível a transformar em real, uma ideia a transformar em ato. 
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Christiane Martinatti Maia
Desinventar objetos. O pente, por exemplo. Dar ao pente funções de não  

pentear. Até que ele fique à disposição de ser uma begônia.

Manoel de Barros

Abordaremos nesta aula a importância do ato de planejar para a ação 
educativa. Nesse sentido, partindo da estrutura de planejamento dos pro-
jetos de trabalho, enfatizaremos sua característica interdisciplinar e sua re-
lação com os processos de ensinar e aprender nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental.

O que significa educar, hoje? O que entendemos por educação? 

À educação, hoje, cabe estimular a criação de novas formas de experi-
mentar, experienciar, imaginar. Mas será que conseguimos e permitimos 
que nossos alunos façam isso? Principalmente os alunos que se encon-
tram matriculados nos anos inicias do Ensino Fundamental? Uma cultura 
juvenil tão distante da nossa? 

Trabalhar com projetos de trabalho nas séries iniciais seria uma das 
formas de possibilitar essas ações, tão esquecidas em nossos dias: experi-
mentar, experenciar, imaginar e problematizar. 

Tão igual e tão diferente: nossos alunos...
Roupas, acessórios e calçados associados a marcas e às tribos: skatis-

tas, surfistas, patricinhas e mauricinhos. Quem são os jovens que habitam 
nossas salas de aula? Esses jovens estão conectados com seus professo-
res? Ou seja, conhecemos sua linguagem, o que assistem na TV?

O panorama atual nos anos iniciais do Ensino Fundamental em todo o 
Brasil, frente a nossos alunos e professores, é quase o mesmo: os profes-
sores perguntando quem são seus alunos, os alunos perguntando quem 
são seus professores. 
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Artefatos culturais constituindo esses jovens, artefatos desconhecidos dos 
educadores: imagens, sons, alimentos etc. Uma cultura da imagem, da merca-
doria, do ter, moldando os jovens, construindo identidades tão distintas entre si. 
Uma nova identidade grupal: pertenço ao grupo dos...

E são esses jovens e crianças que chegam em nossas salas de aula, negando 
ou desconhecendo o lúdico (brincar, jogar), negando as músicas consideradas 
infantis, as rodas cantadas (cantigas de roda), negando o teatro, os jogos canta-
dos, negando características associadas à infância (seu eu criança). Pois qual su-
jeito hoje com seis ou sete anos de idade permite que uma professora proponha 
uma brincadeira de pular corda, ou pular sapata/amarelinha? Isso, claro, se eles 
souberem o que é isso!

Não diferente é o repertório musical: “Atirei o pau no gato”, “O sapo não lava 
o pé”, “Dona aranha”, “Caranguejo não é peixe”. Muitas vezes, nas creches e es-
colas de Educação Infantil, nossos alunos desconhecem essas músicas ou não 
as cantam, por isso, os alunos dos dois primeiros anos do Ensino Fundamental 
desconhecem e negam esses sons, ritmos e melodias. Por quê? 

Cultura MTV, rap e funk. Tati Quebra-barraco, Bonde do Tigrão, CPM 22. Não 
podemos mais relacionar funk e rap às classes sociais menos favorecidas, pois 
esses estilos musicais estão em todas as rádios do Brasil, no som portátil e no 
Mp3. Poderíamos perguntar o porquê da escolha dessas músicas e conjuntos, 
mas já sabemos a resposta: sexo, violência, uso e liberação de drogas, desempre-
go, falta de perspectivas sociais e financeiras – assuntos abordados em grande 
parte das letras dessas músicas. 

Os brinquedos mudaram, os jogos mudaram, as músicas mudaram, os pro-
gramas televisivos mudaram, as roupas mudaram. Nossas crianças e jovens 
também. Assim, cabe a nós, professores e futuros professores, também mu-
darmos para problematizar, questionar e perguntar – se a cultura constitui os 
sujeitos, sendo ela própria produto de significados produzidos pelos sujeitos 
e grupos sociais inseridos nela. Em sala de aula, como poderíamos, enquanto 
adultos, inserirmo-nos na cultura infantil e juvenil de hoje?

O que refletem os projetos de trabalho? 
Retomamos novamente: os projetos de trabalho refletem uma nova maneira de 

pensar e fazer educação, currículo e diversidade. Uma proposta sem uma estrutu-
ração única, uma construção engendrada de temática, justificativa, objetivos etc. 
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Mas com um norte, um caminho: a flexibilidade, a característica mutante – re-
construção constante.

Assim, Hernández (2001, p. 3) destaca que, ao serem construídos, os projetos 
de trabalho devem embasar-se em algumas questões, conforme o que segue:

um projeto de trabalho supõe uma concepção do aprender que leva em  �
conta algumas vozes;

aprender relacionado à elaboração de uma conversação cultural; �

a aprendizagem realiza-se de uma maneira situada; �

um projeto de trabalho poderia ser considerado um formato aberto (não  �
rígido e estável) para a indagação, de maneira que permita estruturar e 
contar uma história;

o tema está vinculado ao emergente, a uma concepção transdisciplinar do  �
conhecimento;

percepção e problematização de cultura e currículo; �

com os projetos de trabalho, pretende-se percorrer o caminho que vai da  �
informação ao conhecimento;

nos projetos de trabalho, assumimos  uma perspectiva multiculturalista.  �

Esmiuçando as ideias do autor, poderíamos destacar que trabalhar com pro-
jetos de trabalho supõe mediar, constantemente, culturas, diferenças, diversida-
des e conhecimento. Propor atividades significativas para os alunos, despertan-
do seu interesse, transformando-o em coparticipante do planejamento na busca 
de informações, recursos didáticos. Perceber e aceitar que os projetos devem ser 
reestruturados, reelaborados e até deixados de lado quando os alunos perde-
rem o interesse – pois, a característica dos projetos é ser mutante, flexível.

Compreender que interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade significa criar 
novos conceitos, novos objetos de estudo, e não apenas transitar em torno de 
diversas áreas de conhecimento. Que se a escola e o nosso planejamento, às 
vezes, trabalham somente com uma cultura, as culturas são múltiplas e devem 
fazer parte do nosso projeto. E, por fim, não existe uma única verdade: as verda-
des também são múltiplas.

Ou seja, reconhecer a diversidade; questionar a objetividade do conhecimen-
to escolar; resgatar as vozes excluídas do conhecimento oficial e do currículo; 
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ter sempre presente que nossos valores culturais não são os únicos. Frente a 
essas questões, para o autor o reconhecimento da diversidade não deve ser pas-
sivo, mas ativo e constituidor de novas formas de pensar e agir. Inclusive sobre 
o currículo.

Projetos de trabalho e currículo 
Se nos estudos culturais a cultura é uma arena, um campo de luta em que o significado 

é fixado e negociado, as escolas, sua maquinaria, seus currículos e práticas são parte desse 

complexo. 

Marisa Vorraber Costa

Uma das questões a serem destacadas nos projetos de trabalho nas séries ini-
ciais seria um novo repensar do currículo. Ou seja, de um roteiro pronto, acaba-
do, constituído de saberes mínimos, conteúdos mínimos, transformá-lo em um 
roteiro inacabado, constituído por saberes que problematizem e manifestem as 
diferenças, as desigualdades, as etnias, os gêneros, as religiões, entre outras ma-
nifestações culturais.

O poder está situado nos dois lados do processo de representação: o poder define a forma 
como se processa a representação; a representação, por sua vez, tem efeitos específicos, 
ligados, sobretudo, à produção de identidades culturais e sociais, reforçando, assim, as relações 
de poder. A representação, entretanto, não é apenas um condutor do poder, um simples ponto 
na mediação entre o poder como determinante e o poder como efeito. O poder está inscrito 
na representação: ele está “escrito”, como marca visível, legível, na representação. Em certo 
sentido, é precisamente o poder que está representado na representação. (SILVA, 2006)

Para o autor, o currículo define o que é real em termos de conhecimento, 
cultura representada, conteúdos, processos avaliativos, constituindo-se assim 
como um texto de poder: acolhe e define o que considera mínimo para aprender, 
mínimo para ensinar, mínimo para avaliar. Representando e produzindo identi-
dades culturais e sociais, definindo o que é válido, o que não é válido, o que deve 
ser respeitado e o que deve descartado. 

Nesse sentido, faz-se necessário levar para as salas de aula o que nossos 
alunos escutam, veem, ou seja, tudo que é estranho a nós – sua cultura, sem 
esquecermos de não estereotipá-la.

De um certo ponto de vista, o estereótipo pode ser considerado uma forma 
de representação. No estereótipo, o outro é representado através de uma forma 
especial de condensação em que entram processos de simplificação, generaliza-
ção, homogeneização (SILVA, 2006).
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Projetos de trabalho, currículo e multiculturalismo 
Partindo das ideias de McLaren (1997), em uma perspectiva multicultural o 

currículo deve buscar a transformação das relações sociais, culturais e institucio-
nais em que os significados são gerados. Problematizar as representações cons-
tituídas e constituidoras presentes no currículo.

Ao analisar toda a gama dos lugares diversificados e densamente estratificados de aprendiza-
gem, tais como a mídia, a cultura popular, o cinema, a publicidade, as comunicações de massa 
e as organizações religiosas, entre outras, os estudos culturais ampliam nossa compreensão do 
pedagógico e de seu papel fora da escola como o local tradicional da aprendizagem. (GIROUX, 
1995, p. 90)

Novelas, seriados, filmes, desenhos, músicas: o que nossos alunos assistem e 
escutam? Por quais sites da web eles navegam? Nós assistimos e escutamos as 
mesmas coisas que eles assistem e escutam? Por que desconsideramos o que 
eles escutam e assistem, muitas vezes classificando suas escolhas como péssi-
mas, de mau gosto etc.?

Para os estudos culturais, a educação não ocorre somente nas escolas, nas 
salas de aula. Ela ocorre quando assistimos a um filme, a uma novela, lemos uma 
revista, escutamos uma música, enfim, frente a todos os artefatos culturais: “Os 
programas de TV, os filmes (agora na TV a cabo), os videogames e a música (com 
os fones de ouvido que permitem que se desliguem dos adultos) são agora o 
domínio privado das crianças” (STEINBERG, 1997, p. 124).

Assim, quando falamos em currículo cultural, temos que ter em mente a mídia 
televisiva e impressa. Suas armas de sedução: imagens coloridas, agradáveis, rá-
pidas, anúncios imagéticos, que mostram sujeitos diferentes dos que encontra-
mos na realidade – todos bonitos, bem-sucedidos em todas as instâncias da vida 
afetiva, profissional e econômica. 

Não há pobreza, mas há a construção de representações femininas, masculi-
nas, de crianças, jovens, adultos e velhos: para cada faixa etária, uma representa-
ção – o jovem despreocupado, a menina sensível, a criança sagaz, o adulto asso-
ciado ao tratamento de rugas, cirurgias plásticas. E o velho? Associado à casa de 
repouso, aposentadoria etc. 

Cabe, então, ao construirmos nossos projetos de trabalho, termos em mente 
nosso público de hoje: crianças e jovens muito distantes dos modelos propostos 
nos livros – crianças e jovens que fomos. Sujeitos construídos na complexidade 
dos processos de subjetivação1 e de produção das identidades.
1 Subjetivação como construção da subjetividade, constituída no interjogo do sujeito com o mundo que o cerca. Buscar compreender um sujeito 
subjetivado nas práticas sociais (discursivas ou não) que o cerceiam.
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Nesse sentido, faz-se necessário que a escolha do tema a ser trabalhado nos 
projetos de trabalho venha ao encontro da realidade de nossos alunos. Assim, o 
que se propõe a seguir é estruturar uma temática que possa exemplificar uma 
proposta que problematize o ser criança e adolescente hoje e nossos olhares 
sobre eles.

Algumas propostas de trabalho
Para elaborarmos projetos de trabalho nos anos iniciais do Ensino Funda-

mental, faz-se necessário escolher bons livros, materiais. Nesse sentido serão 
apresentadas duas propostas de trabalho relacionadas à elaboração de projetos 
para o quarto e quinto ano do Ensino Fundamental.

Quarto ano 
Temática: Trava-línguas.

Título: Brincando com trava-línguas. 

Objetivo geral: Propiciar a relação fonema–grafema por meio da exploração 
de trava-línguas.

Objetivos específicos: 

1. Possibilitar o desenvolvimento pictórico, utilizando diferentes recursos.

2. Proporcionar o crescimento corpóreo–cinestésico a partir de jogos tea-
trais.

3. Oportunizar a reflexão sobre os diferentes dialetos existentes no espaço 
educativo.

Dicas de trava-línguas de conhecimento popular2:

Disseram que na minha rua tem paralelepípedo feito de paralelogramos. 
Seis paralelogramos tem um paralelepípedo. Mil paralelepípedos tem uma 
paralelepipedovia. Uma paralelepipedovia tem mil paralelogramos. Então 
uma paralelepipedovia é uma paralelogramolândia? 

2 Os trava-línguas aqui apresentados são apenas sugestões, ou seja, o professor deve buscar trava-línguas que possam ser significativos para seus 
alunos. Trava-línguas são textos curtos rimados que apresentam dificuldade na hora da pronúncia.
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Verbo Tagarelar no Futuro do Pretérito:

Eu tagarelaria

Tu tagarelarias

Ele tagarelaria

Nós tagarelaríamos

Vós tagarelaríeis

Eles tagarelariam

*

Sábia não sabia que o sábio sabia que o sabiá sabia que o sábio não sabia 
que o sabiá não sabia que a sábia não sabia que o sabiá sabia assobiar. 

*

Num ninho de mafagafos, cinco mafagafinhos há!

Quem os desmafagafizá-los, um bom desmafagafizador será. 

*

O desinquivincavacador das caravelarias desinquivincavacaria as cavida-
des que deveriam ser desinquivincavacadas. 

*

Perlustrando patética petição produzida pela postulante, prevemos pos-
sibilidade para pervencê-la porquanto perecem pressupostos primários 
permissíveis para propugnar pelo presente pleito pois prejulgamos pugna 
pretárita perfeitíssima. 

*

Não confunda ornitorrinco com otorrinolaringologista, ornitorrinco com 
ornitologista, ornitologista com otorrinolaringologista, porque ornitorrin-
co, é ornitorrinco, ornitologista é ornitologista, e otorrinolaringologista é 
otorrinolaringologista.
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Quinto ano
Temática: A construção de identidades a partir da exploração do funk.

Título: Quebrando o barraco: (des)construindo identidades juvenis.

Objetivo geral: Oportunizar a reflexão acerca da construção de identidades 
juvenis explorando letras de funk.

Objetivos específicos: 

1. Possibilitar a compreensão acerca da construção de modelos femininos 
e masculinos por meio de discursos presentes nas letras de funk.

2. Proporcionar a produção escrita partindo da reestruturação de algumas 
letras de músicas.

3. Oportunizar o questionamento sobre os diferentes dialetos existentes 
nos espaços musicais.

Dica de música:

Sou feia mas tô na moda
Tati Quebra-Barraco/Bruno DJ/Ricardo Gama

Eta lelê, eta lelê

Eu fiquei três meses sem quebrar o barraco,

Sou feia, mas tô na moda,

Tô podendo pagar hotel pros homens, isso é que mais importante.

Quebra meu barraco um milhão de vezes.

Questões para problematização: 

1. O que significa ser feia mas estar na moda? 

2. Defina o conceito de barraco na música. 

3. Por que pagar hotel para os homens é mais importante? Explorar com os 
alunos questões como ser mulher, ser homem hoje, representações de 
bonito, feio, raça e etnia. 

4. Linguagem utilizada pela funkeira – dialeto. 
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Sintetizando... 
Trabalhar com projetos de trabalho nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

significa possibilitar pesquisas de campo, processos de mediação constante. É 
importante que os adultos ingressem na cultura de seus alunos, ou seja, infor-
mem-se sobre o que esses alunos escutam, assistem e brincam, ou não brincam, 
pois os alunos que fomos não estão mais nos espaços educativos.

Analisar músicas, filmes, documentários, imagens. Por que toda propaganda 
de cigarro mostra a imagem de uma mulher ou de um homem bem-sucedido, 
bonito e charmoso? Por que em programas televisivos destinados ao público 
jovem geralmente existem grupos associados aos malvados e aos bonzinhos? 
As jovens estão sempre de dieta? Não existe espaço para as pessoas vistas como 
diferentes: obeso, negro, índio, pessoas com deficiência? E quando esses sujeitos 
se fazem presentes são estereotipados? 

Que comecem os projetos de trabalho calcados na diversidade, no multicul-
turalismo e no referencial teórico!

Texto complementar

Os circuitos dos jovens urbanos
(MAGNANI, 2005)

Recentemente, o antropólogo espanhol Carles Feixa referiu-se a ela na in-
trodução ao número especial da Revista de Estudios de Juventud (n. 64, 2004), 
que trazia textos majoritariamente de autoria de pesquisadores da penínsu-
la ibérica, fazendo um contraponto com outra expressão, “culturas juvenis”, 
para demarcar linhas de interpretação diferentes. Ao mesmo tempo em que 
se registra a presença maciça na mídia da temática jovem, desde os anos 
de 1960, nas modalidades punks, mods, skinheads, heavies, rockers, grunges, 
nuevaoleros etc., não teria havido a devida correspondência nas pesquisas 
acadêmicas, as quais teriam ficado restritas a aspectos estruturais – escola, 
trabalho, família – ou a temas clássicos como o associacionismo, a partici-
pação, as atitudes políticas. Por outro lado, as metodologias quantitativas 
teriam relegado a um segundo plano as abordagens de corte etnográfico.
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Ainda segundo Feixa, nesse período houve estudos empíricos e alguns 
até teóricos, que no entanto não tiveram a devida difusão. Nos últimos anos, 
essa situação tendeu a mudar e o tema das “tribos urbanas” começou a des-
pertar interesse no meio acadêmico de forma mais sistemática. A ideia do 
número especial daquela revista foi retomar a questão e propor uma nova 
perspectiva para tratar o assunto, que está resumida no próprio título: “Das 
tribos urbanas às culturas juvenis”:

O primeiro termo (tribos urbanas) é o mais popular e difundido, ainda que esteja 
fortemente marcado por sua origem na mídia e por seus conteúdos estigmatizantes. O 
segundo termo (culturas juvenis) é o mais utilizado na literatura acadêmica internacional 
(vinculada normalmente aos estudos culturais). Essa mudança terminológica implica 
também uma mudança na forma de encarar o problema, que transfere a ênfase da 
marginalidade para a identidade, das aparências para as estratégias, do espetacular para 
a vida cotidiana, da delinquência para o ócio, das imagens para os atores. (FEIXA, 2004, p. 
6; trad. minha)

O autor prossegue dizendo que o termo “culturas juvenis” aponta mais 
para as formas em que as experiências juvenis se expressam de maneira 
coletiva, mediante estilos de vida distintivos, tendo como referência prin-
cipalmente o tempo livre. Esses “estilos distintivos”, identificados por meio 
do consumo de determinados produtos da cultura de massa, como roupas, 
música, adereços, formas de lazer etc., remetem à ideia das “subculturas”, tão 
ao gosto da tradição inaugurada pelo Centro de Estudos de Cultura Con-
temporânea, referência obrigatória dos atuais cultural studies. Por outro lado, 
ainda nessa tradição, as experiências no interior das subculturas eram vistas 
como rituais de resistência à dominação de uma cultura hegemônica; daí 
o caráter “chocante” e desafiador da presença, do visual e da atuação dos 
skinheads, por exemplo, manifestação tida como paradigmática de uma sub-
cultura juvenil típica (HALL; JEFFERSON, 1976).

Com o objetivo, porém, de oferecer uma alternativa a esses enfoques 
e assim poder dialogar com eles na forma de contraposição e/ou com-
plementaridade, proponho outra denominação, “circuitos de jovens”, e 
outro ponto de partida para a abordagem do tema do comportamento 
dos jovens nos grandes centros urbanos. Em vez da ênfase na condição 
de “jovens”, que supostamente remete a diversidade de manifestações a 
um denominador comum, a ideia é privilegiar sua inserção na paisagem 
urbana por meio da etnografia dos espaços por onde circulam, onde estão 
seus pontos de encontro e ocasiões de conflito, e os parceiros com quem 
estabelecem relações de troca.
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Mais concretamente, o que se busca com essa opção é um ponto de vista 
que permita articular dois elementos presentes nessa dinâmica: os compor-
tamentos (recuperando os aspectos da mobilidade, dos modismos etc., en-
fatizados nos estudos sobre esse segmento) e os espaços, as instituições e 
os equipamentos urbanos que, ao contrário, apresentam um maior (e mais 
diferenciado) grau de permanência na paisagem – desde o “pedaço”, mais 
particularista, até a “mancha”, que supõe um acesso mais amplo e de maior 
visibilidade. O que se pretende com esse termo, por conseguinte, é chamar 
a atenção (1) para a sociabilidade, e não tanto para pautas de consumo e 
estilos de expressão ligados à questão geracional, tônica das “culturas juve-
nis”; e (2) para permanências e regularidades, em vez da fragmentação e do 
nomadismo, mais enfatizados na perspectiva das ditas “tribos urbanas”.

Essa proposta tem como base uma reflexão anterior, formulada em artigo 
da Revista Brasileira de Ciências Sociais (MAGNANI, 2002), sobre a necessida-
de de recortar e diferenciar uma “antropologia urbana” no interior da vaga e 
pouco operativa expressão “antropologia das sociedades complexas”. A ideia 
era levar em conta tanto os atores sociais com suas especificidades (deter-
minações estruturais, símbolos, sinais de pertencimento, escolhas, valores 
etc.) como o espaço com o qual interagem – mas não na qualidade de mero 
cenário, e sim como produto da prática social acumulada desses agentes, e 
também como fator de determinação de suas práticas, constituindo, assim, a 
garantia (visível, pública) de sua inserção no espaço.

Dicas de estudo
STEINBERG, Shirley; KINCHELOE, Joe L. (Orgs.) Cultura Infantil – a construção 
corporativa da infância. Tradução de: BRICIO, George Eduardo. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2001.

Nesta obra, as autoras possibilitam a discussão acerca de aspectos que cons-
tituem atualmente a cultura infantil, tais como a mídia. Abordam, ainda, o con-
ceito de Kindercultura.

XAVIER, Maria Luisa et al. Planejamento em Destaque: análises menos conven-
cionais. Porto Alegre: Mediação, 2000.
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Vários pesquisadores em educação promovem uma reflexão sobre as distin-
tas propostas de planejamento, como os centros de interesse à Pedagogia de 
Projetos ou projetos de trabalho.

Atividades
1. Responda às questões a seguir, marcando V para verdadeiro e F para falso. 

Todas as questões falsas devem ser justificadas.

a) (      ) Se nos estudos culturais a cultura é uma arena, um campo de luta em 
que o significado é fixado e negociado, as escolas, sua maquinaria, seus 
currículos e práticas são partes desse complexo. 

b) (      ) Um projeto de trabalho supõe uma concepção do aprender que leva 
em conta uma única voz. 

c) (     ) Os programas de TV, os filmes (agora na TV a cabo), os videogames 
e a música (com os fones de ouvido que permitem que se desliguem dos 
adultos) são agora o domínio privado das crianças. 

d) (     ) Nos projetos de trabalho, assumimos a perspectiva de apenas uma 
cultura sendo trabalhada. 
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Projetos de trabalho para as  
séries finais no Ensino Fundamental

Ana Claudia Urban
Esta aula tem a intenção de provocar reflexões acerca da prática docen-

te e seus desdobramentos em sala de aula. 

Vivemos em um momento em que o papel da escola está sendo signifi-
cativamente discutido, analisado e criticado. Nessa dinâmica, refletir sobre 
a educação, o currículo, a formação docente e aspectos metodológicos, é 
tarefa que exige um olhar atento a todas as possibilidades de reflexão que 
cercam a escola, para que possamos compreender a influência que todos 
esses fatores exercem sobre a escola, as suas atividades, o seu cotidiano.

Ao propor um trabalho com a formação de professores, tornou-se de 
singular importância pensar esse processo de forma dinâmica e atenta à 
natureza que envolve o “ser professor”. 

Assim, as discussões que seguem têm o objetivo de pensar a prática 
docente e, ao pensar essa prática, faz-se necessário um estudo sobre a 
natureza da formação docente, que certamente não se restringe somente 
à conclusão de um determinado curso, mas abarca aspectos muito mais 
amplos, que passam pela trajetória estudantil, pela opção profissional, pelo 
curso de formação inicial e também pela inserção no cotidiano escolar. 

Pensando a prática docente e sua relação 
com a realidade do Ensino Fundamental

Espera-se que, ao final do Ensino Fundamental, os alunos possam ter 
a dimensão sobre a realidade onde vivem, possam ter condições de con-
frontá-la e relacioná-la com outros contextos e, por conseguinte, consigam 
fazer as suas escolhas e estabelecer critérios para orientar as suas ações. 

Para que esse conjunto de ações se efetive, entende-se que é neces-
sário oportunizar aos alunos situações de aprendizagem que favoreçam 
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o desenvolvimento de noções e conceitos básicos que o permitam justamente 
perceber essa realidade.

 Neste sentido, a presente reflexão tem como objeto a análise e a sistematiza-
ção da história da vida dos alunos, através da realização de uma pesquisa. 

A prática de pesquisa voltada ao Ensino Fundamental preconiza a adoção de 
ações que são capazes de eleger novos temas e novas formas de estudar o passa-
do em estreita relação com o presente e, para aproximarmos uma discussão que 
leve em conta o significado de uma prática de pesquisa, escolhemos a história 
de vida dos alunos. Não se trata de uma pesquisa de cunho histórico, mas de 
uma atividade que favoreça uma ação de pesquisa, estimule uma relação com 
o conhecimento numa perspectiva dinâmica e significativa. Seguramente, por 
meio de conversas, visitas e inserções no cotidiano da escola, é possível elencar-
mos diversos temas que podem favorecer uma prática de caráter investigativo.

Com essas preocupações nos reportamos à obra Pesquisa na Escola, de Marcos 
Bagno, na qual este apresenta alguns aspectos que, enquanto professores, preci-
samos levar em conta quando falamos em “pesquisa”. Afirma o autor:

Ensinar a aprender, [...] é não apenas mostrar os caminhos, mas também orientar o aluno para 
que desenvolva um olhar crítico que lhe permita desviar-se das “bombas” e reconhecer, em meio 
ao labirinto, as trilhas que conduzem às verdadeiras fontes de informação e conhecimento. 
(BAGNO, 2003, p. 15)

Muitas vezes a pesquisa é pensada como algo distante da realidade de clas-
ses do Ensino Fundamental. Acreditamos que esse status da pesquisa se deve à 
forma como esta foi historicamente tratada, principalmente nos cursos de for-
mação de professores, sendo vista como algo de caráter excepcional, de proprie-
dade exclusiva de alguns setores ligados à educação. 

Porém, o que muitas vezes passa despercebido, pelos próprios professores, 
é a questão de que toda problematização da pesquisa educacional está estrita-
mente vinculada à sala de aula, ou seja, à prática do professor; sejam os temas os 
mais variados possíveis: a metodologia de ensino, as dificuldades de aprendiza-
gem, o livro didático, as reformas educacionais, os currículos, a avaliação, entre 
outros.

A escola é, por assim dizer, o locus privilegiado, quando se fala em pesquisa 
educacional. Pode parecer estranho, mas essa afirmação quer revelar que todos 
os envolvidos com a escola estão em estreita relação com a pesquisa, sejam eles 
professores, alunos, pedagogos, pais, comunidade escolar, órgãos administrati-
vos, enfim, todos os que pensam a educação podem e são sujeitos de pesquisa.
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As contribuições acerca da cultura da escola vêm, de certa forma, confirmar 
que este é o espaço onde estão presentes todas as indagações, isto é, toda a pro-
blematização relativa à pesquisa educacional que nasce no interior da escola. 

Jean-Claude Fourquin, autor da obra Escola e Cultura – as bases sociais e epis-
temológicas do conhecimento escolar, pontua que: “[...] a escola é também um 
‘mundo social’, que tem suas características de vida próprias, seus ritmos e seus 
ritos, sua linguagem, seu imaginário, seus modos próprios de regulação e trans-
gressão, seu regime próprio de produção e de gestão de símbolos” (FOURQUIN, 
1993, p.167).

Neste sentido, a escola é o espaço, por excelência, de onde emergem as preo-
cupações da pesquisa educacional e, é claro, não poderia ser diferente.

Então, de que forma a prática da pesquisa se vincula à vida da escola?

Certamente, repetindo o que já é suficientemente apresentado na literatura 
da área, a pesquisa nasce de uma problematização, isto é, da ação vivenciada 
na escola, especialmente no interior da sala de aula, onde inúmeros aspectos 
podem e devem ser levados em conta, tais como: o grupo com o qual se desen-
volve o trabalho, a proposta curricular da escola, o livro didático em uso, as ne-
cessidades dos alunos, bem como a forma pela qual os mesmos relacionam-se 
com o conhecimento escolar.

Não estamos aqui retomando jargões acerca da prática pedagógica, da rela-
ção teoria–prática com o intuito de buscar explicações para discussões ampla-
mente debatidas. Mas, sim, assumirmos que as problematizações relacionadas 
à escola envolvem diretamente a ação docente, com todas as contradições que 
são possíveis. Em nosso entendimento o vínculo já está, por assim dizer, deline-
ado, isto é, o foco da pesquisa educacional é a própria escola e os sujeitos que a 
ela se vinculam.

Edwiges Zaccur e Maria Teresa Esteban, na obra Professora-Pesquisadora – uma 
práxis em construção, revelam o que, de certa forma, estamos refletindo e através 
das vozes de algumas professoras as suas experiências são apresentadas. Quanto 
à proposta da obra, dizem as autoras: “De certa maneira, sem o saber, já éramos 
professoras-pesquisadoras – questionávamos a nossa prática, refletíamos sobre o 
nosso fazer, buscávamos interlocutores que nos ajudassem a compreender mais 
ampla e profundamente o desafiador cotidiano da escola” (2002, p. 8).

As autoras, ao discutirem a pesquisa enquanto eixo de formação docente, 
contribuem com a afirmação: “[...] não sendo um fim em si mesma, pode ser a 

Projetos de trabalho para as séries finais no Ensino Fundamental

241Este material é parte integrante do acervo do IESDE BRASIL S.A., 
mais informações www.iesde.com.br



consequência de um fazer em que o indivíduo faz e coloca questões. Pesquisar 
pode se dar a partir de um questionamento, de uma pergunta, de uma ideia fixa, 
articuladora de um processo empírico-teórico de uma investigação” (2002, p. 15).

Desta forma, assumimos a pesquisa como uma atividade inerente à própria 
prática pedagógica, como também à reflexão de outras práticas que suscitem 
novos caminhos, alternativas que levem a um ensino significativo. 

Continuam as autoras: “Não se trata de descartar a necessidade do aprofun-
damento teórico, mas ao contrário, dar ao aprofundamento teórico o sentido de 
busca de respostas, que se abrem a novas perguntas num movimento que não 
encontra um ponto terminal” (2002, p. 15).

Nessa perspectiva, a contribuição das autoras mencionadas está justamente 
na importância da pesquisa, não de uma maneira “mascarada”, mas fazendo da 
concepção da pesquisa uma ferramenta possível para a prática docente.

Com o olhar de que a dinâmica da sala de aula é algo a ser pensado cotidia-
namente, tomamos como temática de pesquisa para este momento a história 
de vida do aluno.

A escolha da temática
Por que a escolha da temática: história de vida dos alunos?

Como mencionamos anteriormente, não se trata de tomarmos as aborda-
gens de natureza histórica, mas sim de inserirmos um olhar sobre a atividade 
em sala de aula,  na qual prioritariamente o aluno é tomado como sujeito do 
processo educacional; assim, uma ação didática pensada na história de vida do 
aluno pode contribuir significativamente no sentido de levar o mesmo a se per-
ceber como sujeito de sua história e, dessa forma, capaz de pensar o espaço 
onde vive, as relações que estabelece e conseguir, de certa forma, sistematizar 
essa sua forma de percepção.

Objetivos da atividade
Com o intuito de sistematizar as discussões anteriormente registradas, apon-

tamos como objetivo da atividade, ou seja, as possibilidades de reflexão sobre o 
tema junto aos alunos:

242

Didática: Organização do Trabalho Pedagógico

Este material é parte integrante do acervo do IESDE BRASIL S.A., 
mais informações www.iesde.com.br



identificar relações sociais no seu próprio grupo de convívio; �

oportunizar momentos de atividades que favoreçam o registro de aconte- �
cimentos significativos da vida dos alunos;

favorecer a sistematização dos acontecimentos da vida dos alunos, esta- �
belecendo comparações com as histórias de vida de familiares e de crian-
ças e adolescentes em outros tempos/espaços;

confeccionar um livro da história da vida dos alunos, a ser exposto oral- �
mente  e por escrito para os colegas de turma.

Projetos de trabalho

Projetos de trabalho – sugestão de estruturação 
Para iniciar as reflexões sobre a temática, o professor poderia fazer uso do 

texto a seguir, com a intenção de chamar a atenção dos alunos para a forma 
como crianças e jovens eram educadas no Brasil.

A fábrica e a cidade até 1930

Escola
No Brasil, nunca foi fácil para os filhos de operários frequentar a escola por 

longo período, sobretudo para os filhos de trabalhadores não qualificados, 
que, por ganharem pouco, precisavam da contribuição financeira de toda a 
família. Disso resultava que as crianças iam à escola por pouco tempo.

A maior parte cumpria somente o curso primário, que corresponde às 
quatro primeiras séries do 1.º grau. As escolas públicas eram chamadas de 
grupo escolar. Em geral, as matérias estudadas no primário eram Linguagem, 
Aritmética, Geografia e História do Brasil.

(PETTA, Nicolina Luiza de. A Fábrica e a Cidade até 1930. São Paulo: Atual, 1995. p. 33)
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Sugestão de metodologia para a realização da atividade:

Realizar um levantamento inicial sobre aspectos gerais acerca da vida de 
cada aluno, destacando: O que é ser jovem/adolescente? Como é ser um jovem 
estudante?

Como primeiro passo poderá ser realizada uma atividade dividida em dois 
momentos:

1.º Solicitar aos alunos que respondam às questões propostas no roteiro su-
gerido. O intuito é explorar as  curiosidades, as preferências, os interesses, os 
projetos para o futuro. 

2.º Orientar os alunos a buscarem respostas para as mesmas perguntas com 
seus pais, avós, pessoas com as quais convivem e que, de certa forma, já fizeram 
a sua experiência de escolarização. Para este levantamento poderá ser usado 
o mesmo roteiro ou adaptações que o professor julgar oportuno.  A intenção 
deste questionário – para pessoas com as quais o aluno convive – é que o aluno 
perceba as ideias e as expectativas que outras pessoas já tiveram sobre a etapa 
da vida e escolarização que eles estão vivendo no momento.  

Sugestão de roteiro para a atividade.

A história do nome (como foi escolhido, significado). �

Informações sobre a vida escolar (locais onde estudou, momentos que  �
mais marcaram a vida escolar, professores, colegas, atividades desenvol-
vidas na escola etc.).

Características da vida religiosa (religião, momentos mais significativos, ca- �
racterísticas da religião que professa,  histórico dessa religião na família, des-
de quando fazem parte dessa denominação, formas de participação etc.).

Relatos sobre como foi a infância (lembranças, amigos, momentos  diver- �
tidos,  brincadeiras preferidas, locais utilizados, acidentes,  brincadeiras do 
tempo dos avós e dos pais).

Num segundo momento pode ser feita a leitura e análise de textos relativos à 
história de vida dos alunos e/ou jovens que viveram em outros tempos e espaços. 

Num terceiro momento poderá ser realizado um debate com os alunos, pro-
curando promover reflexões nas quais os mesmos possam comparar a sua con-
dição de vida enquanto jovem e aluno, com a de crianças,  adolescentes, jovens 
e alunos de outros tempos e espaços. 
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Este debate poderá ser muito interessante, mas deve-se levar em conta que a 
intenção não é estabelecer uma relação de julgamento desta ou daquela época, 
mas sim levar os alunos a se perceberem como pessoas de sua época, com suas 
características, expectativas. Vale lembrar que o registro escrito é importante!

Na atividade de conclusão, com o auxílio do professor, poderá ser elaborada 
uma síntese a partir das informações das pesquisas e registros realizados. Como 
parte da conclusão, poderá ser confeccionado uma espécie de “livro”, contendo: 
capa, apresentação, dedicatória, no qual os alunos possam visualizar as informa-
ções que trouxeram.

O momento de culminância poderá ser a apresentação voluntária de alguns 
dos aspectos registrados no livro.

Texto complementar

Se estamos indo,  
é bom que saibamos para onde vamos

(LACERDA, 2002)

Por muitas vezes nos disseram o que deveríamos ser. No entanto, poucas 
vezes nos perguntaram quem somos. Em vários momentos nos disseram o 
que fazer, sem que buscassem compreender também o que fazíamos. Tra-
dicionais, construtivistas e agora pesquisadoras, parece que a adjetivação 
nos persegue.

Somos professoras, misturas de tendências, pertencentes a um povo, 
também mistura, e que muito dificilmente encontra afinidades em catego-
rias. Afirmar que somos isto ou aquilo impede que sejamos um pouco de 
tudo, ou que sejamos e deixemos de ser quando quisermos “desdizendo 
aquilo tudo que dissemos antes”, como há tanto tempo canta Raul.

Não deveríamos considerar tanto os adjetivos. Muitas vezes eles hierarqui-
zam, aprisionam, impedem investimentos que não se encontrem amarrados 
ao seu campo semântico. Nos  fazem acreditar que esta prática é tradicional 
e aquela outra é construtivista quando, muitas vezes, trata-se tão-somente 
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de uma questão de ponto de vista. Sendo pesquisadora, brevemente a pro-
fessora poderá encontrar-se pisando em ovos, impossibilitada de errar.

Deixemos, pois, os adjetivos para lá. O importante é que possamos com-
preender o que estamos fazendo e encontrar o equilíbrio necessário quando 
for preciso fazer escolhas. Que possamos coletivamente encarar os desafios 
que a escola nos oferece a cada dia, acreditando em nós mesmas e afirman-
do, cada vez mais, nosso discernimento diante da teoria. Um pouco além 
de encontrar uma  nomenclatura para usarmos como referência, é bom que 
consigamos compreender a nós mesmas.

O paradigma da professora-pesquisadora pode nos ajudar nesse sentido, 
com a vantagem de não se tratar de um modelo a ser seguido. Os modelos 
pressupõem métodos preestabelecidos, fórmulas prontas, resultados previ-
síveis. O investimento em pesquisa jamais nos dirá antecipadamente onde 
iremos chegar, nem tampouco como e por onde deveremos ir.

A pesquisa pode nos ajudar a tornar visível para nós mesmas, onde, 
quando e por que nos ocultamos. Exercitando o olhar, vamos apurando 
outros sentidos, aprendendo a falar também com o silêncio para muito espe-
cialmente ouvir o outro. Porque dificuldade maior do que a de ouvir o outro, 
só mesmo a de ouvir a nós mesmas.

Olhando curiosamente para a escola, podemos continuamente descobrir 
escondidas, não se sabe onde, outras possibilidades que não aquela na qual 
acreditávamos. Junto com isso, nos aproximar um pouco mais das lógicas 
que nossas crianças utilizam e, assim, ajudá-las a aprender. Consolidando os 
argumentos que vamos construindo sobre a escola, podemos descobrir que 
podemos.

Sem esperar que os resultados de nossas investigações possam sempre 
melhorar a escola, vamos aprendendo que as pesquisas são capazes, ou não, 
de modificar nossas práticas ao considerar que o “critério [de validade da 
pesquisa seja] o vínculo com a prática, e não, necessariamente, a mudança” 
(ZEICHNER, 1998, p. 261).

[...]
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Dica de estudo
ESTEBAN, Maria Teresa; ZACCUR, Edwigws (Orgs.). Professora-Pesquisadora – 
uma práxis em construção. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.

Esta obra contempla relato de experiências, práticas realizadas em sala de 
aula e subsídios teóricos que certamente enriquecerão nossa compreensão 
acerca do ser professor.

Atividades
1. A pesquisa é assumida por vários autores como uma estratégia de trabalho 

pedagógico, no entanto, sob vários aspectos a ideia de pesquisa esta relacio-
nada à prática de organizações, coordenações e segmentos por vezes distan-
tes da escola. Registre nas linhas abaixo como você compreende a prática da 
pesquisa no cotidiano escolar.
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2. Enumere algumas possibilidades de temas que você acredita que podem ser 
desenvolvidos de forma a viabilizar uma relação dinâmica com o conheci-
mento.
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3. Leia a citação abaixo, converse com seus colegas e registre como você enten-
de a escola.

“[...] a escola é também um “mundo social”, que tem suas características de 
vida próprias, seus ritmos e seus ritos, sua linguagem, seu imaginário, seus 
modos próprios de regulação e transgressão, seu regime próprio de produ-
ção e de gestão de símbolos”. (FOURQUIN, 1993, p.167)
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Projetos para o Ensino Médio 

Ana Claudia Urban
Os pilares da atual política educacional nos chamam a atenção para 

vários aspectos, entre eles: os Parâmetros Curriculares Nacionais, o Pro-
grama de Avaliação Nacional da Educação Básica, a escolha do livro di-
dático, a formação de professores, o Ensino Fundamental de nove anos, 
entre outros. A efervescência dessas e outras questões requerem dos pro-
fissionais da educação um olhar atento, pois discussões, reflexões, estudos 
acerca dessas e outras questões são necessários, para que não tenhamos 
posições extremas, ou seja, a rejeição, a crítica sem qualquer fundamenta-
ção ou a aceitação passiva e ingênua, sem que tenhamos um claro posicio-
namento sobre a natureza de projetos e reformas que chegam à escola.

O momento que a escola vive é justamente de uma ampla reforma edu-
cacional. As diversas mudanças que envolvem a escola são sempre gera-
doras de polêmicas, porque atingem a todos os segmentos da educação, 
provocam reações frente à prática docente, e é justamente na sala de aula o 
espaço onde as mudanças propostas vão causar expressivas discussões. 

Inferimos, nesse sentido, que a escola é um espaço de direito de todos, 
que assume a função de proporcionar aos seus alunos condições de busca 
e conquista de melhores condições de vida, que resultem em uma efetiva 
participação cultural e política.

Nessa ótica, a escola precisa ter claro o que pretende, do ponto de vista 
político e pedagógico, com valores alicerçados no que ela realmente pre-
tende ou entende como missão/função, enfim, tudo está vinculado às re-
lações que perpassam pela escola. 

Entender a importância de que o aluno deve ser o sujeito do processo 
de aprendizagem, que a criticidade deve permear as questões curriculares e 
que a criatividade, tanto do educador quanto do educando, deve ser expres-
sa durante todo esse processo, é compreender que, muitas discussões que 
envolvem a escola, não se resumem meramente a uma “nova metodologia” 
ou a um novo arranjo de conteúdos, mas, antes de tudo, devem refletir um 
claro entendimento sobre como se entende a escola, o professor, o aluno.
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Pensar a vida da escola é aliar aspectos como a formação docente, o currículo, 
a avaliação, a metodologia de trabalho, e muitos outros. 

Tendo o ambiente escolar como recorte, nos reportamos a um sujeito escola-
rizado ou com uma preocupação voltada à escolarização. Pensamos num aluno 
que se constrói numa determinada sociedade, possui vínculos familiares, sociais 
e, devido à própria dinâmica social, assume a condição de escolarizado, ao in-
gressar na escola. 

A escola é institucionalmente quem estabelece as regras, as normas, frente 
ao sujeito que nela se insere; é nessa relação, com expectativas já determinadas, 
que o jovem ou a criança chega e passa a conviver.

Certamente, contribuições de teóricos vêm permitindo ver a escola e sua 
relação com a sociedade e, ao propormos um olhar sobre esse espaço, o que 
vemos é a realidade ativa, dinâmica e, esta dinamicidade, por sua vez, nos per-
mite ver o aluno como um sujeito historicamente construído, situado e, como 
tal, tem muito a dizer, ou melhor, pode, através de atividades e oportunidades 
de reflexão, mostrar o que sabe e o que pode construir.

A proposta em torno do ouvir, buscar saber o que pensam os alunos, pode 
se efetivar por meio de diversas estratégias metodológicas, no entanto, a opção 
que fazemos aqui é pensar essa forma de ver o aluno, a sua aprendizagem, atra-
vés da alternativa metodológica, que é a sistematização de projetos. 

Os projetos são, na verdade, uma ação de investigação, que pode favorecer 
a interação do aluno com o próprio conhecimento. O ponto de partida será, 
dessa forma, a problematização, e não somente (unicamente) a informação de 
um determinado conteúdo destinado a uma série, ou seja, além do conteúdo 
previamente organizado pelo professor, a ideia que o aluno possui acerca de 
determinado conteúdo também é levada em conta. O foco da prática educativa 
passa também a ser o que o aluno já sabe sobre determinado conteúdo e a pos-
sibilidade de questionar, problematizar esse conteúdo. 

[...] a problematização dos conteúdos é uma forma introdutória de se planejar e organizar a 
prática de ensino, e tem o objetivo precípuo de colocar questões, indicar caminhos para serem 
percorridos. Assim, problematizar um objeto ou um conteúdo é colocar ou se colocar um certo 
número de questões ou possibilidades de análises a seu respeito. (SCHMIDT, 2002, p. 208)

O trabalho pedagógico, pensado de forma que leve em conta as ideias que os 
alunos têm acerca de um determinado conteúdo, não quer deixar de lado a im-
portância do trabalho do professor, ao contrário, é o professor a pessoa responsá-
vel pela articulação do trabalho pedagógico e, na condição de pensar essa prática 
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é que a possibilidade de organização através de problematização, de projetos, 
pode se constituir em uma possibilidade de trabalho efetivo em sala de aula.

O Ensino Médio, de modo particular, requer de nós professores um olhar preo- 
cupado com essa etapa da vida, da escolarização e, consequentemente, com a 
forma de pensar a prática pedagógica. 

Vale lembrar alguns pontos da atual legislação da educação (Lei 9.394/96), 
que aponta em seu artigo 35 algumas finalidades do Ensino Médio. Destacamos 
a seguinte:

“I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos” (BRASIL, 
1996, art. 35).

Sobre o currículo do Ensino Médio a legislação aponta a seguinte diretriz, 
entre outras:

“II - adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa 
dos estudantes” (BRASIL, 1996, art. 36).

Destacamos esses dois aspectos da legislação, pois os percebemos como ele-
mentos que se julgam significativos: primeiramente, a importância de levar em 
conta a trajetória estudantil do aluno, ou seja, a sua vivência no Ensino Funda-
mental, a construção da sua vivência escolar até este momento. E o segundo 
aspecto destacado refere-se às diretrizes que o currículo do Ensino Médio deve 
contemplar que é, entre outros aspectos, uma metodologia capaz de estimular, 
como também valorizar a iniciativa do aluno.

É com essa intenção que optamos por refletir, neste momento, sobre a possibili-
dade metodológica de trabalho com projetos. Como outras estratégias, o trabalho 
com projetos exige do professor um planejamento, uma sistematização da ação.

Fernando Hernández e Montserrat Ventura, na obra A Organização do Currí-
culo por Projetos de Trabalho, estabelecem um diálogo sobre as possibilidades 
dessa forma de trabalho, bem como contribuem com discussões sobre as possi-
bilidades de se pensar a prática pedagógica.

Afirmam os autores:

[...] a ideia fundamental dos Projetos como forma de organizar os conhecimentos escolares é 
que os alunos se iniciem na aprendizagem de procedimentos que lhes permitam organizar a 
informação, descobrindo as relações que podem ser estabelecidas a partir de um tema ou de 
um problema. (HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998, p. 89)
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Assim sendo, ao pensar uma prática pedagógica voltada ao Ensino Médio, o 
olhar dos educadores deve ultrapassar a natureza, a preocupação com as estra-
tégias metodológicas; de maneira especial, deve ter em mente o compromisso 
que a escola tem com o jovem que chega ao final da Educação Básica. 

Quanto à finalidade do Ensino Médio, nos diz a professora Acácia Kuenzer: 

[...] o Ensino Médio deve consolidar o domínio das diferentes linguagens, desenvolver o 
raciocínio lógico e a capacidade de usar conhecimentos científicos, tecnológicos e sócio-
históricos para compreender e intervir na vida social e produtiva de forma crítica e criativa, 
construindo identidades autônomas intelectual e eticamente capazes de continuar aprendendo 
ao longo de suas vidas. (KUENZER, 2002, p. 76)

Esse é o nosso desafio enquanto professores: buscar esse aluno e, de alguma 
forma, contribuir nesse processo. Vale ressaltar que o trabalho com projetos não 
visa uma memorização de informações, mas, por meio de uma estratégia meto-
dológica, organizar a prática pedagógica a partir de uma situação real, que é jus-
tamente o conhecimento que o aluno possui sobre o tema escolhido pelo pro-
fessor. Sem dúvida, o trabalho em forma de projetos não precisa configurar-se 
numa “rotina” em sala de aula, mas pode caracterizar-se por uma prática que vise 
oportunizar ao aluno um espaço onde possa dividir suas experiências, socializá-las 
com os colegas e, ao mesmo tempo, aproximar o conteúdo posto no currículo da 
escola da possibilidade de aprendizagem dos alunos.

A escolha da temática
Tendo as reflexões anteriormente pontuadas, a intenção é discutir sobre as 

possibilidades de organização do trabalho pedagógico, levando-se em conta a 
realização de projetos. Assim, tentamos ilustrar as discussões através de uma 
temática pertinente ao Ensino Médio, que é o trabalho feminino.

Esboçaremos sugestões de trabalho que envolvam essa temática, mas cabe 
ressaltar que muitas temáticas poderão ser desenvolvidas e, não se trata de um 
modelo, mas uma possibilidade de trabalho.

Projetos de trabalho: estruturação
Projeto – trabalho feminino
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Justificativa:
Entre as diversas mudanças que vêm ocorrendo no mundo do trabalho está 

a inserção feminina neste mercado. Tal modificação certamente gerou e tem 
gerado diversos questionamentos por parte da sociedade acerca do trabalho 
feminino.

É justo lembrar que o trabalho feminino vem a ser indagado em um deter-
minado contexto, mas vale registrar que o mesmo está e esteve presente em 
diversas sociedades, como na sociedade indígena.

Cotidianamente percebemos a mulher em diversas ocupações, muitas delas 
até pouco tempo ocupadas exclusivamente pelos homens.

Essa “nova” situação da mulher exige de nós a reflexão séria e comprometida 
com uma determinada realidade, onde os papéis exercidos tanto por homens 
como por mulheres precisam ser compreendidos, e não hierarquizados.

Nesse sentido, as reflexões e estudos acerca da sociedade em que vivemos 
abarcam necessariamente essas discussões, a partir das quais, desprovidos de 
preconceitos e/ou ideias carregadas de conveniência, podemos nos posicionar 
e contribuir, de certa forma, com uma sociedade menos excludente.

Objetivos da atividade
Caracterizar a participação feminina em diferentes realidades. �

Analisar aspectos que favoreçam ou não a inserção da mulher no mercado  �
de trabalho.

Reconhecer, a partir da análise de contextos diversos, as transformações  �
relativas ao trabalho feminino.

Identificar atitudes que podem ser tomadas pelos filhos para minimizar a  �
sobrecarga de trabalho das mães que trabalham fora de casa.

Questionamento possível
Que alterações podem ser percebidas a partir do momento em que a mulher 

passa a desempenhar atividades profissionais no mercado de trabalho?
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Metodologia
1.º Levantar junto aos alunos que ideias eles têm acerca do trabalho fe- �
minino. Tal questionamento poderá ser feito aos alunos com a seguinte 
questão:

O que você pensa/sabe sobre o trabalho feminino? �

TRABALHO FEMININO

O professor poderá registrar as respostas conforme a sugestão acima.

2.º Discutir com os alunos as respostas dadas, levando em conta o que eles  �
entendem por trabalho e como entendem o trabalho feminino.

3.º Solicitar uma observação, que pode ser realizada em casa ou com pes- �
soas do convívio deles.

O que observar e anotar: As atividades que a mãe, irmã, tia, avó, fazem durante 
o dia e durante a semana.

4.º Após as informações registradas, organizar os alunos em equipe e so- �
licitar que sistematizem as suas observações em um cartaz. Lembramos 
que será preciso orientar os alunos para que categorizem as informações 
obtidas, com o intuito de que percebam as diferenças entre as mães (mu-
lheres) que trabalham fora e dentro de casa.

Vale lembrar que é importante não gerar discriminações frente às possibili-
dades de respostas. Todo trabalho feminino, seja dentro ou fora de casa, possui 
aspectos positivos e negativos!
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5.º Organizar uma pesquisa em jornais, revistas, tendo como temática o  �
trabalho feminino, destacando características do trabalho, condição para 
exercê-lo, remuneração, expectativa de carreira, entre outros.

6.º A partir das pesquisas em grupo, os alunos deverão produzir em sala  �
de aula um texto sobre a temática em questão, que poderá ser apresenta-
do à escola em um painel.

7º.  � Conclusão da atividade: Exposição dos trabalhos em mural e/ou pai-
nel. Os materiais que poderão ser expostos são os cartazes produzidos, 
bem como os textos produzidos a partir da pesquisa anterior. Além des-
tes trabalhos, o painel poderá ser enriquecido com recortes de jornais ou 
revistas, destacando o contraste do trabalho feminino nos diversos seto-
res – ilustrações feitas pelos alunos, fotos de mulheres da comunidade, 
que representem a importância do trabalho por elas realizado. Também é 
importante que o aluno coloque a sua contribuição como jovem frente à 
questão do trabalho feminino.

Além do professor explorar essas possibilidades acerca do trabalho femini-
no, as atividades desenvolvidas podem ser exploradas em outras disciplinas; por 
exemplo, os dados coletados pelos alunos podem ser transformados em um grá-
fico, dessa forma os alunos poderiam visualizar de forma coletiva as respostas 
obtidas. Os mesmos dados podem ser apresentados aos professores de Filosofia 
e Sociologia, que poderão fazer uma análise pertinente à sua disciplina. Dessa 
forma o aluno poderá perceber que informações obtidas através de pesquisas e 
leituras podem ser analisadas sob diversas perspectivas. 

Avaliação:
Os aspectos a serem avaliados em uma atividade como esta possui estreita 

relação com o conhecimento prévio dos alunos sobre os questionamentos pro-
postos inicialmente e com os conteúdos que foram mobilizados no decorrer do 
processo de realização do projeto. 

É interessante que os alunos saibam que ao desenvolverem a atividade serão 
avaliados pela sua participação e envolvimento, critérios esses que poderão ser 
visualizados na produção das atividades propostas.
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Quando o sociólogo quer saber  
o que é ser professor

(REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO, 2009)

Em entrevista concedida à Revista Brasileira de Educação, em setembro 
de 1996, durante breve estada no Brasil, o sociólogo François Dubet reflete 
sobre a sua experiência de um ano como professor de História e Geografia 
em um colégio da periferia de Bordeaux, França. Conhecido por suas pesqui-
sas sobre a juventude marginalizada na França, François Dubet quis vivenciar, 
diretamente como professor, os dilemas da escola francesa contemporânea. 

François Dubet é pesquisador do Centre d’Analyse et d’Intervention So-
ciologiques (CNRS – École des Hautes Études en Sciences Sociales), professor 
titular e chefe do departamento de Sociologia da Universidade de Bordeaux 
II e membro senior do Institute Universitaire de France. É autor de mais de 
uma dezena de livros, entre os quais: La galère: jeunes en survie. Paris: Fayard, 
1987; Les lycéens. Paris: Seuil, 1991; Sociologie de l’experience. Paris: Seuil, 1994 
(Edição portuguesa: Lisboa: Instituto Piaget, 1997) e A l’école. (com Danilo 
Martucelli) Paris: Seuil, 1966.

Por quê, enquanto pesquisador, você escolheu lecionar por um ano em 
um colégio?

Eu quis ensinar durante um ano por duas razões um pouco diferentes. A pri-
meira é que nos meus encontros, coletivos ou individuais, com professores, eu 
tinha a impressão de que eles davam descrições exageradamente difíceis da 
relação pedagógica. Eles insistiam muito sobre as dificuldades da profissão, a 
impossibilidade de trabalhar, a queda de nível dos alunos etc. E eu me pergun-
tava se não era um tipo de encenação um pouco dramática do seu trabalho. A 
segunda razão é que, durante uma intervenção sociológica com um grupo de 
professores, encontrei duas professoras com uma resistência muito grande ao 
tipo de análise que eu propunha. Elas deixaram o grupo. Uma delas escreveu 
uma carta em que me criticava particularmente por não ter lecionado, de ser 
um “intelectual”, de ter uma imagem abstrata dos problemas. Foi um pouco 
por desafio que eu quis dar aulas para ver do que se tratava.

Texto complementar
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Devo dizer que essa experiência não era nada central para mim, já que não 
era o coração do meu trabalho de pesquisa; nunca imaginei seriamente es-
crever um livro sobre a minha experiência de professor. Assumi uma classe de 
cinquième, 2.º ginasial (que começa após os cinco anos de escola elementar), 
com crianças de 13/14 anos, em um colégio popular, bastante difícil, em que o 
nível dos alunos é baixo, e dei aulas durante um ano. Portanto, da volta às aulas 
em setembro até o mês de junho, quatro horas por semana, ao lado de minhas 
atividades de acadêmico, de chefe de departamento, me esforcei para ser um 
professor razoável. Ensinei História e Geografia, já que são disciplinas que me 
interessavam e que não requeriam uma formação específica como o Inglês ou 
as matemáticas, pelo menos no nível escolar em que eu trabalhava.

Podemos dizer muitas coisas sobre essa experiência.

Logo, me dei conta de que a “observação participante” era um absurdo. 
Durante duas semanas, tentei ficar observando, isto é, ver a mim mesmo 
dando aula. Mas após duas semanas, estava completamente envolvido com o 
meu papel e eu não era de maneira alguma um sociólogo, embora tivesse me 
esforçado para manter um diário de umas 50 páginas, no qual redigi minhas 
impressões. Entretanto, não acredito que se possa fazer pesquisa se colocan-
do no lugar dos atores; eu acho que é um sentimentalismo sociológico que 
não é sério ou que supõe muitas outras qualidades diferentes das minhas. 
Contudo, eu fiz esse trabalho em boas condições, pois fui muito bem acolhido 
pela grande maioria dos professores que ficaram bastante sensibilizados pelo 
fato de eu ir dar aulas e tive realmente muito apoio, muita simpatia [...] Aliás, 
não é preciso esconder que o fato de ser um homem no meio de mulheres 
pode também ajudar. Era um clima bastante agradável.

A minha primeira surpresa, e que é fundamental, corresponde ao que os 
professores dizem nas suas entrevistas. Os alunos não estão “naturalmente” 
dispostos a fazer o papel de aluno. Dito de outra forma, para começar, a situ-
ação escolar é definida pelos alunos como uma situação, não de hostilidade, 
mas de resistência ao professor. Isso significa que eles não escutam e nem 
trabalham espontâneamente, eles se aborrecem ou fazem outra coisa. Lá, 
na primeira aula, os alunos me testaram, eles queriam saber o que eu valia. 
Começaram então a conversar, a rir [...] Um aluno, um menino que estava no 
fundo da sala, fazia tanto barulho que eu pedi para ele vir se sentar na frente. 
Ele se recusou. Fui buscá-lo, o levantei e o trouxe para frente. Ele gritava: “Ele 
vai quebrar meu ombro!” Bom, finalmente, depois de 10 minutos, houve um 
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contato [...] fiquei muito contente que o menino tivesse 13 anos, pois se tives-
se pego uma classe de troisième (3.º ginasial) e que o menino tivesse 1,80m 
e pesasse 75 quilos, eu estaria com problemas. Ou se eu fosse uma jovem 
professora de 22 anos, não sei como teria reagido.

A minha segunda surpresa: é preciso ocupar constantemente os alunos. 
Não são alunos capazes de fingir que estão ouvindo, sonhando com outra coisa 
e não fazer barulho. Se você não os ocupa com alguma coisa, eles falam. É ex-
tremamente cansativo dar a aula já que é necessário a toda hora dar tarefas, 
seduzir, ameaçar, falar [...] Por exemplo, quando a gente fala “peguem os seus 
cadernos”, são cinco minutos de bagunça porque eles vão deixar cair suas 
pastas, alguns terão esquecido seus cadernos, outros não terão lápis. Apren-
di que para uma aula que dura uma hora, só se aproveitam uns vinte minu-
tos, o resto do tempo serve para “botar ordem”, para dar orientações. Tive 
muitas dificuldades. Por exemplo, não sabia como contar histórias e fazer 
com que os alunos escrevessem ao mesmo tempo. Se eu contasse a história 
de Roland e de Carlos Magno, os alunos me escutavam como se eu contasse 
um conto de fadas e não escreviam nada. E quando escreviam, obviamente, 
não entendiam nada do que eu dizia, eles perguntavam se era para escrever 
com caneta azul, vermelha ou sublinhar [...] É extremamente difícil e eu tive 
uma grande agitação na sala, muito penosa, que durou mais ou menos dois 
meses. Durante essas dificuldades, falei disso com os meus colegas. Disse 
a meus colegas que eles bagunçavam e eu estava tão mais surpreso com 
a bagunça porque, tendo sido assistente muito jovem ainda, nunca tive a 
menor sombra de um problema dessa natureza. Porém lá, de cara, eu não 
controlava nada e os meus colegas apreciaram talvez que eu tivesse tido 
problemas, já que alguns me ofereceram um livro: Comment enseigner sans 
stress? (Como ensinar sem estresse?) Talvez eu pudesse dizer que sentia difi-
culdades porque meu status social me permitia dizê-lo sem ter o sentimento 
de vergonha. Pode ser mais duro para um professor iniciante. 

Você disse que fez um “golpe de estado”. 

Depois de dois meses, eu estava um pouco desesperado: eu não conse-
guia nunca dar a aula. E então, um dia, fiz um “golpe de estado” na sala. Disse 
aos alunos: de hoje em diante não quero mais ouvir ninguém falar, não quero 
mais ouvir ninguém rir, não quero mais agitação. Aliás, não era bagunça, era 
agitação. Eu disse: vocês vão colocar as suas cadernetas de correspondência, 
a caderneta em que se colocam as punições, no canto da mesa, e o primeiro 
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que falar, eu escrevo a seus pais, e ele terá duas horas de castigo. E durante 
uma semana foi o terror, eu puni. De fato, facilitou a minha vida e tenho a 
impressão de que esta “crise” deu aos alunos um sentimento de segurança, 
já que eles sabiam que havia regras, eles sabiam que nem tudo era permiti-
do. Depois, as relações se tornaram bastante boas com os alunos e bastante 
afetuosas. É preciso reter dessa história extremamente banal que o fato de 
ser sociólogo pode permitir explicar o que acontece, mas não de antecipar 
melhor que a maioria das pessoas.

Dica de estudo
KUENZER, Acácia (Org.). Ensino Médio: construindo uma proposta para os que 
vivem do trabalho. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2002.

Esta obra discute aspectos legais da organização do Ensino Médio, bem 
como apresenta capítulos sobre as diversas áreas do conhecimento, concor-
rendo dessa forma para um aprofundamento em relação as suas possibilidades 
metodológicas.

Atividades
1. Leia a citação da professora Acácia Kuenzer e registre nas linhas abaixo como 

você percebe a importância do Ensino Médio.

“[...] o Ensino Médio deve consolidar o domínio das diferentes linguagens, 
desenvolver o raciocínio lógico e a capacidade de usar conhecimentos cien-
tíficos, tecnológicos e sócio-históricos para compreender e intervir na vida 
social e produtiva de forma crítica e criativa, construindo identidades autô-
nomas intelectual e eticamente capazes de continuar aprendendo ao longo 
de suas vidas.” (2002, p. 76)
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2. Observe a ilustração. Identifique aspectos que caracterizam a forma como 
a escola é vista por muitos alunos, professores, pais, ou seja, a função da es-
cola. Registre nas linhas abaixo como você percebe a necessidade da escola 
pensar a sua prática, de forma particular, o Ensino Médio.
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3. Levando em conta os projetos de trabalho no Ensino Médio, converse com 
seus colegas, professores, profissionais que atuam em escolas que ofertam 
Ensino Médio e registre que outros temas podem ser trabalhados em forma 
de projetos. 
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Avaliação: perspectivas atuais 

Christiane Martinatti Maia

A historicidade dos processos avaliativos, a importância da avaliação e 
sua relação com os processos de ensino–aprendizagem serão os tópicos 
deste texto, que tem como objetivo a compreensão de que avaliar não é 
medir, mas negociar, mediar na prática educativa. 

Histórico da inteligência: três pressupostos 
associados à definição de inteligência

Não podemos falar em avaliação escolar sem nos remetermos ao processo 
histórico da construção dos conceitos: avaliação e inteligência. A preocupa-
ção em medir a inteligência das pessoas sempre existiu na história da huma-
nidade, assim como as propostas avaliativas. Vários pesquisadores salientam 
que, historicamente, três pressupostos podem ser associados à definição de 
inteligência: hereditariedade, classificação e medição (MAIA, 2000).

O primeiro pressuposto – hereditariedade – tem seu início com gregos 
e romanos, que acreditavam que filhos de soldados seriam ótimos atletas 
ou mesmo soldados, assim como os descendentes de grandes pensadores 
seriam bastante inteligentes.

 Ainda hoje, encontramos defensores dessa visão: na China, o governo 
propõe e oficializa a união de grandes cientistas, acreditando que seus 
filhos serão superiores cognitivamente, ou seja, filhos de sujeitos brilhantes 
serão também brilhantes. De que esse pressuposto se esquece? Que a inte-
ligência não é perpassada biologicamente de pai para filho.

O segundo pressuposto – classificação – atrela-se à medição. Por clas-
sificação, compreende-se a inclusão do sujeito em determinado nível de 
inteligência, ou seja, classificá-lo como inteligente ou não – prática muito 
comum em nossas salas de aula, ontem e hoje.
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Descartes contribuiu com essa visão ao afirmar que a racionalidade estava 
acima de tudo, principalmente da emoção. Ainda hoje, algumas pessoas acredi-
tam que as áreas de Ciências Exatas e Biológicas são superiores e mais importan-
tes que as de Ciências Humanas. Além disso, outra questão também foi gerada: 
a ideia de que homens seriam mais inteligentes que mulheres.   

O conceito medição seria associado ao pesquisador francês Binet. Medir, 
segundo o Dicionário Houaiss, significa: “determinar ou verificar, tendo por 
base uma escala fixa, a extensão, medida, ou grandeza de; comensurar; ser a 
medida”.

Em 1908, o governo francês, por meio do Ministério da Educação, solicitou 
a Binet que elaborasse uma bateria de testes de inteligência para ser utiliza-
da nas escolas francesas, com o intuito de auxiliar as crianças que apresentas-
sem dificuldades na aprendizagem ou na aquisição do conhecimento. Nascia, 
assim, a Escala Binet-Stanford. Infelizmente, o trabalho desenvolvido pelo pes-
quisador não conseguiu estruturar-se como prevenção para as dificuldades de 
aprendizagem. 

É importante salientar que geralmente os três pressupostos vistos anterior-
mente estão presentes ao mesmo tempo no processo avaliativo.  

Atualmente, novas pesquisas contribuem para a discussão acerca dos princí-
pios norteadores de uma avaliação estática, que não ajuda no desenvolvimento 
global do sujeito. Um dos estudos atuais que busca problematizar essas ques-
tões é o de Gardner: a teoria das inteligências múltiplas.  

Teoria das inteligências múltiplas
Maia (2000) destaca que a teoria das inteligências múltiplas – proposta em 

1983 por Howard Gardner, pesquisador norte-americano – baseia-se na psico-
logia desenvolvimentalista e na neuropsicologia. Ela salienta que o ser humano 
é capaz de desenvolver diferentes inteligências, que funcionam independente-
mente, mas que estão combinadas em quase todas as atividades razoavelmente 
sofisticadas. 

Originalmente, a teoria apontava sete inteligências múltiplas. Hoje fala-se 
de oito, mas trabalhos desenvolvidos recentemente por outros pesquisadores 
fazem referência a novas inteligências. 
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Acredita-se que a inteligência teria a capacidade de resolver problemas ou de 
criar produtos que sejam valorizados dentro de um ou mais cenários culturais.

O mesmo autor afirma que as avaliações realizadas apresentam somente 
habilidades tradicionalmente valorizadas, como capacidade verbal e lógico- 
-matemática. As capacidades artísticas e psicomotoras ficariam excluídas dos 
processos avaliativos. Por isso, escola, professores e família deveriam estimular 
os diversos tipos de inteligência, aproveitando aquelas que se evidenciam no 
cotidiano dos sujeitos. A teoria de Gardner, segundo o próprio pesquisador, não 
comporta testagem. 

Como poderíamos pensar, então, na avaliação das inteligências múltiplas? 
Por meio da observação das atividades desenvolvidas diariamente pelo sujeito 
e suas inclinações, interesses.

 As faculdades humanas, ou inteligências, descritas por Gardner e seus cola-
boradores são: 

Linguística � : capacidade de usar a linguagem para transmitir ideias, con-
vencer, agradar, estimular. Sensibilidade para as diferentes funções da 
linguagem, para os sons, ritmos e significados das palavras. Escritores e 
poetas seriam exemplos dessa inteligência. 

Atividades pedagógicas relacionadas � : trabalho em sala de aula 
e no cotidiano com charges, histórias em quadrinhos, análise de fil-
mes, documentários, imagens, poemas, poesias, trava-línguas, par-
lendas, músicas etc.

Lógico-matemática � : habilidade para lidar com uma série de raciocínios, 
levantar hipóteses, ordenar, explorar relações e categorias. Reconhecer 
problemas e resolvê-los. Exemplos dessa inteligência são os engenheiros 
e matemáticos.

Atividades pedagógicas relacionadas � : jogos como “resta-um”, 
dominó, amarelinha, problemas matemáticos, experiências iniciais 
com a matemática.

Musical � : habilidade para produzir ou reproduzir uma peça musical, para 
discriminar sons, perceber temas musicais, ritmos, texturas e timbres. 
Apreciar música, tocar um instrumento, compor. Cantores, instrumentis-
tas e compositores seriam exemplos dessa inteligência.
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Atividades pedagógicas relacionadas � : exploração de ritmos e 
sons, músicas, músicas infantis, cantigas de roda etc.

Espacial � : habilidade para manipular formas ou objetos mentalmente e, a 
partir das percepções iniciais, criar uma representação visual ou espacial. 
Capacidade de perceber o mundo espacial e visual de forma precisa. Ar-
quitetos e cenógrafos seriam exemplos dessa inteligência.

Atividades pedagógicas relacionadas � : jogos como “Lego”; que-
bra-cabeça; “resta-um”; trabalhos artísticos, como modelagem, tra-
balhos tridimensionais etc.

Cinestésica � : habilidade para resolver problemas ou criar produtos com 
parte ou todo o corpo. Capacidade para usar a coordenação motora fina 
ou ampla em esportes, artes cênicas ou plásticas, no controle do corpo e 
na manipulação de objetos com destreza. Dançarinos, cirurgiões e atletas 
seriam exemplos dessa inteligência. 

Atividades pedagógicas relacionadas � : movimentos com o corpo, 
dança, teatro, brincadeiras cantadas, entre outros. 

Interpessoal � : capacidade para entender e interagir com outras pessoas, 
para entender e responder adequadamente aos humores, temperamen-
tos, motivações e desejos dos outros. Líderes, executivos e diplomatas se-
riam exemplos dessa inteligência.

Atividades pedagógicas relacionadas � : discussões argumentati-
vas nos pequenos grupos, construção de normas de convivência, 
interação e mediação social etc.

Intrapessoal � : habilidade para ter acesso aos próprios sentimentos e, por 
consequência, às emoções dos outros. Reconhecimento das próprias ha-
bilidades, limitações, necessidades, desejos e inteligências. Capacidade 
para formular uma imagem precisa de si mesmo e de usar essa imagem 
para planejar e direcionar a própria vida. Exemplos dessa inteligência: pro-
fessores, assistentes sociais, psicólogos, médicos.

Atividades pedagógicas relacionadas � : interação e mediação so-
cial, atividades de relaxamento, descoberta de si e do outro etc.

Ecológica � : capacidade para elaborar estratégias associadas à educação 
ambiental. Preocupação ecológica voltada para a resolução de problemas 
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associados ao meio ambiente. Biólogos e ambientalistas seriam exemplos 
dessa inteligência.

Atividades pedagógicas relacionadas � : pesquisas de campo, pes-
quisas ambientais, educação ecológica etc.

Com sua teoria, Gardner buscou salientar a pluralidade da mente humana e a 
ineficácia da medição, classificação e hereditariedade para avaliar a inteligência. 
Os sujeitos possuem inteligências diferenciadas a serem trabalhadas e valoriza-
das. Cabe à família, à sociedade e, principalmente, ao educador desenvolvê-las 
e respeitá-las.

Avaliar na escola 
Conceber e nomear o “fazer testes”, o “dar notas”, por avaliação é  

uma atitude simplista e ingênua! Significa reduzir o processo avaliativo, de acompanhamento e 

ação com base na reflexão, a parcos instrumentos auxiliares desse processo, como se nomeásse-

mos por bisturi um procedimento cirúrgico.

Jussara Hoffmann

Vários autores pesquisados como Hoffmann (2000), Hadji (2001), Méndez 
(2002), Bonniol e Vial (2001), entre outros, apontam que as legislações vigentes 
– municipais, estaduais e federais – destacam a importância do processo avalia-
tivo nos ambientes educativos, e que a avaliação mediadora deve ser contínua, 
formativa e personalizada. 

A avaliação é um dos elementos presentes no processo de ensino–aprendiza-
gem, o qual nos permite o confrontamento de nossas propostas educativas, sua 
visibilidade e construção na prática e reelaboração futura associadas à constru-
ção de conhecimentos pelos educandos. 

Atualmente, devido à análise de documentos oficiais – propostas político- 
-pedagógicas das instituições escolares, regimentos escolares, propostas de pla-
nejamentos, entre outros –, podemos afirmar que a avaliação faz-se presente de 
forma clara e explícita em alguns casos, e em outros se constitui como parâme-
tros esboçados de forma oculta e dúbia.   

Deste modo, a avaliação não acontece em uma perspectiva de isolamento, mas, 
sim, necessita estar vinculada ao Projeto Político Pedagógico da instituição escolar 
e das Secretarias de Educação. Luckesi nos auxilia a destacar que o processo avalia-
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tivo não ocorre frente um vazio conceitual, mas, sim, é “dimensionada por um 
modelo teórico de mundo e de educação, traduzido em prática pedagógica”. 
Destaca, ainda, o autor que a avaliação está “a serviço de uma pedagogia, que 
nada mais é do que uma concepção teórica da educação, que, por sua vez, traduz 
uma concepção teórica da sociedade” (LUCKESI, 2002, p. 28).

Utilizando as ideias de Gimeno (1995), ao avaliar, o professor utiliza-se de suas 
concepções, seus valores, expectativas e também das determinações do contex-
to (institucional). Destaca ainda que, no momento em que avalia, o professor 
não possui clareza epistemológica e/ou paradigmática de seus atos, e não sabe 
explicar como avalia e como construiu seu processo avaliativo.  

Podemos afirmar, assim, que o processo avaliativo realizado nas instituições es-
colares alicerça-se em distintas concepções, o que proporciona uma falta de clareza 
em sua proposta e efetivação. Nesse sentido, as escolas hoje acabam por classificar 
e medir as inteligências dos alunos em uma pretensa proposta de verificação de 
construção de aprendizagens ou competências, contribuindo com a classificação 
de quem seriam os inteligentes e os não inteligentes em sala de aula. O fracasso 
e o sucesso escolar passa a ser associado a processos de classificação e medição, 
ou seja, realização de testes e atribuição de notas. A dialeticidade presente no de-
senvolvimento humano, na construção do conhecimento, é esquecida, ocultada. 
Uma avaliação formativa negada, silenciada. 

Avaliação formativa 
O avaliador tende a observar a situação a partir daquele que  

realiza a tarefa, que elabora o produto, deixando de lado a descrição objetiva e especializada dos 

saberes e suas relações. A avaliação remete à análise didática; o formador continua a explicitar 

sua didática, como forma de pensar o trabalho a ser feito, enquanto ele é feito e depois de feito. 

Jean-Jacques Bonniol e Michel Vial

Partindo das ideias de Vera Lúcia Zacharias, a avaliação formativa não enfa-
tizaria a classificação e seleção nos processos de ensino–aprendizagem, mas vi-
sualizaria os aspectos cognitivos, afetivos e relacionais associados ao desenvol-
vimento global do educando. “Fundamenta-se em aprendizagens significativas 
e funcionais que se aplicam em diversos contextos e se atualizam o quanto for 
preciso para que se continue a aprender” (ZACHARIAS, 2006, p. 2).
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Nesse sentido, os autores citados na epígrafe enfatizam que a avaliação for-
mativa avalia o que se ensina, para que os processos de ensino–aprendizagem 
sejam problematizados, distinguidos e transformados, quando necessário: “[...] 
somente nesse contexto é possível falar em avaliação inicial (avaliar para conhe-
cer melhor o aluno e ensinar melhor) e avaliação final (avaliar ao finalizar um 
determinado processo didático)” (ZACHARIAS, 2006, p. 3).

Utilizando os argumentos de Charles Hahji (2001), a avaliação formativa de-
veria se relacionar aos fazeres pedagógicos, ou seja, converter-se em um ins-
trumento para a melhoria da qualidade de ensino e para o processo de apren-
dizagem dos alunos: “[...] A avaliação é uma operação de leitura orientada da 
realidade” (HAHJI, 2001, p. 128).

Zacharias (2006) afirma que a finalidade da avaliação no âmbito educa-
tivo seria:

conhecer melhor o aluno �  – suas competências curriculares, seu estilo de 
aprendizagem, seus interesses, suas técnicas de trabalho. A isso podería-
mos chamar de avaliação inicial;

constatar o que está sendo aprendido �  – o professor recolhe informa-
ções, de forma contínua e com diversos procedimentos metodológicos, e 
julga o grau de aprendizagem, ora em relação a todo grupo-classe, ora em 
relação a um aluno em particular;

adequar o processo de ensino �  aos alunos como grupo e àqueles que 
apresentam dificuldades, tendo em vista os objetivos propostos;

julgar globalmente um processo de ensino–aprendizagem �  – ao tér-
mino de uma determinada unidade, por exemplo, se faz uma análise e 
reflexão sobre o sucesso alcançado em função dos objetivos previstos 
para revê-los de acordo com os resultados apresentados.

Problematizando as questões trazidas pela autora, poderíamos destacar 
que a avaliação se processaria de uma forma contínua, preocupada, não 
somente com os conteúdos apreendidos pelos alunos, mas com o fazer 
pedagógico do professor, sua proposta de planejamento e avaliação e as 
relações entre ensino e aprendizagem. A autora destaca ainda algumas ca-
racterísticas da avaliação: 
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a avaliação deve ser contínua e integrada ao fazer diário do professor  � – 
ela deve ser realizada sempre que possível em situações normais, evitando 
a exclusividade da rotina artificial das situações de provas, nas quais o aluno 
é medido somente naquela situação específica, abandonando-se tudo aqui-
lo que foi realizado em sala de aula antes da prova. A observação, registrada, 
é de grande ajuda para o professor na realização de um processo de avalia-
ção contínua;

a �  avaliação será global – quando realizada tendo em vista as várias áre-
as de capacidades do aluno (cognitiva, motora, de relações interpessoais, 
de atuação etc.) e a situação dele nos variados componentes do currículo 
escolar;

a �  avaliação será formativa –  se concebida como um meio pedagógico 
para ajudar o aluno em seu processo educativo.

O que pode ser evidenciado nas características apontadas anteriormente, é 
que avaliar significa relacionar o conhecimento anterior do aluno com suas cons-
truções futuras, e que, quando falamos em avaliação, a proposta educativa do 
professor, suas ações e posições teórico-metodológicas também são avaliadas. 
Avalia-se não somente a sala de aula, o espaço educativo, mas também aquilo 
que acontece fora dos muros da instituição escolar: nossas interações sociais, 
experiências de vida, histórias de vida – aquilo que nos torna diferentes, únicos. 

Mas como registrar a avaliação? 

Instrumentos de avaliação 
Instrumentos de avaliação são todos os documentos utilizados para registrar o 

desempenho do aluno: testes, tarefas, trabalhos de campo, boletins, pareceres e 
relatórios finais – todas as tarefas avaliativas. 

Jussara Hoffmann (2001, p. 178) destaca que “as metodologias se definem 
pelas intenções e formas de agir do professor ao avaliar. Referem-se tanto às ob-
servações quanto às intenções do professor frente às necessidades e interesses 
observados em seus alunos”. 

Partindo das ideias da autora, os instrumentos de avaliação seriam, por-
tanto, distintos registros, ora feitos pelo aluno, ora pelo professor: “Quanto mais 
frequentes e significativos forem tais registros, nos dois sentidos, melhores serão 
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as condições do professor de adequar as ações educativas às possibilidades de 
cada grupo e de cada aluno” (HOFFMANN, 2001, p. 179). 

Mas como registrar em uma proposta de avaliação mediadora?

“Tarefas avaliativas, numa visão mediadora, são planejadas tendo como re-
ferência principal a sua finalidade, a clareza de intenções do professor sobre o 
uso que fará dos seus resultados, muito mais do que embasadas em normas de 
elaboração” (HOFFMANN,  2001, p. 183). 

Na realidade, ao pensarmos em uma tarefa avaliativa nessa perspectiva, temos 
que ter em mente questões propostas que possibilitem ao professor investigar, 
problematizar as hipóteses construídas pelos seus alunos. A autora propõe dois 
itens para a construção das avaliações: dissertativas e objetivas. 

O termo dissertação (ou ensaio) implica uma resposta escrita cujo tamanho varia de uma ou 
duas frases a algumas páginas. O termo objetivo, por outro lado, refere-se mais ao processo 
de correção do que à maneira como é dada a resposta. As questões objetivas são construídas 
de modo que se possa corrigi-las observando uma única palavra ou frase ou notando qual de 
várias respostas possíveis foi escolhida. (HOFFMANN, 2001, p. 191)

Por fim, a mesma autora destaca algumas orientações gerais que deveriam 
ser levadas em conta na construção das tarefas avaliativas, tais como: usar lin-
guagem clara e objetiva; evitar interdependência dos itens, evitar expressões 
como de sua opinião, diga o que pensa etc. 

Outro instrumento para comunicar o processo avaliativo é o parecer descriti-
vo, que vamos abordar a seguir.  

Parecer descritivo 
O parecer descritivo é uma das estruturas mais utilizadas hoje, nas escolas de 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, para expressar os 
resultados do processo avaliativo.

Ele mostra os progressos e as dificuldades individuais, fornecendo sugestões 
para o educando melhorar, fala de seus sucessos e desenvolvimento na aquisição 
do conhecimento ou conteúdos, bem como registra os resultados parciais e finais 
do processo de aprendizagem do sujeito.

Cabe ressaltar algumas questões que ainda hoje perduram na estrutura dos pa-
receres: a ausência de uma linguagem teórica, de uma corrente epistemológica tra-
duzida para o aluno e seus familiares, bem como a inexistência de um comprometi-
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mento com o processo avaliativo: quais os objetivos propostos para avaliar? Quais 
suas relações com os conteúdos trabalhados? O professor estruturou, em sua prática 
cotidiana, estratégias de ensino visando à dificuldade de seu aluno, suas dúvidas? 
Efetivou em sala de aula um trabalho de prevenção dessas dúvidas?  Ele avaliou sua 
proposta de trabalho, planejamento, conteúdos escolhidos?

Partiremos de uma pesquisa realizada por Corazza (1995) que analisou mais 
de 200 pareceres descritivos, em um estudo realizado há alguns anos. O obje-
tivo da pesquisadora era analisar o que efetivamente era comunicado nesses 
documentos. Apesar de o estudo ter sido realizado há mais de dez anos, infe-
lizmente sua conclusão continua condizente com a realidade da construção 
dos pareceres de hoje. 

Essa análise evidenciou que haveria um julgamento nos enunciados dos pa-
receres, ou seja, eles destacavam o que o sujeito era e não era, seus sucessos, 
insucessos, aprovações, reprovações; além disso a maioria deles estruturava-se 
no sentido de propor regras de conduta, comportamento. 

Assim, Corazza (1995) aponta outras questões como:

linguagem técnico-científica �  – a pesquisadora observou que os pro-
fessores utilizavam-se de uma linguagem técnica, sem traduzi-la para os 
educandos e familiares, como, tem dificuldade na vinculação fonema ver-
sus grafema, transição do nível silábico para o alfabético;

tradição escolar �  – apesar dos discursos de uma prática relacionada ao inte-
racionismo, sociointeracionismo, é a visão tradicional de ensino que se faz 
presente (colocar a data no caderno; fazer o dever de casa);

termos neutros �  (ótimo, bom, teve poucos avanços) – a pesquisadora des-
taca que foram utilizados termos neutros, sem que se explicasse o que 
realmente era compreendido por: ótimo, muito bom etc.;

marcadamente progressista �  – ou seja, progredir, atingir. Quase que as-
sociando classificação (progrediu muito; avançou bastante; cresceu muito 
em maturidade);

categorização �  – de um lado, o aluno ideal, com características positivas; 
de outro, o aluno não ideal, com suas características negativas;

qualidades/habilidades associadas a �  natureza/gênero – características 
femininas e masculinas evidenciadas, separando os sujeitos por gênero:
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meninas – adaptativas, sentimentais:  � delicada, atenciosa, alegre, afe-
tiva, dócil, prestativa, esforçada, tímida, retraída, lenta, insegura, agi-
tada, não é compreensiva;

meninos – ativos, cerebrais:  � inteligente, independente, líder, criati-
vo, deci dido, temperamento forte, tímido, desinteressado, preguiçoso, 
cansado.

Corazza (1995) associa o parecer a um processo de prescrição, no sentido 
que evidencia ações a serem realizadas pelas crianças em casa, atitudes na aula, 
atitudes pessoais, tarefas escolares, tarefas de reforço, indicações de ações para 
familiares, prescrevendo, assim, o que deve ser destruído, modificado. Conhecer, 
reconhecer o sujeito, seu vir a ser, produzindo verdades sobre ele.

A conclusão do estudo evidencia que os pareceres descritivos analisados cor-
porificam um dos tantos instrumentos políticos de discriminação cultural, pois 
a produção textual apresenta subjetividade, identidades sociais, eficiência e (in)
sucesso. Por fim, é importante destacar que o parecer descritivo não assegura o 
não classificar, medir, controlar, regular, normalizar os corpos e almas infantis.

O que seria avaliar? Como avaliar? Por que avaliar? Questões que tentaram 
ser resolvidas nesta aula. Vamos avaliar para excluir, para classificar? Ou vamos 
avaliar para incluir, conhecer, possibilitar mediações culturais, sociais? 

Méndez (2002, p. 16) nos auxilia ao afirmar que: “[...] a avaliação faz parte de 
um continuum e, como tal, deve ser processual, contínua, integrada no currículo 
e, com ele, na aprendizagem. Não são tarefas discretas, descontínuas, isoladas, 
insignificantes em seu isolamento; tampouco é um apêndice do ensino.” 

O autor destaca ainda: “será sempre e em qualquer hipótese avaliação forma-
tiva, motivadora e orientadora” (2002, p. 17). Avaliar, com esses nortes, significa 
possibilitar o crescimento intelectual, afetivo, motor. Perceber o sujeito em todos 
os seus aspectos, privilegiando seus conhecimentos, sua cultura, sua linguagem. 
Repartir conhecimento, transformá-lo em um processo dialético, percebendo a 
complexidade das relações entre o aprender e o não aprender de professores 
e alunos. Que a avaliação contemple a imaginação, a criação, a sensibilidade, 
a vida que existe fora da instituição escolar, com todas suas nuances. E que as 
formas de comunicar os processos avaliativos, boletins, pareceres etc. apresen-
tem essas nuances e diferenças.
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Texto complementar

Aprendizagens através da avaliação formativa
(RODRIGUES, 2009)

[...]

O ato de avaliar é um fato frequente nas atividades humanas; está pre-
sente de maneira espontânea, ou expressando os parâmetros de alguma 
instituição. Esse ato está incorporado ao sistema educativo mundial, para ser 
mais preciso, ao sistema escolar mundial, pois faz parte do contexto dos ad-
ministradores das escolas, professores, alunos e famílias.

Avaliação é inerente e imprescindível, durante todo processo educativo que se realize 
em um constante trabalho de ação–reflexão, porque educar é fazer ato de sujeito, é 
problematizar o mundo em que vivemos para superar as contradições, comprometendo-
se com esse mundo para recriá-lo constantemente. (GADOTTI, 1984, p. 90)

Nos últimos anos, a avaliação assumiu grande importância nas políticas 
dos governos, devido ao crescimento das avaliações externas, como forma 
de medir a evolução educacional de um país, e, consequentemente, as es-
colas também passaram a trabalhar com um olhar voltado para essas avalia-
ções externas.

Uma necessidade do contexto educacional é fazer com que nossa práti-
ca educativa seja desenvolvida, de maneira coerente, e que esteja compro-
metida com a promoção da transformação social e a formação de cidadãos 
conscientes. Para alcançarmos esse objetivo, a avaliação não pode ser um 
ato mecânico, no qual o professor dá atividades, o aluno as realiza, sendo lhe 
dado um conceito para transmitir a medição do conhecimento. A avaliação 
tem que ser um ato, no qual a reflexão seja inerente, contribuindo para a 
construção de competências técnicas e sócio-político-culturais.

De acordo com Luckesi (2002, p. 28), o processo avaliativo está relaciona-
do ao contexto mundial educacional da época: “[...] não se dá nem se dará 
num vazio conceitual, mas sim dimensionada por um modelo teórico de 
mundo e, consequentemente de educação, que possa ser traduzido em prá-
tica pedagógica”.

Este material é parte integrante do acervo do IESDE BRASIL S.A., 
mais informações www.iesde.com.br



Avaliação: perspectivas atuais

277

Assim, avaliação, para estar a serviço da qualidade educacional, deve, 
entre outros, cumprir o seu papel de promoção do ensino, o qual irá guiar 
os passos do educador. Ela precisa possuir o caráter de contribuição para a 
formação do aluno, e não apenas classificar e medir aprendizagens.

Avaliação Formativa e seus Contornos

O processo avaliativo precisa ser voltado para a melhoria da aprendiza-
gem e ajuste de processos, e assim buscar uma avaliação formativa, que fun-
damenta-se nos princípios do cognitivismo, do construtivismo, nas teorias 
socioculturais e sociocognitivas.

A avaliação formativa considera que o aluno aprende ao longo do pro-
cesso, que vai reestruturando o seu conhecimento por meio das atividades 
que executa. Do ponto de vista cognitivo, a avaliação formativa centra-se em 
compreender o funcionamento da construção do conhecimento. A informa-
ção procurada na avaliação se refere às representações mentais do aluno e 
às estratégias utilizadas, para chegar a um determinado resultado. Os erros 
são objetos de estudo, pois revelam a natureza das representações ou estra-
tégias elaboradas pelo estudante.

 Matui (1995) trata a avaliação em sua concepção formativa, utilizando a 
designação de “avaliação dialógica”. Ele afirma que o diálogo perpassa por 
uma proposta construtivista de ensino, garantido um processo de interven-
ção eficaz e uma relação de afetividade, que contribui para a construção do 
conhecimento. Na perspectiva do autor, a “avaliação dialógica” será subsi-
diada pela diagnóstica, viabilizando a participação do aluno no processo 
ensino–aprendizagem.

A avaliação formativa é analisada sob a perspectiva de prognóstico, por 
Hadji (2001), que afirma que esta é uma avaliação que precede à ação de for-
mação e possui como objetivo ajustar o conteúdo programático com as reais 
aprendizagens. Por ser uma avaliação “informativa” e “reguladora”, justifica-se 
pelo fato de que, ao oferecer informação aos professores e alunos, permite 
que estes regulem suas ações. Assim, o professor faz regulações, no âmbito 
do desenvolvimento das ações pedagógicas, e o aluno conscientiza-se de 
suas dificuldades e busca novas estratégias de aprendizagem.

Fernandes (2005) caracteriza a avaliação formativa a partir das caracterís-
ticas descritas abaixo:
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1. Ativam os processos mais complexos do pensamento (Ex.: analisar, sin-
tetizar, avaliar, relacionar, integrar, selecionar);

2. As tarefas refletem uma estreita relação e a avaliação é deliberadamen-
te organizada para proporcionar um feedback inteligente e de elevada quali-
dade, tendo em vista melhorar as aprendizagens dos alunos;

3. O feedback é determinante para ativar os processos cognitivos e meta-
cognitivos dos alunos, que, por sua vez, regulam e controlam os processos de 
aprendizagem, assim como para melhorar a sua motivação e autoestima;

4. A natureza da interação e da comunicação entre professores e alunos 
é absolutamente central porque os professores têm de estabelecer pontes 
entre o que se considera ser importante aprender e o complexo mundo do 
aluno;

5. Os alunos são deliberados, ativa e sistematicamente envolvidos no 
processo de ensino–aprendizagem, responsabilizando-se pelas suas apren-
dizagens e tendo amplas oportunidades para elaborarem as suas respostas 
e para partilharem o que e como compreenderam;

6. As tarefas propostas aos alunos que, desejavelmente, são simultanea-
mente de ensino, de avaliação e de aprendizagem, são criteriosamente se-
lecionadas e diversificadas, representam os domínios estruturantes entre as 
didáticas específicas das disciplinas, que se constituem como elementos de 
referência indispensáveis, e a avaliação, que tem um papel relevante na re-
gulação dos processos de aprendizagem.

O ambiente de avaliação das salas de aula induz uma cultura positiva de su-
cesso baseada no princípio de que todos os alunos podem aprender (p. 68-69).

Fernandes (2005) percebe o papel do professor, nesse tipo de avaliação, 
como o de contribuir para o desenvolvimento das competências metacog-
nitivas dos alunos, das suas competências de autoavaliação e também de 
autocontrole. Uma avaliação que traz essas características contribui para que 
o aluno construa suas aprendizagens e para que o sistema educacional con-
siga melhorar as aprendizagens dos alunos.

[...]
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Dicas de estudo
MÉNDEZ, J.M. Álvarez. Avaliar para Conhecer, Examinar para Excluir. Porto 
Alegre: Artmed, 2002.

O autor discute a importância do processo avaliativo que pode se constituir 
de forma formativa ou como um instrumento de exclusão educativa.

HADJI, Charles. Avaliação Desmistificada. Porto Alegre: Artmed, 2001.

O autor propõe novas formas de avaliar a construção do conhecimento, 
problematizando a avaliação que visa apenas a nota ou os objetivos mínimos 
curriculares.

Atividades
Marque a alternativa correta.

1. Para Méndez, a avaliação será sempre: 

a) formativa, motivadora e classificatória.

b) orientadora, progressista e conteudista.

c) formativa, motivadora e orientadora.

2. Três pressupostos podem ser associados à definição de inteligência histori-
camente: 

a) hereditariedade, classificação e medição.

b) medição, hereditariedade e construção.

c) classificação, hereditariedade e dialeticidade. 

3. Para Jean-Jaques Bonniol e Michel Vial, a avaliação remete:

a) à análise didática. 

b) ao processo classificatório. 

c) aos conteúdos trabalhados em sala de aula.
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Christiane Martinatti Maia
Nesta aula abordaremos, sob a perspectiva dos estudos culturais, a di-

ficuldade dos professores em articular as propostas dos Parâmetros Curri-
culares Nacionais e os temas transversais à sua prática pedagógica, princi-
palmente em seu planejamento. 

Referencial Curricular  
Nacional para a Educação Infantil

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil se apresenta 
como um conjunto de referências e orientações pedagógicas que visam a 
contribuir com a implantação e/ou implementação de práticas educativas 
de qualidade, que possam promover e ampliar as condições necessárias 
para o exercício da cidadania das crianças brasileiras.  

Assim, sua função seria a de contribuir com as políticas e programas 
de Educação Infantil, socializando informações, discussões e pesquisas; 
subsidiando o trabalho educativo de técnicos, professores e demais pro-
fissionais da Educação Infantil; e apoiando sistemas de ensino estaduais e 
municipais, fazendo com que eles se articulassem em prol do desenvolvi-
mento da criança e de políticas educativas. 

O Referencial menciona alguns princípios que devem estar presentes 
nas experiências oferecidas, tais como: respeito à dignidade e aos direitos 
das crianças; o acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis; a 
socialização da criança; cuidados essenciais. 

As orientações didáticas são separadas em: temáticas, objetivos, con-
teúdos e orientações gerais para o professor; a faixa etária das crianças é 
dividida em 0 a 3 anos e 4 a 6 anos. 

As áreas de conhecimento propostas a serem trabalhadas são elen-
cadas a seguir.
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Movimento
Nessa área de conhecimento a expressão cultura corporal é entendida e uti-

lizada para denominar o amplo e riquíssimo campo da cultura que abrange a 
produção de práticas expressivas e comunicativas externadas pelo movimento. 

Jogos, brincadeiras, danças e práticas esportivas seriam os métodos utiliza-
dos para abranger a cultura corporal de cada grupo social. Em nenhum momen-
to do texto fica evidente o uso de um norte teórico, nem há indicações para 
situar o professor a ler a teoria de algum autor, pesquisador etc.

Sugestões de leituras para o trabalho prático em sala de aula: Algumas obras 
podem nos auxiliar na construção de projetos de trabalho nesta área de conhe-
cimento. Sugerem-se duas obras relacionadas ao brincar, às atividade lúdicas:

ATZINGEN, Maria Cristina Von. História do Brinquedo: para as crianças conhe-
cerem e os adultos se lembrarem. São Paulo: Alegro, 2001.

REVERBEL, Olga. Jogos Teatrais na Escola: atividades globais de expressão. São 
Paulo: Scipione, 1989.

Música
A música é apresentada como a linguagem que se traduz em formas sono-

ras capazes de expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos, 
por meio da organização e relacionamento expressivo entre o som e o silêncio. 
Destaca-se que a música estaria presente em todas as culturas, nas mais diversas 
situações: de festas a rituais religiosos. Acalantos, parlendas, adivinhas e cantigas 
de roda são os recursos para essa área de conhecimento.

Em uma análise mais crítica, encontramos termos como fixar ou ensinar algo; 
transmitir. Mais uma vez, ausência de um embasamento teórico, o que nos faz 
indagar se o texto contido nesse referencial sugere o mínimo de leitura reco-
mendada para o professor.

Sugestões de leituras para o trabalho prático em sala de aula: Algumas obras 
podem nos auxiliar na construção de projetos de trabalho nesta área de conhe-
cimento. Sugerem-se duas obras relacionadas à musicalidade:
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HENTSCHKE, Liane; DEL BEM, Luciana (Org.). Ensino de Música: propostas para 
pensar e agir em sala de aula. São Paulo: Moderna, 2003.

MARSICO, L. A Criança no Mundo da Música. Porto Alegre: Rigel, 2003.

Artes visuais
Conceitos como fazer artístico, apreciação, reflexão, fruição e imaginação cria-

dora estão relacionados a essa área do conhecimento. Podemos questionar a 
inexistência de propostas para processos avaliativos referentes às artes visuais 
no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – será que não há 
nada para ser avaliado na área das Artes visuais? O que significa imaginação cria-
dora? Como avaliar imaginação, imaginação criadora, originalidade?

Sugestões de leituras para o trabalho prático em sala de aula: Algumas obras 
podem nos auxiliar na construção de projetos de trabalho nesta área de conhe-
cimento. Sugerem-se duas obras relacionadas à construção da arte em sala de 
aula:

BUORO, A.B. O Olhar em Construção: uma experiência de ensino e aprendiza-
gem da arte na escola. São Paulo: Cortez, 2000.

GREIG, P. A Criança e seu Desenho: o nascimento da arte e da escrita. Porto 
Alegre: Artmed, 2004.

Linguagem oral e escrita
A grande dificuldade nessa área, em uma primeira análise, seria: se o referen-

cial aborda o letramento, por que destaca que uma das capacidades das crianças 
deveria ser escutar textos lidos, apreciando a leitura feita pelo professor? 

O que seria apreciar? Como uma criança de 4 anos aprecia um texto? Qual a 
relação teórica relacionada ao letramento e a metodologia proposta no Referen-
cial Curricular Nacional para a Educação Infantil?

Sugestões de leituras para o trabalho prático em sala de aula: Algumas obras 
podem nos auxiliar na construção de projetos de trabalho nesta área de conhe-
cimento. Sugerem-se duas obras relacionadas ao desenvolvimento linguístico:
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JUNQUEIRA FILHO, Gabriel de Andrade. Linguagens Geradoras: seleção e arti-
culação de conteúdos em educação infantil. Porto alegre: Mediação, 2006.

KOHL, Maryann f. O Livro dos Arteiros: arte grande e suja. Porto Alegre: Artmed, 
2002.

Natureza e sociedade
O eixo de trabalho denominado natureza e sociedade reúne temas relaciona-

dos ao mundo social e natural, enfatizando que o trabalho deve ocorrer de forma 
integrada, respeitando as especificidades das Ciências Humanas e Naturais.

Mitos e lendas são relacionados às Ciências Humanas; plantas, animais, seca 
e chuva, por exemplo, às Ciências Naturais. 

Sugestões de leituras para o trabalho prático em sala de aula: Algumas obras 
podem nos auxiliar na construção de projetos de trabalho nesta área de conhe-
cimento. Sugerem-se duas obras relacionadas à construção de conceitos relacio-
nados a natureza e a sociedade:

KAERCHER, N. Geografia em Sala de Aula: práticas e reflexões. Porto Alegre: 
UFRGS, 2003.

KOHL, Maryann F.; POTTER, Jean. Descobrindo a Ciência pela Arte: propostas 
de experiências. Porto Alegre: Artmed, 2003.

Matemática
As ideias de Piaget sobre a construção do número, relacionadas à conserva-

ção, classificação e seriação estão presentes nesse eixo de trabalho. Jogos são 
utilizados como estratégia para aprendizagem da matemática. 

Abordaremos, a seguir, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e os temas 
transversais para as séries iniciais, que, da mesma maneira que o Referencial 
Curricular Nacional para a Educação Infantil, visam dar uma unidade nacional 
mínima para a construção curricular. 

Sugestões de leituras para o trabalho prático em sala de aula: Algumas obras 
podem nos auxiliar na construção de projetos de trabalho nesta área de co-
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nhecimento. Sugerem-se duas obras relacionadas ao desenvolvimento lógico-
matemático:

CANDIDO, Patrícia. Brincadeiras Infantis nas Aulas de Matemática. Porto 
Alegre: Artmed, 2000. v. 1. (Coleção Matemática de O a 6).

CANDIDO, Patrícia. Resolução de Problemas. Porto Alegre: Artmed, 2000. v. 1. 
(Coleção Matemática de O a 6). 

Parâmetros Curriculares Nacionais  
e temas transversais para as séries iniciais

Os PCN são definidos como referências de qualidade para a educa-

ção no Ensino Fundamental em todo o Brasil. Ou seja, quem os escre-

veu pensou neles como “uma referência curricular comum para todo 

o país”. O documento de introdução aos PCN sustenta a necessidade 

dessa referência comum para toda a nação porque afirma que fortale-

ceria a unidade nacional e a responsabilidade do Governo Federal para 

com a educação. Os PCN não se autodenominam um currículo acabado 

e obrigatório, mas o seu nível de detalhamento torna-os o currículo do 

Ensino Fundamental. E embora haja muitas citações sobre o respeito às 

especificidades locais, o que exigiria um trabalho de escuta e pesquisa 

por parte dos elaboradores do documento, a centralização é a marca 

dessa política educacional.

Daniela Auad 

Vejamos agora, por meio de uma análise crítica, o que foi proposto para cada 
área do conhecimento, sem nenhuma participação da comunidade escolar que 
se encontra nas salas de aula de todo o país.

Língua Portuguesa
O documento de Língua Portuguesa está organizado de modo a servir de 

referência, de fonte de consulta e de objeto para reflexão e debate. 

São apresentadas questões relacionadas a objetivos, conteúdos e critérios de 
avaliação. Assim, como refletir e debater sobre uma proposta que já está dada, 
pronta e acabada?
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Matemática
Ao estabelecer conexões, por meio de uma análise teórica da Matemática com 

temas transversais propostos, principalmente orientação sexual e pluralidade cul-
tural, percebe-se a fragilidade conceitual dessas áreas explicitadas nos PCN, bem 
como a ausência de uma visão interdisciplinar que se sustente na prática.    

Ciências Naturais
Palavras como conveniente, deve-se, de preferência e induzir fazem parte do 

texto. Percebemos que, infelizmente, teorias atuais sobre educação ambiental 
ou estudos culturais ficaram de fora; é o ensino tradicional de Ciências Naturais 
mascarado e disfarçado com uma roupagem nova.

História e Geografia
Uma linha do tempo relacionada às lutas entre as classes no Brasil, bem como 

a historicidade das áreas de Estudos Sociais, História e Geografia são destacadas 
nesses PCN. Críticas?

Ausência de referências teóricas que problematizam essas áreas de conheci-
mento, bem como as relações sociais, sociedade e cultura, inclusive o posiciona-
mento de todas as culturas envolvidas. 

Arte
Esse eixo de trabalho é subdividido em: artes visuais, danças, música e teatro.  

Produção cultural e apreciação estética são expressões recorrentes nesse eixo. 
Conceitos teóricos tornam-se abstratos para a prática educativa e o processo 
avaliativo.  

Educação Física
Nesse campo do conhecimento, os conteúdos foram divididos em três blocos:

esportes, jogos, lutas e ginástica; �

atividades rítmicas e expressivas; �
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conhecimentos sobre o corpo. �

Critérios de avaliação em Educação Física e deficiência física foram temas 
abordados. Estudos relacionados a temas atuais na área, como ludicidade, cor-
poreidade e psicomotricidade relacional foram deixados de fora. 

Apresentação dos temas transversais e ética
Uma das grandes discussões atuais no espaço acadêmico é como trabalhar 

os temas transversais na Proposta Político-Pedagógica, na proposta curricular e 
no planejamento educativo. Apesar de o Ministério da Educação destacar que 
a inclusão de questões sociais no currículo escolar possibilitaria a ele mais flexi-
bilidade, abertura, dinamicidade e complexidade, o que é visto e analisado na 
realidade é o contrário. Falta clareza epistemológica para trabalhar com temas 
transversais no espaço escolar. 

Outra questão importante a destacar seria o tema ética, ou seja, reflexões sobre 
as condutas humanas. A pergunta ética por excelência é: como agir perante os 
outros? Em tempos de descrença como o nosso, tempos de desvios de dinheiro 
envolvendo os poderosos do país, como trabalhar com ética em sala de aula?

Meio ambiente e saúde
Meio ambiente: discussões sobre relações socioeconômicas e ambientais – 

crescimento cultural, qualidade de vida e equilíbrio ambiental. 

Saúde: o nível de saúde das pessoas reflete a maneira como vivem, numa inte-
ração dinâmica entre potencialidades individuais e condições de vida – é a  relação 
entre saúde, meio físico, social e cultural.  

Pluralidade cultural e orientação sexual
Pluralidade cultural: para viver democraticamente em uma sociedade plural, 

é preciso respeitar os diferentes grupos e culturas que a constituem. A sociedade 
brasileira é formada não só por várias etnias, como por imigrantes de diferentes 
países.

Orientação sexual: a orientação sexual na escola deve ser entendida como 
um processo de intervenção pedagógica que tem como objetivo transmitir in-
formações e levantar questões relacionadas à sexualidade, incluindo posturas, 
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crenças, tabus e valores a ela associados. Três eixos fundamentais: corpo humano, 
relações de gênero e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e à AIDS. 

Parâmetros Curriculares Nacionais  
e temas transversais: tecendo críticas

Índices de promoção, evasão e repetência do Ensino Fundamental são apre-
sentados na introdução aos PCN para mostrar aos educadores que esses itens 
podem ser melhorados. Assim, propostas governamentais como programas de 
aceleração do fluxo escolar (recuperação de verão) ilustram sua importância 
para o combate à evasão e repetência “à escola socialmente onipotente e que 
fracassa na sua missão educativa devido, exclusivamente, aos seus problemas 
internos” (AUAD, 1999, p. 64). 

Para comprovar essa concepção e apresentar os PCN como solução, as principais tendências 
pedagógicas na educação brasileira são descritas tendenciosamente e responsabilizadas 
pela ineficiência do ensino brasileiro. Para isso, são citadas a “pedagogia tradicional”, a 
“pedagogia renovada”, a “pedagogia libertadora”, a “pedagogia crítico-social dos conteúdos” 
e as influências da “psicologia genética” para a educação. Vale notar que tais expressões 
não são correntes nas escolas e entre as professoras, mas apenas de domínio acadêmico. 
(SCHWINN, 2009)

Outra questão importante a destacar é que a maioria dos temas transversais 
foi excluída de nossos currículos e ignorada nas práticas sociais e escolares. Isso 
levou a maioria dos professores a se distanciarem das teorias e práticas desses 
temas. Apesar de essa questão estar presente no documento oficial que apre-
senta os temas transversais, não há nenhuma proposta real de capacitação de 
professores para solucionar suas dificuldades conceituais e práticas. 

A inclusão dos temas transversais no currículo do Ensino Fundamental é justificada pela preo-
cupação com a “formação integral do aluno”. Considerada, pelos idealizadores do documento, 
como situada fora da sociedade, a escola seria uma espécie de lugar de aprendizado das relações 
sociais. Como se entrasse na sociedade após a saída do sistema escolar, o aluno seria, então, um 
agente de transformação da sociedade. Desse modo, prevalece a concepção de escola onipo-
tente, capaz de transformar toda a sociedade pela formação dos alunos. (AUAD, 1999)

O que temos que problematizar aqui são as representações feitas pelas pro-
postas oficiais do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, PCN e 
temas transversais: que identidades pretendem construir? Que cultura está re-
presentada? A escola conseguiria mudar a sociedade? Por que precisamos de 
uma estrutura curricular nacional? E os temas transversais, como estruturá-los 
em nosso cotidiano pedagógico?
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A seguir, trataremos de dois temas transversais: pluralidade cultural e cons-
trução de gênero.

Pluralidade cultural
Para trabalharmos este tema, é preciso entender que quando nos referimos à 

raça, estamos nos referindo a um conceito biológico criticado hoje: classificar os 
sujeitos pela cor da pele (branco, pardo, amarelo etc). Etnia, como um conceito 
antropológico, visa a discutir as identidades de grupos sociais, enfatizando as 
diferenças culturais, sem se preocupar com a questão biológica. 

Se você se sentir desconfortável para trabalhar esse tema transversal, peça 
ajuda a especialistas ou profissionais de áreas como Sociologia, Antropologia, 
História. Representantes dos movimentos negro e indígena também são ricas 
fontes para discutir conceitos como cultura, multiculturalismo, raça e etnia.

Sugestões de leituras para o trabalho prático em sala de aula: Algumas obras 
podem nos auxiliar na construção de projetos de trabalho nesta área de conhe-
cimento. Sugerem-se duas obras relacionadas à construção do conceito de di-
versidade, pluralidade cultural:

NASCIMENTO, Elisa Larkin. O Sortilégio Da Cor: identidade, raça e gênero no 
Brasil. São Paulo: Summus, 2003.

CAVALLI – SFORZA, Luca; CAVALLI – SFORZA, Francesco. Quem Somos? história 
da diversidade humana. São Paulo: UNESP, 2002.

Orientação sexual: gênero
Guacira Lopes Louro (1997) salienta que as relações de gênero e as formas de 

sexualidade representadas pela mídia são campos de construção de identida-
des, de produção e reprodução de representações e, portanto, espaço educativo 
em que imagens de crianças, adolescentes, mulheres e homens são consumidos, 
tendo como referenciais modelos sociais, econômicos e culturais hegemônicos.

A publicidade é hoje mais formadora de nossa subjetividade do que o ensino escolar. Ela é 
a maior expressão de nossa época, quantitativamente pelos investimentos que mobiliza, e 
qualitativamente por seu protótipo cultural, pois o consenso da razão contemporânea parece 
ser feito de imagens de sonho que nos convidam: “sejam como nós, imagens publicitárias”. 
(TOSCANI apud CALLIGARIS, 1996, p. 89)
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Abordar em sala de aula a construção de gênero significa discutir como a pe-
dagogia da mídia apresenta mulheres (submissas, magras, belas e não necessaria-
mente inteligentes) e homens (exploradores, cultos, realizados profissionalmen-
te, não necessariamente belos, e bem-sucedidos economicamente) em imagens 
televisivas, como novelas, seriados, filmes.

Sugestões de leituras para o trabalho prático em sala de aula: Algumas obras 
podem nos auxiliar na construção de projetos de trabalho nesta área de co-
nhecimento. Sugerem-se duas obras relacionadas a construção do conceito de 
gênero:

NOLASCO, Sócrates. De Tarzan a Homer Simpson. Rio de Janeiro: Rocco, 2001.

SWAIN, T.N. De Deusa a Bruxa: uma história de silêncio. Humanidades. Brasília: 
Edunb, S.d.

A evasão, a repetência, as dificuldades de aprendizagem e outras questões não 
devem ser associadas à inexistência de um padrão curricular comum de referên-
cia, como encontramos escrito em documentos como o Referencial Curricular Na-
cional para a Educação Infantil, PCN e temas  transversais. Nem acreditar que o 
Referencial Curricular minimizaria ou extinguiria todos esses problemas. 

Deveríamos associar essas questões às desigualdades sociais, culturais e eco-
nômicas que presenciamos em nosso país, ao sucateamento do ensino público 
que notamos desde a Educação Infantil até o Ensino Superior, à desqualificação 
docente, à dificuldade de acesso a informações. O fracasso ou o sucesso esco-
lar não pode ser analisado fora da realidade cultural, social e econômica dos 
sujeitos.

Devemos lançar um olhar crítico ao lermos esses documentos. Em vez de 
apresentarem uma proposta dialética, descentrada e, principalmente, questio-
nadora do que criticam (a cultura dominante e a pedagogia tradicional), tanto 
o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil quanto os PCN e os 
temas transversais reforçam e institucionalizam a transmissão de conteúdos e 
uma única cultura: a que deseja construir e constituir. 
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Currículo-mapa: linhas e traçados das pesquisas  
pós-críticas sobre currículo no Brasil

(PARAÍSO, 2009)

Para finalizar a marcação dos caminhos e movimentos do currículo-mapa, 
aqui analisado, tomemos alguns casos da produção curricular pós-crítica, 
exemplos de mais energias lançadas no território analisado. Silva (1999) es-
creveu o currículo como fetiche. De forma divertida, cheia de humor e de-
sejos, o currículo como fetiche enfeitiçou, encantou, seduziu, fez dançar. 
Acabou com as mais confortantes ilusões, com as seguranças, as certezas e 
as proteções dos fetichistas praticantes do currículo. Deixou-nos sem chão. 
Desfetichizou o currículo e, ao mesmo tempo, restabeleceu a ambiguidade, 
a contradição, a indeterminação, o “transitar para lá e para cá”. Borrou fron-
teiras. Fez confundir, no território curricular, o legítimo com o ilegítimo, o 
original com a cópia, a cópia com o simulacro, o autêntico com o inautênti-
co. Colocou em dúvida definitivamente a autonomia do sujeito, a qual nós 
curriculistas não cansávamos de nos apegar. Por tudo isso, o currículo como 
fetiche desestabilizou, movimentou, provocou, enfeitiçou...

No mesmo ano, Corazza (1999) escreveu sobre o currículo como modo de 
subjetivação do infantil. Ainda posso sentir o pacote de sensações provoca-
das ao ouvirmos a crítica da subjetividade infantil, ao escutarmos sobre o que 
somos, sobre a astúcia do autoconhecimento e sobre o funcionamento dos 
processos de subjetivação ocorridos no domínio particular de poder-saber 
que escolhera para analisar. Os novos modos de enunciação do infantil (“El 
Nino” e “La Nina”), mostrados como demarcando a fratura da infantilidade 
moderna fez-nos prendermos a respiração provisoriamente, para soltarmos 
somente quando mencionada a infância doce do Menino Jesus, que ainda 
insistimos em ver em nossos currículos. Como se não bastasse, cada frase 
seguinte, arrepiava e atormentava-nos porque diziam da despedida e morte 

Texto complementar
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de um tipo de infância, produzindo “saudades da aurora querida” das nossas 
vidas. O currículo como modo de subjetivação do infantil machucou, abalou, 
estranhou...

Mas como já antecipei, o currículo-mapa não se sossega, e quando esta-
mos traçando novos caminhos que nos tire da dor dos abalos, ele movimen-
ta-se mais uma vez. Kroef (2001) aparece pela primeira vez naquele território 
para inventar “o currículo como máquina desejante”, produto/produtor de 
fluxos/cortes em qualquer nível, direção e sentidos. O currículo máquina, 
atuando por meio do nomadismo curricular é, para a autora, uma possibili-
dade de produzir desterritorializações que interceptam os currículos oficiais 
e alternativos, para produzir currículos-cortes, que instauram trocas e multi-
plicidades. Esse currículo-máquina provocou inseguranças, estranhamentos, 
impaciências, incomodações...

Já disse que o currículo-mapa quer ampliar seus territórios, povoar, con-
tagiar. O contágio se dá mesmo naquele território, e eis que um outro curri-
culista, também novo naquele território, aparece no GT Currículo para atri-
buir novos sentidos à produção do conhecimento escolar e para mostrar que 
os exercícios escolares, às vezes, instauram “linhas de fuga e espaços lisos”. 
Tal peripécia foi feita em um trabalho apresentado por Amorin (2000). Ele 
escreveu sobre a importância dos exercícios na produção dos conhecimen-
tos escolares e não fez qualquer tipo de concessão ao que já foi significado 
nesse terreno. Considerou os exercícios escolares como importantes práti-
cas que traçam territórios no campo do ensino. Defendeu que, dependen-
do das ações (usos, costumes, táticas e estratégias) dos que habitam esse 
território, fica evidente um processo de desterritorialização e de tessitura 
que não se atém a eixos únicos, pivotantes. Não são mesmo surpreendentes 
as peripécias desse currículo? O currículo-mapa aqui provocou, espantou, 
surpreendeu...

Essa multiplicidade de definições, invenções e percepções podem ser en-
contradas no território do currículo pós-crítico que analisei. Ao mapear esse 
currículo, pude ver que o currículo-mapa (que acaba de ser criado), em seus 
múltiplos caminhos e trajetos, nos faz olhar e encontrar trilhas diferentes a 
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serem seguidas, possibilidades de transgressões em emolduramentos que 
supomos permanentes, em quadros que nos parecem fixos demais, em di-
reções que nos parecem por demais lineares. O currículo-mapa apoia-se em 
linhas de fuga para explodir estratos, romper as raízes e operar novas cone-
xões (DELEUZE; GUATTARI, 1995). Os diferentes estudos pós-críticos do currí-
culo “fazem rizoma em sua heterogeneidade” (ibidem).

Em a poética e a política do currículo como representação, um curriculista 
chamou a atenção para uma atividade cara ao currículo-mapa: a atividade 
poética. Poetizar no currículo significa produzir, fabricar, inventar, criar sen-
tidos novos, inéditos. Desse modo, para que tudo isso que é enunciado no 
currículo-mapa não fique paralisado, fixado, permanente ou se torne “é” é 
preciso que perguntemos: será? Mas quanto a isso não devo me preocupar 
porque o movimento, o fluxo, a corrente, a diferença e a repetição estão aí 
para bagunçar e fazer escapulir, deslizar e fugir tudo o que disse que o currí-
culo-mapa é. “A diferença não tardará a proliferar” (SILVA, 2001, p. 14). Novos 
sentidos! Novos afectos! Novos devires! Novas conexões! Novas sinapses! É 
isto o que as produções pós-críticas do currículo têm mobilizado no currícu-
lo-mapa aqui analisado.

Dicas de estudo
SILVA, Tomaz Tadeu da. Currículo como Fetiche: a poética e a política do texto 
curricular. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.

O autor promove no livro uma discussão acerca do currículo, suas normati-
vas, funções e construções no espaço educativo.

FISCHER, Rosa Maria Bueno. Televisão e Educação: fruir e pensar a TV. Belo Ho-
rizonte: Autêntica, 2003.

No livro, a pesquisadora aborda a importância da mídia na construção da 
identidade dos sujeitos nos dias atuais. Discute, ainda, a necessidade de proble-
matizarmos a mídia nos espaços sociais e educacionais.
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Atividades
1. Assinale com V as alternativas verdadeiras e com F as falsas. Todas as ques-

tões falsas devem ser justificadas.

a) (     ) “A ética é uma prática reflexiva da liberdade, e não a liberação de um 
poder coercitivo, mas a escolha de um certo estilo de existência, escolha 
de uma conduta de vida” (EIZIRIK; COMERLATTO, 1996).

b) (    ) A publicidade é hoje menos formadora de nossa subjetividade do 
que o ensino escolar. 

c) (    ) Louro (1997) salienta que as relações de gênero e as formas de sexua-
lidade representadas pela mídia são campos de construção de sujeito, de 
produção e reprodução de representações.

d) (     ) Os PCN não se autodenominam um currículo acabado e obrigatório, 
mas seu detalhamento torna-os o currículo do Ensino Fundamental.
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Tecnologias da informação  
e práticas educativas

Christiane Martinatti Maia
Este texto aborda as tecnologias da informação e sua relação com as 

práticas educativas, enfatizando que as novas tecnologias tornaram-se 
um instrumento pedagógico a ser explorado e utilizado em sala de aula. 
Os objetivos desse texto são: contextualizar as tecnologias de informação 
e sua relação com a prática educativa; explorar novas possibilidades de 
leitura e escrita utilizando as tecnologias de informação; problematizar o 
uso dessas tecnologias nos espaços educativos hoje; promover relações 
didático-metodológicas. 

Tecnologias da informação  
e práticas educativas 

A internet é um espaço de comunicação surrealista, do qual nada é excluído [...]. Já 

que tudo é possível, ela manifesta a conexão do homem com a sua própria essência, que 

é a aspiração à liberdade. 

Pierre Lévy

Blogs? Comunicadores instantâneos? Salas de bate-papo? Internet? 
Cibercultura?

Ao pensarmos em nosso planejamento, não podemos esquecer o que 
nossos alunos estão vendo, escutando e, principalmente, em que pági-
nas estão navegando na internet. Por quê? A internet, nos dias atuais, é 
o meio de conexão entre os seres humanos. Para que possamos compre-
ender essas afirmações, serão utilizados os argumentos de Lemos (2002) 
e Lévy (2000) para a reconstrução do processo histórico que envolve as 
tecnologias da informação.

Modernidade 
Lemos (2002) nos auxilia na construção histórica ao argumentar que 

a ciência da tecnologia moderna estaria associada à modernidade. Esse 
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autor menciona Weber, que salienta que a modernidade como conceito filosó-
fico estaria associada à filosofia ocidental e representaria o processo de racio-
nalização da vida social no fim do século XVII, caracterizada como um modo de 
pensar e julgar o tempo: uma maneira de estar no tempo e no espaço, vivida de 
forma diferente pelas distintas civilizações.

A máquina aparece como o objeto central de um culto novo, presente, hoje em 
dia, na febre e fascinação pelas novas tecnologias. Essa nova religião estrutura-se 
em pleno século XIX, amadurecendo plenamente no século XX. O social torna-se 
transparente pela gestão tecnocrática, a natureza é lida e traduzida pelos olhos 
implacáveis da ciência, a comunicação torna-se instantânea e planetária na troca 
sem ruído de informações. Aqui aparece um outro mito supremo da modernida-
de: a transparência social, comunicacional, política (LEMOS, 2002, p. 53). 

E o que mais a modernidade nos trouxe associada às tecnologias? Ela criou 
um sujeito consumidor, que acredita em liberdade, igualdade e fraternidade – 
lema da Revolução Francesa. Estruturou os conceitos de infância, família, classe 
social etc. Estratificou e engendrou os modos de vida. Criou um futuro tecno-
lógico moderno perfeito, acessível a todos: “[...] A modernidade tecnológica foi 
estruturada pela mistura de convicções e sonhos na força racional do homem, 
na conquista do espaço, no progresso tecnológico e científico, na urbanização e 
na utilização intensiva de energia” (LEMOS, 2002, p. 57).

Mas uma nova dinâmica cultural se instaurou a partir do século XX, e discur-
sos começaram a ser esboçados para descrever e explicar o impacto da cibercul-
tura na sociedade.

Pós-modernidade 
A ideia da pós-modernidade aparece na segunda metade do século XX com o advento da 

sociedade de consumo e do mass media, associados à queda das grandes ideologias modernas e 

de ideias centrais como história, razão e progresso. 

André Lemos

Bell (apud LEMOS 2002, p. 68) associa a pós-modernidade à fase pós-indus-
trial da sociedade de consumo, na qual “a produção de bens e serviços foi modi-
ficada devido às novas tecnologias (digitais) de informação”. Tornamo-nos glo-
balizados, respondendo a novas imagens, “um mundo de imagens hiper-reais: a 
sociedade do espetáculo”.  
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É importante destacar que o termo pós-modernidade carrega em si vários 
conceitos conflituosos, e pode ser compreendido desde a quebra das grandes 
ideologias à uma cultura pós-moderna relacionada ao improdutivo, ao excesso. 
A realidade social em transformação “torna-se produto de processos de desma-
terialização e de simulação do mundo,  impulsionados pelo desenvolvimento de 
máquinas de informação (os computadores)” (LEMOS, 2002, p. 69).

Máquinas de informação contribuindo para o desenvolvimento da cibercul-
tura – uma cultura das tecnologias de informação. Uma cultura tribal, não mais 
individual, uma conectividade generalizada, sem barrar no tempo e no espaço. 
Simulando interações, trocando o real pelo hiper-real. Trocando informações, 
sem uma verdadeira comunicação: tudo é virtual. 

Cibercultura
Partindo das ideias de Lemos (2002), a cibercultura é uma manipulação digi-

tal da sociedade de consumo, ou seja, uma sociedade ávida por computadores, 
internet, salas de bate papo etc. Toda a cibercultura, de jogos eletrônicos a “ci-
bersexo”, contribui para a simulação de sociedade industrial.

Porém, Lévy (2000, p. 157) destaca que a cibercultura contribui para a constru-
ção de uma mutação da relação com o saber. Para o autor, “o ciberespaço suporta 
tecnologias intelectuais que amplificam, exteriorizam e modificam numerosas 
funções cognitivas humanas”, como a memória, a imaginação e a percepção. 
Textos na tela e imagens auxiliando-nos na construção dos processos cognitivos, 
revolucionando os espaços para a escrita e para a leitura. 

Milhares de informações associam-se ao imaginário da cibercultura: vírus, 
ataques de hackers, “cibersexo”, músicas à disposição, textos, artigos, informa-
ções em tempo real – nada escapa da teia virtual da cibercultura, que, para nós 
professores e futuros professores, ressignifica a linguagem e as novas formas de 
aprendizagem.

Os avanços das tecnologias da informação e da comunicação possibilitaram 
o desenvolvimento de outras formas de ensinar e aprender: o ensino a distância, 
com uma metodologia própria, porém que respeita e valoriza a diversidade de 
aprendizagens associada à construção de conhecimentos.

Conforme Almeida (2003, p. 330) é preciso criar um ambiente que favoreça 
a aprendizagem significativa ao aluno, “desperte a disposição para aprender, 
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disponibilize as informações pertinentes de maneira organizada e, no momen-
to apropriado, promova a interiorização de conceitos construídos.”

Teoria histórico-cultural 
Maia (2006, p. 107) destaca que Vygotsky – pesquisador russo das décadas de 

1920 e 1930 – buscou compreender a relação existente entre linguagem, desen-
volvimento e a aprendizagem frente ao processo histórico-cultural e ao proces-
so de intervenção social. 

Vygotsky partia do pressuposto que o aprendizado seria um processo pro-
fundamente social, e o desenvolvimento, um “complexo processo dialético, 
caracterizado pela periodicidade, irregularidade no desenvolvimento das dife-
rentes funções, metamorfose ou transformação qualitativa de uma forma em 
outra, entrelaçamento de fatores externos e internos e processos adaptativos” 
(VYGOTSKY, 1991, p. 137). 

Para ele, o desenvolvimento não seria linear, visto que o aprendizado e desen-
volvimento estariam inter-relacionados desde o nascimento do sujeito, sendo os 
atos intelectuais decorrentes de práticas sociais. A interação social e o processo 
de intervenção social seriam fundamentais para o desenvolvimento do sujeito.

Propunha, então, que: “o indivíduo humano se faz humano apropriando-se da 
humanidade produzida historicamente. O indivíduo se humaniza reproduzindo 
características historicamente produzidas do gênero humano” (VYGOTSKY, 1989, 
p. 93).

 Nesse sentido, buscava valorizar a transmissão da experiência histórico-so-
cial, do conhecimento socialmente existente, visto que o processo de internali-
zação – reconstrução interna de uma operação externa – estaria presente atra-
vés da transformação de um processo interpessoal em intrapessoal – estágios de 
internalização promovidos na relação com os aprendizes mais experientes.

Os mecanismos de mudanças individuais teriam suas raízes na cultura e so-
ciedade, sendo a linguagem um processo extremamente social que, através da 
interação, se transformaria em um processo profundamente pessoal, preceden-
do, dessa forma, o pensamento. 

Vygotsky introduziria, ainda, os conceitos de zona de desenvolvimento pro-
ximal e zona de desenvolvimento real, que teriam relação direta com o proces-
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so educativo: “O desenvolvimento real caracteriza o desenvolvimento mental 
retrospectivamente, enquanto a zona de desenvolvimento proximal caracteriza 
o desenvolvimento mental prospectivamente” (1989, p. 87).

Assim, na zona de desenvolvimento real, encontraríamos o saber que já foi 
construído, elaborado, apropriado pelo sujeito: o que cada um sabe, as funções 
mentais. A zona de desenvolvimento proximal seria caracterizada pela apropria-
ção do conhecimento, o que ainda não se conhece e, com a ajuda de um in-
terventor, desenvolve-se. Permite-nos delinear o futuro imediato do sujeito, seu 
estado dinâmico de desenvolvimento.

Para Vygotsky (1991), a cultura não é um sistema estático a que o indivíduo 
se submete, mas um “palco de negociações”, onde seus participantes estão em 
constante processo de recriação e” ressignificação” de informações e conceitos. 
Isso porque os significados das palavras são dinâmicos e não estáticos, modifi-
cando-se à medida que os sujeitos desenvolvem-se, bem como de acordo com 
as várias formas em que o pensamento funciona.  

E o universo da cibercultura é escrito: milhares de informações, milhares de 
palavras, dinâmicas, mutantes e abreviadas. “Na escrita, como o tom da voz e 
o conhecimento do assunto são excluídos, somos obrigados a utilizar muito 
mais palavras, e com maior exatidão. A escrita é a forma de fala mais elaborada” 
(VYGOTSKY, 1991, p. 89). As tecnologias de informação contribuem para a pers-
pectiva do letramento em sala de aula. 

Letramento
Acredita-se na proposta do letramento na educação de crianças e jovens por 

considerar que o sujeito letrado modifica-se cognitiva, linguística, social e cultu-
ralmente. Ou seja, o resultado da ação de ensinar e aprender frente às práticas 
sociais da leitura e da escrita transformam os sujeitos, mudando significativa-
mente sua condição de vida.    

A palavra “letramento” é a versão para o português da palavra da língua inglesa literacy. [...] 
Literacy é o estado ou condição que assume aquele que aprende a ler e escrever. Implícita 
nesse conceito está a ideia de que a escrita traz consequências sociais, culturais, políticas, 
econômicas, cognitivas, linguísticas, quer para o grupo social em que seja introduzida, quer 
para o indivíduo que aprenda a usá-la. Em outras palavras: do ponto de vista individual, o 
aprender a ler e escrever – alfabetizar-se, deixar de ser analfabeto, tornar-se alfabetizado, 
adquirir a “tecnologia” do ler e escrever e envolver-se nas práticas sociais de leitura e de escrita 
– tem consequências sobre o indivíduo, e altera seu estado ou condição em aspectos sociais, 
psíquicos, culturais, políticos, cognitivos, linguísticos e até mesmo econômicos; do ponto de 
vista social, a introdução da escrita em um grupo até então ágrafo tem sobre esse grupo efeitos 
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de natureza social, cultural, política, econômica, linguística. O “estado” ou a “condição” que o 
indivíduo ou grupo social passam a ter, sob o impacto dessas mudanças, é que é designado 
por literacy. (SOARES, 1999, p. 17-18)

Sob a perspectiva do letramento, as atividades metodológicas propostas 
para crianças e jovens utilizando a internet podem ser calcadas na exploração 
e problematização de pequenos filmes, letras de músicas – rap, funk, MPB, por 
exemplo – textos de ficção, de informação, de propaganda, textos em versos, 
textos de linguagem iconográfica – charges, tirinhas.

Cabe ressaltar também os projetos que podem ser efetivados utilizando-se 
as imagens de obras de artes disponíveis nos sites de museus internacionais e 
de pintores renomados. Músicas antigas podem ser “baixadas” pela internet e 
utilizadas como um recurso musical e textual. A internet é um espaço rico de 
informações educativas.

Maia e Mentz (2006, p. 114) argumentam que :

Mesmo textos ditos de cultura popular, como os raps e funks, retratam a situação vivida 
pelos membros de determinada sociedade. A utilização desses textos oportuniza a análise 
de elementos externos como a estrutura de versos e estrofes, a presença de rimas, de ritmo 
(musicalidade) e sons, bem como questionamentos socioeconômico-culturais desses sujeitos, 
além das relações de gênero estabelecidas na sociedade.

Os espaços da escrita 
Espaço de escrita [...] é o campo físico e visual definido por uma determinada tecnologia de 
escrita. Todas as formas de escrita são espaciais, todas exigem um “lugar” em que a escrita 
se inscreva/escreva, mas a cada tecnologia corresponde um espaço de escrita diferente. Nos 
primórdios da história da escrita, o espaço de escrita foi a superfície de uma tabuinha de argila 
ou madeira ou a superfície polida de uma pedra; mais tarde, foi a superfície interna contínua 
de um rolo de papiro ou de pergaminho, que o escriba dividia em colunas; finalmente, com a 
descoberta do códice, foi, e é, a superfície bem delimitada da página – inicialmente de papiro, 
de pergaminho, finalmente a superfície branca da página de papel. Atualmente, com a escrita 
digital, surge este novo espaço de escrita: a tela do computador. (SOARES, 2002, p. 43)

Vários estudos realizados em distintas áreas do conhecimento destacam que 
crianças e jovens de hoje, de alguma forma, têm acesso a um computador, seja 
em lan houses (lojas que cobram por hora a utilização de computadores conec-
tados à internet), na escola, na casa do vizinho, primo etc. 

Nesse sentido, afirma-se que eles, frente à série de recursos gráficos existen-
tes no computador e em softwares educativos disponíveis no mercado, aderem 
facilmente à escrita e rabisco virtuais. Mas o grande recurso descoberto por eles 
foi o hipertexto – texto mutante, móvel, que se transforma apenas com um toque 
no teclado sempre que se deseja. 
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Hipertexto 
Para Lévy (2000, p. 56), o hipertexto “seria um texto móvel, caleidoscópico, 

que apresenta suas facetas, gira, dobra-se e desdobra-se à vontade frente ao 
leitor”. Soares destaca a diferença entre hipertexto e texto no papel:

[...] linearmente, sequencialmente – da esquerda para a direita, de cima para baixo, uma página 
após a outra; o texto na tela. O hipertexto é escrito e é lido de forma multilinear, multissequencial, 
acionando-se links ou nós que vão trazendo telas numa multiplicidade de possibilidades, sem 
que haja uma ordem predefinida. A dimensão do texto no papel é materialmente definida: 
identifica-se claramente seu começo e seu fim, as páginas são numeradas, o que lhes atribui 
uma determinada posição numa ordem consecutiva – a página é uma unidade estrutural. O 
hipertexto, ao contrário, tem a dimensão que o leitor lhe der: seu começo é ali onde o leitor 
escolhe, com um clique; a primeira tela termina quando o leitor fecha, com um clique, ao 
dar-se por satisfeito ou considerar-se suficientemente informado – enquanto a página é uma 
unidade estrutural, a tela é uma unidade temporal. 

Uma das estratégias para trabalhar com produção textual em sala de aula é 
pedir para os alunos criarem, em pequenos ou grandes grupos, um blog1. Uma 
espécie de diário virtual, o blog coletivo poderia tratar de tópicos específicos 
do cotidiano escolar, do entorno social da escola, de questões filosóficas, his-
tóricas etc.

Essa atividade poderia ser feita nos laboratórios de informática das escolas. 
Como possui uma característica informal, o blog coletivo poderá conter ima-
gens, depoimentos, letras de músicas, fotografias dos participantes do projeto. 
Faz-se necessário construir com os alunos os tópicos que deverão ser explo-
rados na criação e alimentação do blog, as figuras e letras de músicas a serem 
incluídas etc.

O planejamento dessa atividade deve ser feita de forma coletiva, levando-se em 
conta os interesses dos alunos. Porém, eles devem ser alertados sobre a necessi-
dade de cuidado ao escrever o que será exposto: tanto aluno quanto professor 
devem ter em mente questões legais, de direitos autorais, calúnia e difamação. 
A construção dessa atividade acaba tornando-se interdisciplinar. 

Propostas educativas: MSN, Orkut, chats e blogs
Ao nos remetermos a MSN, chats e Orkut pensamos inicialmente apenas em 

diversão. Porém, o que pretendemos abordar aqui é o uso desses recursos em 
1 Segundo Garbin (2003, p. 120), “Blog é palavra derivada de weblog – ferramenta na internet que permite qualquer usuário se cadastrar e ter um 
espaço próprio para escrever o que quiser. Weblog, vulgo ‘blog’, consiste em um diário [em que] os registros cotidianos podem ser inseridos na forma 
de notícias, literatura, análises etc., sobre os mais diversos temas. Existem blogs sobre rock‘n’roll, futebol, política, comunicação, tecnologia, religião, 
artes, em suma, qualquer pessoa pode registrar o que desejar nesse espaço. O blog, por ser uma espécie de ‘veículo de comunicação pessoal’, tem 
como característica a informalidade.”
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nossas práticas educativas sob dois enfoques: para conhecer nossos alunos, sua 
linguagem, e como recurso didático-metodológico. 

Msn Messenger, ou apenas Msn, é um programa de mensagens instantâneas criado pela 
“Microsoft Corporation”. O programa permite que um usuário da internet se comunique com 
outro que tenha o mesmo programa em tempo real, podendo ter uma lista de amigos “virtuais” 
e acompanhar quando eles entram e saem da rede. (Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/
wiki/Msn_Messenger>.)

Ou seja, no MSN os sujeitos conversam em tempo real com vários amigos vir-
tuais de qualquer canto do planeta. Já o Orkut é uma comunidade virtual de re-
lacionamentos extremamente significativa no Brasil, que é inclusive o país com o 
maior número de pessoas cadastradas. Porém, para ser membro dessa comuni-
dade é preciso ser convidado por outro membro, ou seja, não é possível acessar 
o site sem ter sido convidado, aceitado o convite e cadastrado seu perfil/dados. 

Os chats, ou salas de bate-papo, existem atualmente em quase todos os gran-
des portais da internet. Assim como no MSN, nos chats você também conversa 
virtualmente em tempo real. Mas essas salas possuem uma diferença essencial em 
relação ao MSN: geralmente as salas do chat estão organizadas em áreas de inte-
resse, relacionamentos virtuais, diversão, profissões, cidade. Assim, as pessoas que 
entram nelas não se conhecem, inicialmente, mas depois trocam e-mails e tornam-se  
amigas, muitas vezes partem para uma conversa mais individual no MSN.

Mas também podemos construir um diário virtual da turma, do grupo, os 
chamados blogs. Acredita-se que o blog tenha iniciado em 1997, quando um 
internauta, Jonh Barger, chamou seu diário pessoal na internet de weblog. E na 
década que se passou, há milhões de blogs cadastrados na internet. Por quê? 
O blog se torna uma ferramenta para troca de informações, imagens, músicas. 
Permite em sua criação a construção de tópicos relacionados às características 
pessoais, políticas e culturais, pessoais ou de um grupo de sujeitos, transforman-
do-se em diários virtuais que debatem, questionam e problematizam o mundo 
em que vivemos. E o mais interessante, há vários provedores que hospedam o 
blog gratuitamente.

Mas, por que utilizar essas ferramentas em nosso fazer pedagógico? Devido à 
possibilidade de intervenção e mediação linguística, bem como descobertas de 
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novos espaços relacionados ao processo de socialização dos jovens. Descobrir 
uma nova forma linguística, abreviada, transviada:

Minha tese é a de que esta escrita “tão diferente”, “agressiva” e “pobre” – para alguns professores 
de Língua Portuguesa, críticos de plantão, principalmente aqueles mais arraigados a questões 
da norma linguística, que frequentemente têm declarado “guerra” à escrita abreviada utilizada 
na internet – não é uma ameaça aos tradicionais adjetivos escolares de escrita. Tal escrita, 
abreviada, sincopada, com repetição de letras, repetição de palavras, com códigos próprios dos 
internautas, recheada de emoticons que reforçam os sentimentos, não é uma “evolução” das 
outras escritas, e sim uma outra forma de escrita adaptada às peculiaridades de quem é usuário 
da internet: o tempo virtual, a velocidade, e todas as suas principais formas e características. 
Nos chats se “fala”, se “escreve”, se “grita”, se “chora”, se “canta”, enfim, há toda uma manifestação 
discursiva que se transforma em marcadores escritos. Sem dúvida, trata-se de uma “conversa 
teclada”, que resume uma nova articulação entre as linguagens orais e escritas, resultando das 
interações desenroladas entre os jovens frequentadores dos chats. (GARBIN, 2003, p. 129)

Seria importante destacar que quando falamos ou pensamos em MSN, Orkut 
e chats, pensamos em diversão, mas não em educação! É isso que temos que 
mudar, nossas ideias frente à utilização desses recursos em nosso trabalho peda-
gógico. Fonte rica de trabalho pedagógico a ser explorada e descoberta; assim, 
cabe aos espaços institucionais redescobri-los, possibilitando aos seus alunos 
e professores o acesso a esses, visto que em muitos espaços institucionais seu 
acesso livre é negado por um dispositivo de segurança.

Por que trabalhar com as tecnologias de informação? Como trabalhar com 
esses recursos se em minha cidade não possui conexão com a internet, se na 
minha escola não temos computadores?

Infelizmente, em um país como o nosso, com desigualdades sociais, culturais 
e econômicas significativas, sabe-se que as tecnologias de informação inexistem 
e são desconhecidas para vários sujeitos de todos os estados que o compõem.

Outra questão a ser discutida e debatida é o analfabetismo digital, tanto de 
professores quanto de alunos em nossas escolas. Se construímos conhecimen-
to frente às relações sociais estabelecidas, os processos de mediação, também 
devemos buscar aprender a digitar, a ligar um computador, a salvar um docu-
mento, a realizar um trabalho em PowerPoint. Afinal, apesar de todas as críticas 
existentes à utilização dos computadores na escola, as emoções e aprendizados 
relacionados ao seu uso, para as crianças e os jovens, ainda são maiores que as 
dificuldades e conjecturas que o envolvem. 
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Texto complementar

Novas práticas de leitura e escrita:  
letramento na cibercultura

(SOARES, 2002)

Espaço de escrita, na definição de Bolter (1991), é “o campo físico e visual 
definido por uma determinada tecnologia de escrita”. Todas as formas de es-
crita são espaciais, todas exigem um “lugar” em que a escrita se inscreva/
escreva, mas a cada tecnologia corresponde um espaço de escrita diferente. 
Nos primórdios da história da escrita, o espaço de escrita foi a superfície de 
uma tabuinha de argila ou madeira ou a superfície polida de uma pedra; 
mais tarde, foi a superfície interna contínua de um rolo de papiro ou de per-
gaminho, que o escriba dividia em colunas; finalmente, com a descoberta 
do códice, foi, e é, a superfície bem delimitada da página – inicialmente de 
papiro, de pergaminho, finalmente a superfície branca da página de papel. 
Atualmente, com a escrita digital, surge este novo espaço de escrita: a tela 
do computador.

Há estreita relação entre o espaço físico e visual da escrita e as práticas 
de escrita e de leitura. O espaço da escrita relaciona-se até mesmo com o 
sistema de escrita: a escrita em argila úmida, que recebia bem a marca da 
extremidade em cunha do cálamo, levou ao sistema cuneiforme de escrita; a 
pedra como superfície a ser escavada serviu bem, num primeiro momento, 
aos hieróglifos dos egípcios, mas, quando estes passaram a usar o papiro, sua 
escrita, condicionada por esse novo espaço, foi-se tornando progressivamen-
te mais cursiva e perdendo as tradicionais e estilizadas imagens hieroglíficas, 
exigidas pela superfície da pedra. O espaço de escrita relaciona-se também 
com os gêneros e usos de escrita, condicionando as práticas de leitura e de 
escrita: na argila e na pedra não era possível escrever longos textos, narrati-
vas; não podendo ser facilmente transportada, a pedra só permitia a escrita 
pública em monumentos; a página, propiciando o códice, tornou possível a 
escrita de variados gêneros, de longos textos.

O espaço de escrita condiciona, sobretudo, as relações entre escritor e 
leitor, entre escritor e texto, entre leitor e texto. A extensa e contínua superfície 
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do espaço de escrita no rolo de papiro ou pergaminho impunha uma escrita 
e uma leitura sem retornos ou retomadas. Já o texto nas páginas do códice 
tem limites claramente definidos, tanto a escrita quanto a leitura podem ser 
controladas por autor e leitor, permitindo releituras, retomadas, avanços, 
fácil localização de trechos ou partes; além disso, o códice torna evidente, 
materializando-a, a delimitação do texto, seu começo, sua progressão, seu 
fim, e cria a possibilidade de protocolos de leitura como a divisão do texto 
em partes, em capítulos, a apresentação de índice, sumário.

No computador, o espaço de escrita é a tela, ou a “janela”; ao contrário do 
que ocorre quando o espaço da escrita são as páginas do códice, quem es-
creve ou quem lê a escrita eletrônica tem acesso, em cada momento, apenas 
ao que é exposto no espaço da tela: o que está escrito antes ou depois fica 
oculto (embora haja a possibilidade de ver mais de uma tela ao mesmo tempo, 
exibindo uma janela ao lado de outra, mas sempre em número limitado).

O que é mais importante, porém, é que a escrita na tela possibilita a cria-
ção de um texto fundamentalmente diferente do texto no papel – o chama-
do hipertexto, que é, segundo Lévy (1999, p. 56), “um texto móvel, caleidos-
cópico, que apresenta suas facetas, gira, dobra-se e desdobra-se à vontade 
frente ao leitor”. O texto no papel é escrito e é lido linearmente, sequencial-
mente – da esquerda para a direita, de cima para baixo, uma página após a 
outra; o texto na tela – o hipertexto – é escrito e é lido de forma multilinear, 
multissequencial, acionando-se links ou nós que vão trazendo telas numa 
multiplicidade de possibilidades, sem que haja uma ordem predefinida. A 
dimensão do texto no papel é materialmente definida: identifica-se clara-
mente seu começo e seu fim, as páginas são numeradas, o que lhes atribui 
uma determinada posição numa ordem consecutiva – a página é uma unida-
de estrutural; o hipertexto, ao contrário, tem a dimensão que o leitor lhe der: 
seu começo é ali onde o leitor escolhe, com um clique, a primeira tela, termi-
na quando o leitor fecha, com um clique, uma tela, ao dar-se por satisfeito ou 
considerar-se suficientemente informado – enquanto a página é uma unida-
de estrutural, a tela é uma unidade temporal. Lévy (1993, p. 40-41), em tópico 
que denomina significativamente e, esperemos, também exageradamente 
de Réquiem para uma página, compara a leitura do texto na página com a 
leitura do hipertexto:

Quando um leitor se desloca na rede de microtextos e imagens de uma enciclopédia, deve 
traçar fisicamente seu caminho nela, manipulando volumes, virando páginas, percorrendo 
com seus olhos as colunas tendo em mente a ordem alfabética. [...] O hipertexto é dinâmico, 
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está perpetuamente em movimento. Com um ou dois cliques, obedecendo por assim 
dizer ao dedo e ao olho, ele mostra ao leitor uma de suas faces, depois outra, um certo 
detalhe ampliado, uma estrutura complexa esquematizada. Ele se redobra e desdobra à 
vontade, muda de forma, se multiplica, se corta e se cola outra vez de outra forma. Não é 
apenas uma rede de microtextos, mas sim um grande metatexto de geometria variável, 
com gavetas, com dobras. Um parágrafo pode aparecer ou desaparecer sob uma palavra, 
três capítulos sob uma palavra ou parágrafo, um pequeno ensaio sob uma das palavras 
destes capítulos, e assim virtualmente sem fim, de fundo falso em fundo falso. [...] Ao ritmo 
regular da página se sucede o movimento perpétuo de dobramento e desdobramento de 
um texto caleidoscópico.

Em síntese, a tela, como novo espaço de escrita, traz significativas mudan-
ças nas formas de interação entre escritor e leitor, entre escritor e texto, entre 
leitor e texto e até mesmo, mais amplamente, entre o ser humano e o co-
nhecimento. Embora os estudos e pesquisas sobre os processos cognitivos 
envolvidos na escrita e na leitura de hipertextos sejam ainda poucos (ver, por 
exemplo, além das já citadas obras de Lévy, também Rouet, Levonen, Dillon 
e Spiro, 1996), a hipótese é de que essas mudanças tenham consequências 
sociais, cognitivas e discursivas, e estejam, assim, configurando um letramen-
to digital, isto é, um certo estado ou condição que adquirem os que se apro-
priam da nova tecnologia digital e exercem práticas de leitura e de escrita 
na tela, diferente do estado ou condição – do letramento – dos que exercem 
práticas de leitura e de escrita no papel. Para alguns autores, os processos 
cognitivos inerentes a esse letramento digital reaproximam o ser humano de 
seus esquemas mentais; Ramal (2002, p. 84) afirma:

Estamos chegando à forma de leitura e de escrita mais próxima do nosso próprio esquema 
mental: assim como pensamos em hipertexto, sem limites para a imaginação a cada novo 
sentido dado a uma palavra, também navegamos nas múltiplas vias que o novo texto nos 
abre, não mais em páginas, mas em dimensões superpostas que se interpenetram e que 
podemos compor e recompor a cada leitura.

Também Bolter (1991, p. 21-22) afirma que a escrita no papel, com sua exi-
gência de uma organização hierárquica e disciplinada das ideias, contraria o 
fluxo natural do pensamento, que se dá por associações, em rede – segundo 
esse autor, é o hipertexto que veio legitimar o registro desse pensamento 
por associações, em rede, tornando-o possível ao escritor e ao leitor.
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Dicas de estudo
LEMOS, André. “Cibercultura”. Porto Alegre: Sulina, 2002.

Na obra o autor aborda as tecnologias da informação e da comunicação, prin-
cipalmente o conceito de cibercultura, seu surgimento e as relações com o de-
senvolvimento da sociedade.

FERREIRA, Maria Clotilde Rossetti et al. (Org.). Rede de Significações e o Estudo 
do Desenvolvimento. Porto Alegre: Artmed, 2004.

Distintos pesquisadores que fazem parte do grupo CINDEDI – Centro de In-
vestigações sobre Desenvolvimento Humano e Educação Infantil, Faculdade de 
Filosofia, Ciência e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo – iniciado 
em 1994, apresentam no livro uma nova proposta teórico-metodológica calca-
das nas ideias de Vygotsky, Wallon, entre outros teóricos.

Atividades
1. Complete as afirmações a seguir.

a) A ___________________ é uma manipulação digital da sociedade de con-
sumo, ou seja, uma sociedade ávida por computadores, internet, salas de 
bate papo etc.

b) A ideia da ___________________ aparece na segunda metade do século XX 
com o advento da sociedade de consumo e do mass media, associados à 
queda das grandes ideologias modernas e de ideias centrais como histó-
ria, razão e progresso. 

c) O desenvolvimento ___________________ caracteriza o desenvolvimen-
to mental retrospectivamente, enquanto a zona de desenvolvimento 
___________________ caracteriza o desenvolvimento mental prospectiva-
mente.
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d) O sujeito letrado modifica-se cognitiva, linguística, social e _____________
___________________ .

e) Para Lévy, o ___________________ “seria um texto móvel, caleidoscópico, 
que apresenta suas facetas, gira, dobra-se e desdobra-se à vontade fren-
te ao leitor”. 
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Didática, identidade profissional  
e contextualização da prática docente
1.

a) V

b) F – A identidade profissional do professor é um processo de cons-
trução do sujeito historicamente situado, ou seja, não há rela-
ção com a cultura e sociedade na qual o sujeito se encontra 
inserido.

c) F – A proposta pedagógica desenvolvida no espaço escolar deve 
partir das necessidades e potencialidades dos educandos.

d) V

Didática, identidade e profissionalização docente
1.

a) V

b) F - Falar em prática reflexiva pressupõe entendê-la como atitude 
que possibilita ao professor voltar-se sobre si mesmo, sobre sua 
prática e sobre sua ação de forma analítica, a fim de identificar la-
cunas e, a partir delas, repensar o seu fazer docente.

c) V

2. B

Tendências pedagógicas I
1. Segundo Paulo Freire, é uma concepção de educação onde não há co-

municação entre professor e aluno, o educador faz “comunicados” e 
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depósitos que os educandos recebem pacientemente, memorizam e repe-
tem; nesta distorção da visão de educação não há saber.

2. Pedagogia Progressista Libertária.

Tendências pedagógicas II
1.

a) F - A professora Raquel acredita que o sujeito constrói seu conhecimento 
por meio da ação–reflexão–ação; assim, planeja suas aulas utilizando-se 
de problemáticas do cotidiano, tais como reportagens, análise de docu-
mentários, letras de música etc. A prática pedagógica da referida profes-
sora encontra-se relacionada à Pedagogia relacional.

b) V

2.

a) Relacional.

b) Diretiva.

c) Não diretiva.

d) Diretiva.

e) Diretiva.

f) Relacional.

g) Diretiva.

h) Diretiva.

i) Relacional.

3.

a) O professor é o transmissor do conteúdo e o aluno o receptor.

b) O professor planeja e desenvolve o sistema de ensino–aprendizagem e o 
aluno é considerado um recipiente de informações e reflexos.

c) O professor age como facilitador da aprendizagem e o aluno aprende a  
partir de suas próprias experiências e das condições criadas pelo professor.
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d) O professor cria situações problematizadoras aos alunos e a estes cabe 
assimilar o objeto a esquemas mentais, integrando informações e pro-
cessando-as.

e) O professor procura desmistificar com o aluno a cultura dominante e de-
senvolve a consciência crítica neste.

Escola e professor: função social
1.

a) V

b) F - Zabala destaca quatro dimensões de desenvolvimento da pessoa: 
social, interpessoal, pessoal e profissional. Por desenvolvimento pessoal 
compreende-se o conhecer-se a si mesmo, para buscar compreender o 
outro.

2. A função social da escola é ensinar o aluno a relacionar-se e viver positiva-
mente com as demais pessoas, cooperando e participando de todas as ativi-
dades humanas com compreensão, tolerância e solidariedade.

Planejamento I
1. c

2. b

3. b

Planejamento II
1.

a) F - Devem ser pensadas e reestruturadas no interior das escolas e comu-
nidades escolares.

b) F - O professor necessita conhecer o entorno de sua instituição escolar, 
ou seja, a comunidade, seus problemas sociais, econômicos e sua cultu-
ra.

c) V
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d) V

2. d

3. c

Plano de aula e pedagogia de projetos
1. a

2. c

Currículo: implicações didático-metodológicas
1.

a) V

b) F - O controle social é instrumentalizado pelo currículo oculto, entendido 
como as mensagens transmitidas pela sala de aula e pelo ambiente esco-
lar.

c) V

d) F - A contextualização consiste em assumir que todo conhecimento 
envolve uma relação entre sujeito e objeto.

e) F - Currículo em ação são os contextos de concretização do currículo des-
de a sua prescrição até a efetivação nas salas de aula.

2. b

3. c

Estudos culturais, currículo e educação
1.

a) V

b) F - Poder é o nome que damos a uma situação estratégica complexa 
numa sociedade dada. É uma rede de dispositivos ou mecanismos de 
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que ninguém escapa, que não existe exterior possível, limites ou frontei-
ras, e que, paradoxalmente, ninguém detém, apenas se exerce.

c) V

d) F – É tarefa central do multiculturalismo crítico é transformar as relações 
sociais, culturais e institucionais nas quais os significados sobre raça, clas-
se e gênero são gerados.

Projetos de trabalho na Educação Infantil
1.

a) V

b) F - Na modernidade, a criança seria separada do imaginário adulto e a 
escola assumiria o papel preponderante de educá-la em um processo de 
enclausuramento, de segregação.

c) F - Nos projetos de trabalho, o mais importante não é que o professor 
consiga dar toda a sua matéria, mas sim que os alunos adquiram os sig-
nificados que estão disponíveis no assunto em questão.

d) V

e) V

Projetos de trabalho nas séries iniciais
1.

a) V

b) F - Um projeto de trabalho supõe uma concepção do aprender que leva 
em conta algumas vozes.

c) V

d) F - Nos projetos de trabalho, assumimos uma perspectiva multiculturalista.
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Projetos de trabalho para as séries finais no Ensino Fundamental
1. Nesta questão, o acadêmico deverá registrar que a prática da pesquisa deve 

ser uma realidade na escola, tendo em vista que toda ação pedagógica tem 
estreita relação com uma determinada problematização.

2. Essa questão deve levar o acadêmico a pensar nas possibilidades de temas 
e/ou conteúdos que favoreçam a realização de atividades que envolvam os 
alunos, que façam com que os mesmos busquem informações em diversas 
fontes. Dessa forma o professor tem a oportunidade de criar possibilidades 
de atividades a partir da pesquisa realizada pelos alunos.

3. Com essa questão, espera-se que o acadêmico registre suas ideias, sua forma 
de entender a escola, bem como a relação entre o ensinar e o aprender.

Projetos para o Ensino Médio
1. Nessa questão os acadêmicos deverão interpretar as ideias da autora, procu-

rando destacar que além dos conteúdos previamente selecionados pela es-
cola, a importância do Ensino Médio reside também na relação que o aluno 
pode (deve) fazer dos conhecimentos que vêm adquirindo no decorrer da 
Educação Básica.

2. Essa atividade tem como intenção provocar nos academicos uma reflexão 
sobre a função da escola (Ensino Médio), bem como analisar, perceber os 
fatores que interferem direta ou indiretamente na vida da escola.

 Provocar nos acadêmicos um olhar sobre a escola e, de certa forma, levá-los a 
pensar os conteúdos, a metodologia voltada a essa etapa da escolarização.

3. Nessa atividade o acadêmico deve ser estimulado a organizar uma possibi-
lidade de trabalho voltado ao Ensino Médio. A sistematização da atividade 
em equipe visa ajudar nas discussões sobre a importância de se pensar o 
aluno do Ensino Médio, e ao mesmo tempo, registrar uma ação que poderá 
ser realizada em situações oportunas.
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Avaliação: perspectivas atuais
1. c

2. a

3. a

Parâmetros Curriculares Nacionais  
e temas transversais: tecendo fios
1.

a) V

b) F - A publicidade é atualmente mais formadora da nossa subjetividade 
que o ensino escolar.

c) F - Louro (1997) salienta que as relações de gênero e as formas de sexualida-
de representadas pela mídia são campos de construção de identidades.

d) V

Tecnologias da informação e práticas educativas
1.

a) cibercultura.

b) pós-modernidade.

c) real/proximal.

d) culturalmente.

e) hipertexto.
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