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1.  APRESENTAÇÃO DO VII SEPED – 2013 

 

 
 
O Seminário de Pedagogia (SEPED), em sua sétima edição, tem como tema principal “Desafios 

sociais e possibilidades educacionais: reflexões docentes sobre o ensino e a aprendizagem”. A 

temática desta edição foi motivada pela necessidade de debater questões vinculadas ao 

movimento de ensino e aprendizagem da criança, com o intuito de contribuir com a prática 

pedagógica. 

 

Coordenado pelo Colegiado de Pedagogia, o evento é realizado anualmente e visa estimular a 

produção científica nas diferentes áreas do conhecimento, em especial aquelas relacionadas à 

educação, contribuindo com a formação de pesquisadores, acadêmicos e profissionais que nela 

atuam, além de oportunizar a troca de experiências entre pesquisadores e instituições em âmbito 

regional e estadual. 

 

Em 2013, o Seminário de Pedagogia, considerando a relevância das pesquisas em educação que têm sido 

realizadas, alterou o formato de divulgação das comunicações orais apresentadas no evento. Assim, a 

partir deste, a publicação, em meio eletrônico – CD-ROM – será de trabalhos completos.  

 
 
 
OBJETIVOS 

 
Tendo em vista os objetivos de um evento científico, como também o papel da universidade na construção 

e divulgação do conhecimento produzido, é possibilitado aos participantes a apresentação de trabalhos no 

formato de comunicação oral, com a publicação de artigos completos nas atas do evento.  
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2.  HISTÓRICO 

 

 

 

Edições anteriores  

 
 
2007 – I SEPED - O desafio de educar pela pesquisa 

 

2008 – II SEPED - Infância: múltiplos olhares 

 

2009 – III SEPED - Formação de professores na contemporaneidade: a exigência de um 

novo perfil? 

 

2010 – IV SEPED - Currículo: diferentes concepções e a relação com o ensino  

 

2011 – V SEPED - Políticas Públicas e formação de professores no Brasil: Perspectivas e 

desafios do século XXI 
 

2012 – VI SEPED - A discussão das práticas pedagógicas na formação de professores: 

diferentes perspectivas e suas contribuições  
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2. PROGRAMAÇÃO 

  
08/10 

 
09/10 

 
10/10 

 
11/10 

 
 
 

Das 9 às 
11hrs 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 

Visitação à 

Brinquedoteca 

 
 

Visitação à Brinquedoteca 

 
 
 

Das 13 
Às 

18hrs 

 
 
 

Credenciamento 

 
Mesa temática 

Brinquedoteca: Uma 

interpretação ludo política 
da liberdade de brincar 
Prof.ª Ma. Marlizete 

Cristina Bonafini Steinle 
(UEL) 

Inauguração da 
Brinquedoteca 

 

 
 

Sessão de 

comunicação oral 

 
Minicurso 

“Brinquedoteca – Um espaço 

de aprendizagem”. 
Prof.ª Esp. Luciana Rainieri 

Fernandes Lima 
(GEPEDUC) 

 
 

Das 19 
Às 23 

hrs 

Noite Cultural  
 

Apresentação 
teatral: 

O mágico de Oz 
(Colégio Estadual 

Cristo Rei) 

Palestra 

 
Educar para a autonomia: 
Ética e moral na educação 

infantil 
Prof.ª Dr.ª Áurea Maria de 

Oliveira 
(UNESP- Rio Claro) 

Palestra 

 
A teoria histórico 

cultural: 
contribuições na 

formação do 
professor 

Prof. Dr.ª Flávia da 
silva Ferreira Asbahr 

(UNESP- Bauru) 

 

Palestra 

 
A medicalização da infância: 

Análise teórica a partir da 
psicologia histórico cultural 
Prof.ª Dr.ª Adriana Fátima 

Franco 
(UEM) 

 

O evento será realizado nas dependências da Universidade Estadual do Norte do Paraná, Unidade 

Campus.  

 

As palestras serão ministradas no auditório PDE, edifício anexo aos blocos didáticos. As 

apresentações de trabalho serão realizadas no bloco B, mesmo local de funcionamento do curso 

de Pedagogia.  

  

O prédio da instituição Localiza-se na saída para a cidade de Leópolis, na Rodovia Arthur Hoffig, 

Km 0. 
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4. TEXTOS DAS PALESTRAS 
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4.1.  É POSSÍVEL ADQUIRIR SENSO CRÍTICO NA ATUALIDADE? 

 

 

Célio Juvenal Costa 

 

 

O texto que apresento é, ainda, introdutório e, portanto, superficial. Venho pensando e 

escrevendo esporadicamente, mas em nenhum canal especificamente acadêmico, sobre a 

necessidade de adentrar nas mentes dos alunos para verificar o que mais chama a atenção deles, o 

que eles fazem e como encaram as coisas hoje em dia. Minha preocupação reside em entender 

como a sociedade hedonista e consumista atua no interior das pessoas e como este estado de 

coisas “aparece” na universidade. 

Dividirei o texto em cinco pontos: o que é senso crítico?; é possível desenvolver a crítica 

na sociedade atual?; a procura da felicidade individual; aprender o que toca o coração; e, 

apaixonar-se. O objetivo geral é discutir como na sociedade do espetáculo de hoje, uma sociedade 

em que o hedonismo é a prática corrente, se pode levar os alunos a se tornarem pessoas sensíveis 

e críticas do estado social.  

 

O que é Senso Crítico? 

 

Vejamos algumas definições, colhidas quase que aleatoriamente de sites da internet, as 

quais servirão como ponto de partida para nossa reflexão: 

 

Senso crítico é a capacidade que um individuo tem de criar sua própria opinião, 

independente do senso comum. (WIKIPEDIA) 
O senso crítico, divergindo do senso comum, tem por base aquilo que é 

concreto: a pesquisa, a reflexão, a análise e a crítica. Culturalmente o senso 
crítico é muito mais aproveitável e bom para o indivíduo do que o senso comum. 
Isso deve-se ao fato de que ao utilizar o senso crítico o indivíduo passa a pensar 
e refletir e com isso aprimora suas capacidades intelectuais. Muitas vezes deixa-
se de solucionar problemas de maneira coerente por não parar para refletir e 
estudar a melhor maneira de resolvê-lo. Porém não se pode ignorar ou ter pré-
conceitos quanto ao senso comum, como se ele fosse totalmente errado e 

promotor de grandes mentiras na sociedade. 
A capacidade do homem em desenvolver seu senso crítico é o fundamento da 
História. A palavra crítica, de origem grega, significa enquete, pergunta. É 
preciso perguntar sempre. Perguntar a si mesmo se o que temos ao nosso dispor 
é realmente bom para nós, se é possível melhorar, se é verdade. Nunca devemos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Senso_comum


13 

 

aceitar as coisas sem questionar, pois questionar é pensar. (INFOESCOLA).  
Senso crítico significa a capacidade de questionar e analisar de forma racional e 

inteligente. Através do senso crítico, o homem aprende a buscar a verdade 
questionando e refletindo profundamente sobre cada assunto. 
A palavra “crítica” vem do Grego “kritikos”, que significa “a capacidade de 
fazer julgamentos”. No sentido filosófico, o senso crítico prende-se com o 
desenvolvimento de uma consciência reflexiva baseada no “eu” (autocrítica) e 
no mundo. (SIGNIFICADOS) 

 

Senso critico parece ser, portanto, uma consciência que é despertada quando conseguimos 

uma certa distância das coisas e, especialmente, de nós mesmos. Deslocar-se para uma espécie de 

lugar em que possamos ver as coisas em seus contornos mais reais. A crítica só é possível, me 

parece, se perguntando se as coisas realmente são como parecem. Daí uma máxima do senso 

critico: desconfiar sempre do óbvio. 

Penso que a consciência crítica é diretamente proporcional à mudança dos interesses 

pessoais para os sociais. Pensar além do próprio “umbigo”, pensar para além da nossa 

individualidade, pode nos levar a uma espécie de compromisso com a crítica. Ver as coisas por 

outros ângulos nos ajudam a verificar se o que parece realmente é como parece.  

Creio que as definições de senso crítica até aqui bastam, pois, praticamente é unânime a 

ideia de que a consciência crítica é despertada à medida em que as pessoas se questionam e 

questionam os outros acerca de como as coisas aparentam ser. A crítica passa a fazer parte de 

nossa vida e nos obriga a, constantemente, sair de nossa caverna (para retomar o grande 

ensinamento platônico) e deixar de ver a realidade pelas suas sombras projetadas na parede.  

 

 

É possível desenvolver a crítica na sociedade atual?  

 

Há várias maneiras e perspectivas de análise da sociedade nos dias de hoje. Neste texto 

optei por destacar um aspecto que julgo importante, pois é expressão de um tipo de 

comportamento e de um tipo de gosto: trata-se das músicas do estilo conhecido como “sertanejo 

universitário”. 

Vejamos alguns trechos de músicas que são as mais ouvidas e que foram escolhidas a 

partir de visitas a sites que fazem os “top-10” das músicas mais ouvidas. Vejamos verdadeiras 

“pérolas”:  
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Vou construir um edifício no meio do seu deserto   
Pra ver se chego perto de ter sua atenção   
Vou enfeitar seu jardim com rosas de algodão   
Vou regar com lágrimas de sangue sem tua atenção  
(Thaeme e Thiago – Deserto) 
 

Alô vó, vó tô estourado, vó tô estourado, vó tô estourado   
É mulherada, eu tô largado   
Vó, tô estourado, vó tô estourado, vó tô estourado   
E meu avô é o culpado. 
(Israel Novaes – Vó, tô estourado) 
 
Calma aí   

Vem curtir um puts puts   
Você tá aqui com Marcos e Belutti 
  “Sassinhora” como ela é gostosa rebolando 
  Meu Deus do céu, ai minha nossa   
(Marcos e Belutti – Calma aí) 
 
Vamos girar, girar,   
Abra as asas pra voar   

Não existem limites, vem se entregar   
Eu acelero na balada, e no meu rancho encontro a paz   
Não perco tempo pra dormir, eu quero é mais   
Desligo o celular e ouço a voz do coração   
Eu quero ouvir mais sim e menos não   
Esse é meu jeito e ninguém consegue me mudar,   
Acordo em um canto e vou dormir em outro lugar.  

(Fernando e Sorocaba – Livre) 
 
É liberado beber, viu?!   
É liberado beijar, viu?!   
Mas aqui dentro pode tudo,   
Pode, pode se pegar.  
(Fred e Gustavo – Quem não beija, bebe) 

 
As mina pira   
Quando a gente 
Chega na balada   
Fazendo rodinha   
Com baldinho de cachaça   
Pira quando a gente   
Chega na balada 

Apavorando   
Na área vip reservada 
(Gustavo Lima – As mina pira) 
 
Dj mais louco, que o padre do balão,   
Remixando até as modas do tião. 
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Dá um remédio, preciso "miora", 
  Que pelo jeito a festa aqui não vai parar.  

(Munhoz e Mariano – Balada louca) 
 
Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro   
O trem era tão feio que nem sobrava osso pra mim   
Agora eu to mudado   
O meu bolso tá cheio   
Mulherada atrás   
Eu quero ouvir cada vez mais 

(Israel Novaes - Vem ni mim Dodge Ram) 
 

É possível fazer inúmeras análises das letras destas músicas, letras que vêm na roupagem 

de uma sonoridade alegre e ritmada, mas prefiro, neste texto, ressaltar o que elas têm de definição 

da felicidade. Uma definição básica, porém incompleta, de felicidade é quando obtemos prazer 

em alguma coisa ou com alguém ou, ainda, em alguma situação. A sensação prazer, de bem-estar, 

de realização, de completude, nos deixa felizes; portanto, alia-se prazer com felicidade. Pois bem, 

nas música acima, o prazer consiste na bebida, no sexo, na “pegação” em geral, na balada, no 

dinheiro, no status, no agito, enfim, em coisas que geralmente estão fora de nós e, derivado disso, 

ser feliz é poder realizar o máximo dos prazeres destacados. Como a “onda” do “sertanejo 

universitário” se espalhou pelo Brasil todo e como parece que cada dia surge uma nova dupla a 

cantar tal estilo de música e, ainda, como as baladas com estas músicas são cada vez comuns em 

todos os recantos brasileiros e, finalmente, como as rádios tocam, em sua maioria, tais hits, é 

possível concluir, sem medo de errar, que cada vez mais pessoas são atraídas para tais espaços, 

adquirindo (ou imitando?) comportamentos e atitudes condizentes. E, desta forma, é possível 

concluir, também, que tais músicas acabam por ditar o que é felicidade hoje em dia e, com isto, 

podemos classificar nossa sociedade de hedonista. 

Voltando ao tema deste texto, podemos verificar que a sociedade hoje em dia, se as 

músicas realmente expressarem o que se considera como busca da felicidade, não propicia, de 

fato, a elaboração de uma mentalidade ou de um comportamento que vá além da busca da 

satisfação individual. É preciso lembrar que defini o senso crítico acima como sendo um afastar-

se de si próprio para se interessar pelos problemas sociais. 

Aliado a isto temos que, em nossos dias, por uma série de fatores aliados, não temos mais, 

ou muito poucos de nós têm, algo concreto pelo qual lutar. Não temos mais causas como, por 

exemplo, a luta pela democracia; não temos, a rigor, nem mais a distinção entre esquerda e direita 
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na política; não temos mais no horizonte o socialismo que prometia ser um sistema social,  

econômico e político que resolveria as mazelas do capitalismo. Algumas lutas ainda estão sendo 

travadas: pela igualdade e diversidade sexual, pela igualdade racial, pela escola pública etc., mas 

parece que elas atraem cada vez menos interessados.  

De fato, partilho da opinião daqueles que vêm o estado atual da sociedade como sendo de 

profunda crise, que passa pelo individualismo e pelo consumismo, que parecem ser, pelo menos 

na atualidade, quase que irmãos siameses. Em tempos que em que as pessoas se sentem cada vez 

mais afastadas do social e do político, inclusive rejeitando o último, a busca da felicidade consiste 

na realização, mormente material, do indivíduo. Sucesso na carreira, riqueza e influências 

parecem ser o suprassumo da felicidade.  

 

A procura da felicidade 

 

Neste ponto do texto, fazendo um link com o item anterior, vou explanar um pouco sobre 

um período da história no qual ocorreu a mudança da perspectiva política para a individual: 

Grécia Antiga, século IV a.C. A aparente mudança no assunto se deve a um sempre bem vindo 

olhar para a história para investigar se em algum momento do passado alguma sociedade já 

enfrentou algo parecido com o que estamos passando e como foram as suas manifestações.  

Se lembrarmos um pouco das preocupações de Sócrates, Platão e Aristóteles, a tríade de 

ferro da filosofia grega, vemos que elas se dirigiam para o homem social, ou seja, a perspectiva 

era do homem que decidia seu destino na ágora, na praça pública, em assembleias, conversas, 

conchavos etc. O homem precisa se conhecer, asseverava Sócrates, para saber como agir na 

sociedade, o que valorizar em si e nos outros e, ao revés, o que mudar em si e nos outros. Platão 

sonhava com uma sociedade que se pautasse pela justiça e pela sua valorização em-si. Aristóteles 

definiu o homem como um ser naturalmente civilizado, como um animal político, o qual só 

realiza sua natureza humana no contato, social, com outros seres humanos. Tal perspectiva 

iniciada no século V a.C. e aperfeiçoada no século seguinte deixou de existir quando a filosofia 

passou a expressar uma polis que não existia mais a partir da dominação macedônia de 

Alexandre, o qual submeteu as cidades gregas ao seu império. A morte de Aristóteles, em 322 

a.C., marca, também, a morte de um tipo de filosofia e o nascimento de outra, a chamada 

Filosofia Helenista, que teve no estoicismo e epicurismo seu ápice.  
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A tônica do período estoico ou epicurista foi a reflexão acerca do indivíduo e, mais 

especificamente, sobre a felicidade. Em uma carta dirigida a seu discípulo Meneceu, intitulada 

Carta sobre a felicidade, Epicuro apresenta alguns passos, todos difíceis, diga-se de passagem, 

para que seu amigo, e, por consequência, todos os gregos, alcançassem uma vida feliz. O que 

mais importa ressaltar, aqui, da Carta de Epicuro é relativo ao prazer: ele mostra que o prazer é o 

estado feliz, porém, adverte que nem todo prazer deve ser buscado e nem toda dor deve ser 

evitada; mas mostra que a verdadeira felicidade acontece quando se consegue agir com prudência 

e de forma a não depender daquilo que é externo à pessoa.  

Epicuro é um filósofo muito atual, pois suas palavras encontram eco nos dias de hoje, 

tendo em vista que, de certa forma, as questões gerais com as quais ele se debatia estão presentes 

agora. Na sociedade de consumo atual, pautada num hedonismo quase que irrestrito, torna-se 

difícil não colocarmos a razão da nossa felicidade naquilo que nos dá prazer imediato. E é 

exatamente por isto que Epicuro é atual, pois o que ele mais enfatiza em sua carta é que a busca 

do prazer tem que ser mediada pela prudência, mediada por uma análise crítica da sociedade. 

O imediato não propicia a crítica... a crítica só é possível se houver um distanciamento, o 

que requer instrumentos e consciência que façam a mediação daquilo que ouvimos e lemos todo 

dia com a realidade de fato. 

 

Só se aprende o que toca o coração  

 

Na tentativa de entender a relação entre a sociedade de consumo e as músicas do sertanejo 

universitário, creio que o conteúdo das música toca o coração das pessoas, pois tais canções 

discorrem, em sua imensa maioria, sobre a relação amorosa entre as pessoas e todos os aspectos 

que a envolvem (paixão, sexo, traição, tristeza, alegria etc.), fazendo com que as pessoas se 

vejam nas letras. Se esta relação é fundamental para entender a prática hedonista/consumista, isto 

nos deve levar a refletir sobre o próprio aprendizado em si, ou seja, partilho da opinião de que se 

aprende o que passa a ser interessante. 

Desde pequenos, penso eu, nós somente aprendemos o que toca o nosso coração, a nossa 

alma, ou, para os materialistas, o que toca, de fato, nosso cérebro. Tocar é usado aqui no sentido 

de chamar nossa atenção, de mexer de alguma forma com a gente, de fazer com que nos sintamos 

interessados.  
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O que nos mobiliza hoje em dia? O que pode ser capaz de acionar nossa curiosidade e 

reter nossa atenção nos dias de hoje? Se os problemas dos outros, e outros num sentido mais lato 

possível, não nos afetarem será praticamente impossível obter, de fato, um senso crítico. Matérias 

escolares, cujos conteúdos são complexos, tendem a ser apenas decoradas e não aprendidas e 

apreendidas, porque parece estarem muito descoladas do interesse dos alunos. É muito comum 

ouvirmos de professores que nossos alunos estão cada vez mais preguiçosos, que leem cada vez 

menos, que são cada vez menos interessados nos assuntos das disciplinas. Se é isto mesmo, cabe 

a nós indagar as causas e não apenas ficar julgando. Defendo a tese de que hoje em dia devemos, 

sem perder o rigor e sem abrir mão da complexidade, falar à alma de nossos alunos, tocar sua 

emoção, especialmente tentando mostrar a eles o quanto eles estão condicionados a pensar, agir e 

gostar das coisas para se tornarem cada vez mais consumistas acríticos.  

Mas, para isto creio os professores têm que se perguntar o que eles estão fazendo para 

chegar à inteligência dos alunos; se eles estão sendo exemplos de profissionais e, especialmente, 

se eles também estão procurando se reconhecer neste mundo, vasto mundo!! 

 

5. Apaixonar-se 

 

Para terminar este pequeno texto, tomo a liberdade de citar um post que escrevi no meu 

blog (http://devaneioseoutrasreflexoes.blogspot.com.br), no dia 05 de dezembro de 2012, sobre a 

necessidade de que nos tornemos seres apaixonados pelo que fazemos, especialmente, no caso, 

apaixonados pelo nosso trabalho, pelas nossas teorias, pela nossa ciência. Penso que, para além 

de muitas, de inúmeras outras possibilidades de enfrentamentos e, quiça, de superação do atual 

estado das coisas na nossa sociedade, uma delas é nos envolvermos com ela, com seus 

problemas, com os problemas dos outros; quem sabe assim teremos nosso senso critico 

despertado e atuante. 

 

Recebi uma linda e inesperada homenagem dos meus alunos do curso de 
Pedagogia hoje. Foi emocionante, especialmente se levarmos em conta que este 
segundo semestre foi muito prejudicado por vários "eventos" que ocorreram as 
quartas-feiras. Fiquei pensando cá com meus botões o que será que mais marcou 
meus alunos neste ano de filosofia, filósofos, questionamentos, reflexões, 
crises... talvez tenha sido a paixão que demonstro por aquilo que eu faço. Então, 

http://devaneioseoutrasreflexoes.blogspot.com.br/
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se for isso, quero desejar a todos meus alunos, meus amigos, meus conhecidos, 
meus leitores... apaixonem-se!! 

 
Tenho várias paixões: mitologia, Grécia antiga, filosofia grega, cristianismo 
primitivo, literatura, jesuítas, LEIP, Marx, Freud... enfim, tenho o coração 
grande que permite me apaixonar por várias coisas e pessoas ao mesmo tempo. 
E quando a gente se apaixona a gente vive intensamente a paixão; há vibração, 
entusiasmo, dedicação, diálogo, aprendizagem... enfim, passa a existir uma 
relação viva, forte, de coração e de razão, mesmo com aqueles que não existem 
mais de forma corpórea. Quando temos uma relação apaixonada com, por 

exemplo, Platão ou Aristóteles, nos permitimos ouvi-los com mais atenção, 
conversar com eles e, especialmente, aprender, por meio deles, sobre a vida, 
sobre a sociedade e sobre nós mesmos. 
 
Meus alunos (os que são, os que foram e os que serão) se permitam apaixonar-se 
por aquilo e por aqueles que vocês encontraram e encontrarão pela frente. Vivam 
com intensidade a vida acadêmica; aprendam, ensinem, dialoguem, se 

inquietem, critiquem, elogiem, entrem em crise, enfim, vivam no sentido mais 
amplo que a palavra permite. Não se contentem com pouco, procurem mais; 
encontrem, percam (especialmente o medo e a vergonha), exijam, corram atrás; 
não passem pelo curso, apenas, mas deixem que o curso passe por vocês, se 
permitam transformar-se, mesmo que, na essência, permaneçam como são. 
 
A paixão é que nos move, nos impulsiona, nos desaloja... Se a paixão for pouco 

científica, me permito afirmar: que se dane a ciência e que viva a vida!! 
 

Muito obrigado a todos pela oportunidade de conversar sobre um assunto que me é tão 

caro e que, penso eu, deve estar sempre na ordem do dia em nossos cursos. 
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4.2. EDUCAR PARA A AUTONOMIA: ética e moral na Educação Infantil
1
 

                                                                         

Áurea Maria de Oliveira
2
 

 

Resumo 
 

 A operacionalização de uma Educação para a Autonomia implica na organização de um trabalho 

pedagógico com o processo de construção dos valores morais visando a formação do sujeito 

enquanto EU inserido num contexto universal propiciando as condições necessárias ao 

desenvolvimento de pessoas solidárias, fraternas, com capacidade de discutir, questionar e 

cooperar. Torna-se necessário, portanto, parar e refletir sobre qual é a sociedade que queremos. É 

somente a partir dessa definição, a qual exige uma tomada de consciência, que se torna possível 

discutir o processo de formação do ser humano e a contribuição das diferentes instituições sociais 
no processo de transformação das relações sociais.   

Palavras-chave: ética, moral, autonomia moral, educação infantil.  

 

Introdução 

 

Piaget (1994) explicita que “toda moral consiste num sistema de regras” e que a essência 

de toda moral e o respeito que o sujeito adquire em relação as mesmas , respeito este que permite 

a compreensão sobre a necessidade de tais regras e, consequentemente influencia, diretamente na 

evolução da anomia para a autonomia, passando, necessariamente, pela heteronomia.  

 O primeiro estágio tem inicio a partir do nascimento da criança. Nesse primeiro momento 

de seu contato com o mundo e com suas regras, a criança encontra-se em estado de anomia, o que 

significa que o início de sua vida é marcado essencialmente pela total ausência de regras. A partir 

deste momento (do seu nascimento), o individuo passa gradativamente a ser colocado em contato 

com o universo das regras morais e sociais que lhe são transmitidas pelo adulto como valores 

instrumentais. Essas regras, que são transmitidas de geração em geração, são apresentadas ao 

individuo por sua família e demais instituições educacionais com as quais passará a conviver, 

sem considerar suas necessidades e/ ou seus interesses e têm como função colocar-lhe limites, 

introduzindo-o no universo das regras, com as quais conviverá por toda vida.  

                                              
1
 Esse texto, agora com algumas modificações, foi  publicado na Revista EDUCAÇÃO: Teoria e Pratica. 

 
2
 Professora do Depto. de Educação, Instituto de Biologia, UNESP - campus de Rio Claro, SP, Brasil. Coordenadora 

do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral (GEPEM). Email: amols@uol.com.br 
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  O segundo estágio, a heteronomia, é marcado pela não compreensão das regras, ou seja, 

neste estágio o indivíduo já adquiriu o conhecimento da existência das regras e até se submete a 

elas, porém, não tem consciência de seu valor ou de sua necessidade na vida social, não adquiriu 

a compreensão da diferença existente entre uma regra de convivência e um princípio ético 

universal. Na fase heterônoma o individuo não tem condições de discernir o que é certo do que é 

errado e por este motivo necessita de limites, de regras estabelecidas e impostas pelo adulto, as 

quais auxiliarão no processo de seu desenvolvimento por possibilitarem a construção gradativa 

do respeito a si mesmo e ao outro, imprescindíveis para a sua vida em sociedade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

O último e mais importante desses estágios evolutivos promove no sujeito a compreensão 

das regras como algo válido e necessário a sua vida em sociedade e denomina-se autonomia, a 

qual é responsável pela transformação do individuo como pessoa, ou melhor, em pessoa. A 

existência das regras, o respeito e o consequente cumprimento a elas pelo individuo já não 

ocorrem mais em função da coerção ou da punição, mas pela reflexão e conscientização deste em 

relação a sua validade e a sua necessidade. Na autonomia o sujeito passa a compreender que ele 

não é único, que faz parte de um grupo maior que precisa aceitar e respeitar, que isto é um dever 

e um direito, tanto seu como do outro que, da mesma forma que ele faz parte deste grupo maior. 

São os denominados direitos ou princípios éticos universais. 

Depreende-se, destas informações, que o compromisso com a construção da autonomia 

moral pede necessariamente por uma prática educacional voltada para a compreensão do 

desenvolvimento sociomoral (Piaget, 1998; Araújo, 2000; Vinha, 2000; Tognetta, 2003), e, por 

conseguinte, dos aspectos afetivos e cognitivos que constituem a natureza humana.  A tarefa em 

auxiliar as crianças na trajetória de tal construção é sentida, cotidianamente, como muito difícil 

pelos profissionais da educação. Cada vez mais notamos, por um lado, a urgência de condutas 

especializadas por parte de educadores para promover o desenvolvimento moral em suas 

crianças e consequentemente, formar os cidadãos conscientes, solidários, justos e responsáveis 

que frequentemente objetivam os diferentes programas educacionais, e por outro, infelizmente, o 

quanto se torna difícil que esses ideais sejam atingidos já que comumente tais profissionais se 

afastam da compreensão da natureza desse mesmo desenvolvimento. Nesse sentido, acredita-se 

que para o alcance de objetivos tão pretendidos como este de promover a autonomia moral é 

preciso uma educação que garanta o exercício da democracia e da cooperação. Ou seja, somente 
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por meio da constituição de um ambiente sociomoral
3
 cooperativo é que se pode, de fato, formar 

sujeitos capazes de coordenar a sua interação social por meio das noções de igualdade, 

responsabilidade, direitos, deveres, equidade, justiça.  

A construção da autonomia, dessa forma, constitui-se em um dos temas fundamentais para a 

formação moral, isso porque, inseridos nessa temática “se encontram os princípios de uma vida 

individual e as exigências de uma convivência social” (Piaget,1958), além de uma do exercício da 

liberdade e da democracia, temas estes, tão discutidos em nossa sociedade, atualmente. Isso 

significa que a construção da autonomia deve ser entendida enquanto um mecanismo por 

intermédio do qual o sujeito estabelece uma relação de reciprocidade com o outro, ao invés de 

submeter-se ou submetê-lo a uma obediência cega já que esta acarreta a formação de indivíduos 

submissos, apáticos, revoltados, ou seja, a formação de indivíduos que estarão a margem da 

sociedade e, portanto, dominados pelo sistema
4
.  

Porém, esta, sabe-se, não é tarefa fácil. A formação de um educador com base nesta visão 

implica a necessidade de um redimensionamento de suas crenças e atitudes o que só é possível a 

partir de um embasamento teórico sustentado numa formação que garanta a compreensão da 

construção da moralidade humana e dos aspectos sociais, culturais e psicológicos que a 

compõem. 

 

A inter-relação entre educar moralmente, educar para a cidadania e educar para a 

autonomia. 

 

A Lei no. 9394/96 e a Constituição Federal de 1988 (DALLARI: 2004:21) especifica que 

“um dos objetivos da educação é a preparação para a cidadania”, mas, “o que significa 

                                              
3 DeVries e Zan (1998 p.17) definem um ambiente sociomoral como “toda a rede de relações interpessoais que 

forma a experiência escolar da criança. Essa experiência inclui o relacionamento da criança com o professor, com as 

outras crianças, com os estudos e com as regras”. 

 
4
 As concepções errôneas sobre a questão da autonomia moral determinam, na maior parte das vezes, que a 

instituição escolar conceba o ser livre como alguém com ausência total de regras e o ser-ético como alguém que vive 

sob as garras da lei, a qual, por sua vez, é imutável e imposta de fora para dentro. Essas concepções errôneas 

reduzem a moralidade à obediência da lei pela lei, e esta não é vista, não é concebida, enquanto a reflexão sobre 

problemas cognitivos morais que, uma vez debatidos, questionados e refletidos, serão sistematizados e se 

transformarão em Princípios Éticos Universais. A autonomia moral poderá ser abordada de maneira real partindo das 

interações sociais ou, de uma forma ilusória, resultante das lições de moralidade, nas quais os princípios éticos não 
são discutidos, questionados, construídos, mas são tidos como valores instrumentais que devem ser transmitidos 

como verdades universais. 
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cidadania?”  pergunta o autor.  Covre (1993) , assim como Dallari, aponta para a necessidade de se 

realizar uma reflexão sobre o que é ser cidadão? (p.8). Esses autores explicitam que o ser cidadão 

está diretamente relacionado com a apreensão do significado sobre o conceito de democracia, de 

liberdade e de igualdade. Covre continua com sua argumentação e esclarece que esses princípios 

estão contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, os quais, por sua vez, permeiam a 

elaboração da Constituição, nos diferentes países, afirmando que isso não é suficiente para que se 

organize a estruturação de uma sociedade democrática.  

A discussão sobre a relação entre cidadania e direitos humanos (Soares Benevides:2004:43) 

implica em compreender o conceito de direitos humanos e o conceito de direitos da cidadania. O 

conceito de cidadania está subordinado a uma Constituição, a qual define quem é cidadão, que 

direitos e deveres ele terá em razão de uma série de variáveis, tais como a idade, o estado civil, a 

condição de sanidade física  mental(...)  podendo, ainda, “ modificar, por exemplo o código penal 

(...) ou o código civil(...).  Ou seja, o direito da cidadania está condicionado a ordem jurídica de 

cada país e, esses direitos, não são universais em seu conteúdo. Os direitos humanos, por sua vez, 

são aqueles direitos fundamentais,(...), que decorrem do reconhecimento da dignidade de todo ser 

humano, sem qualquer distinção,(...) ,independente de uma legislação especifica para serem 

invocados e são universais(...) sem distinção alguma de etnia, nacionalidade sexo,classe 

social,religião...  

Ora, basta ler os jornais para constatar as evidencias de que a sociedade humana é um 

aglomerado de indivíduos que, embora tenham desenvolvido as suas estruturas de inteligência e a 

capacidade de conviver socialmente entre seus pares, nos mais diferentes tipos de agrupamentos 

sociais, aglutinam-se de acordo com seus interesses particulares, confundindo cooperação com 

mutuo consentimento. O código de regras, elaborado por esses agrupamentos, embora seja o 

resultado de uma construção coletiva, são específicas, particulares e, a codificação das mesmas, 

gera a pressão do grupo sobre o indivíduo, respeitando-se a lei do mais forte. O mais forte aqui 

deve ser interpretado não só como a organização de grupos que vivem a margem da sociedade, 

mas, a própria organização da sociedade na qual impera a desigualdade, o preconceito, o racismo, 

a corrupção, a injustiça, o consumismo e o individualismo.  

É dentro desse contexto que, no final da década de 80 (SASTRE:1997) alguns grupos 

sociais, politicamente organizados, em vários países, iniciaram uma série de questionamentos 

sobre  o papel da instituição escolar em uma sociedade plural e globalizada e pressionaram o 
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sistema político e educacional , exigindo a inclusão, na estrutura curricular, de conteúdos 

vinculados ao cotidiano social e a realidade mundial, tais como: o respeito às diferenças;  

educação para o consumo; educação ambiental; educação moral; entre outros. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais e o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil, documentos oficiais do MEC, concebem a Escola enquanto um espaço social de construção 

dos significados éticos. De acordo com esta concepção, a pratica educativa deve atender as 

necessidades sociais, políticas, econômicas e culturais da realidade brasileira enfatizando a 

importância e a urgência de uma educação voltada para as questões sociais. As questões sociais, por 

sua vez, devem estar permeando os conteúdos e os objetivos do processo educativo, por intermédio 

da inter-relação entre os conteúdos e as questões da vida real, as quais se encontram representadas 

no trabalho com os temas transversais. Nesse sentido um dos objetivos da Educação Básica deve 

ser o de “compreender a cidadania como participação social e política, assim como o exercício de 

direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, 

cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito”. 

(BRASIL, 1997, p.9).  

Nesse sentido pode-se inferir que pensar em uma Educação para a Autonomia implica na 

organização de uma ação educativa que tenha por principio a construção da autonomia cognitiva, 

social e moral e, consequentemente a formação da pessoa humana o que significa construir a 

capacidade de reconhecer o outro como alguém igual a mim, ou seja, “portador dos mesmos 

direitos” (AZEREDO RIOS:2004,p.125). O não reconhecimento do outro como igual gera a 

desigualdade social
5
 e legitima a exploração, a miséria e a violência. 

A superação de uma sociedade injusta e desigual, segundo o texto de Covre, passa pela 

“revolução nas subjetividades das pessoas (p.64), a qual é definida como sendo o traço espiritual 

que permite ao homem perceber-se e perceber seu espaço no Universo, e que promove forças 

para ajudar a mudar o mundo” (p.64). O perceber-se, enquanto parte de um contexto universal, 

caracteriza um novo conceito de revolução: a revolução interna.  A revolução interna é definida, 

                                              
5
 A desigualdade social não está relacionada com as diferenças mas, sim, com o “ juízo de superioridade e inferioridade 

entre grupos, camadas ou classes sociais. Esse juízo de superioridade ou inferioridade acarreta, necessariamente, uma 

apreciação de estima ou desestima de um grupo em relação ao outro – o que dá origem a preconceitos – e de valor 

social” (COMPARATO:2004,p.66). A diferença social continua o autor, implica no reconhecimento de que somos 

iguais porque pertencemos ao mesmo gênero dos humanos e somos diferentes porque no gênero humano  existem 
diferentes etnias, religiões, tradições culturais, religiões e, essas diferenças não nos tornam desiguais.   
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pela autora, como a formação de indivíduos livres, cujas ações estão submetidas às normas da 

reciprocidade, do respeito, da igualdade e da justiça o que permite a submissão do interesse 

particular ao interesse do coletivo. É a construção do respeito pelo indivíduo: a si mesmo, ao 

outro e a vida, o que caracteriza , segundo a minha perspectiva, a formação da pessoa humana 

enquanto uma finalidade da pratica educativa. A formação da pessoa humana deve ser entendida 

aqui como a tomada de consciência pelo sujeito de que ele está inserido em um conjunto maior de 

relações que vai além das organizações sociais, políticas ou religiosas e cujas ações devem estar 

de acordo com a prática da justiça,
6
 da solidariedade, da fraternidade

7
 e da generosidade

8
 

(CONTRERAS: 2000:76). 

Tais constatações levam-nos a definir, portanto, que tipo de Educação Moral deve 

fundamentar a ação pedagógica de nossas escolas já que: 

 
Se quisermos que as crianças desenvolvam uma moralidade autônoma, devemos 
reduzir nosso poder como adulto, deixando de recorrer a prêmios e castigos e 
incentivá-los a construírem seus próprios valores morais (...). A autonomia tem 
como meta propiciar as condições para que as crianças se tornem capazes de 
tomarem suas próprias decisões. Entretanto, a autonomia significa considerar 

todas as perspectivas de um mesmo problema no momento em que temos que 
decidir qual será a melhor solução para uma ação que interessa a todos. Não 
pode haver moralidade quando se considera unicamente o próprio ponto de vista. 
Se considerarmos os pontos de vista dos outros, não somos livres para mentir, 
romper promessas ou sermos irresponsáveis. (Kamii, 1996) 

 

Assim, se sabemos que a obtenção de relações equilibradas e satisfatórias não são frutos 

de um dom gratuito ou de desenvolvimento maturacional, mas sim decorrentes de um processo 

de construção e de aprendizagem, estamos convencidos de que a criança não irá aprender por si 

mesma uma questão que é muito complexa e para a qual não foram previstas boas intervenções e 

oferecidas situações que lhe auxiliassem a aprender o que necessita. De fato, por si só, 

                                              
6
 “A justiça beneficia tanto quem é justo como quem é objeto de justiça(...) Dito de outra forma, na justiça não é a 

particularidade de outrem que está em jogo, não é o desprendimento, mas sim a reciprocidade, vale dizer, o contrato. 

Assim, faz sentido alguém ao mesmo tempo sentir-se no dever de ser justo e no direito de exigir que o tratem 

justamente(...) A justiça pertence a uma definição contratual de moral” (LA TAILLE, 2000,p.115-116) 
7
 Fraternidade aqui entendida como a tomada de consciência de que pertencemos a uma única e mesma família, ou 

melhor, a um único e mesmo gênero, como afirma  COMPARATO (2004,p.66). 
8
 “... O ato generoso merece esse nome porque não corresponde a um direito da pessoa contemplada. Fosse um 

direito, não se trataria de generosidade, mas sim, de justiça (...) A pessoa generosa pode ser movida por um 

sentimento de dever: para ela é obrigatório conduzir-se com generosidade. Mas tal dever não é derivado de um 

direito alheio (...) Vale dizer que a generosidade traduz um respeito pelo próximo, mas este não é, no caso, um sujeito 
de direitos. Que a generosidade seja altruísta, não há dúvida: com ela age-se exclusivamente por amor ao próximo e 

o individuo generoso em nada beneficia-se materialmente de seu ato”. (LA TAILLE, 2000,p.115-116) 
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dificilmente a criança irá construir a autonomia tão desejada pelas instituições que educam. 

Neste sentido, estamos convictos de que o desenvolvimento da autonomia moral é uma meta 

importante para a educação e a escola constitui este local propício para as relações de 

colaboração e cooperação. 

A preocupação com a construção de uma sociedade democrática está expressa nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais e no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, 

documentos oficiais do MEC, os quais concebem a Escola enquanto um espaço social de construção 

dos significados éticos.  De acordo com esta concepção, a pratica educativa deve atender as 

necessidades sociais, políticas, econômicas e culturais da realidade brasileira enfatizando a 

importância e a urgência de uma educação voltada para as questões sociais, as quais, por sua vez, 

devem estar permeando os conteúdos e os objetivos do processo educativo, por intermédio da “inter-

relação entre os conteúdos e as questões da vida real elegendo, como princípios orientadores para a 

ação educativa: a dignidade da pessoa humana; a igualdade de direitos; a participação e a co-

responsabilidade pela vida social”. (BRASIL, 1998, v.08, p.21). Enfatizam, ainda, que o objetivo 

da Educação Básica é a formação de um cidadão capaz de participar social e politicamente na 

comunidade em que vive, compreendendo e exercendo seus direitos e deveres, os quais são 

políticos, sociais e civis. Continua sua argumentação destacando a importância de “uma ação 

educativa que venha a formar o indivíduo capaz de repudiar as injustiças, de respeitar a si 

mesmo, o outro e a vida adotando, em seu cotidiano, atitudes de solidariedade, fraternidade e 

generosidade”. (idem, 1998, v. 1, p.45).   

 O fato é que a inserção, nas diretrizes curriculares, de alguns temas versando sobre 

Educação Ambiental, Educação Sexual, Ética, entre outros, não basta para operacionalizar uma 

ação pedagógica voltada para a construção da autonomia moral. E possível inferir por meio dos 

relatos dos alunos dos Cursos de Licenciatura quando vão a campo realizar atividades de 

observação e regência (quesito necessário para as disciplinas de Estágio Supervisionado nos 

Cursos de Licenciatura) um grande distanciamento entre o proposto nos documentos oficiais e a 

concretização de uma ação pedagógica visando a formação ética e moral do educando (LA 

TAILLE, 2004). Sobre tal distanciamento, da educação escolar, em relação à formação moral e 

ética, o autor continua seu raciocínio, arrolando hipóteses para a compreensão do fenômeno: a 

educação moral compete à família e não à escola (existe um discurso comum na fala de 

educadores, no sentido de culpar a família pelos problemas relacionais que enfrentam na sala de 
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aula); os resquícios oriundos da época ditatorial, com a disciplina Educação Moral e Cívica; a 

compreensão do conceito de moral e ética enquanto associada à imposição de valores, de deveres.  

  A partir das hipóteses elaboradas pelo autor, entendemos que a operacionalização de uma 

pratica educacional que tenha como objetivo trabalhar com o processo evolutivo do 

desenvolvimento moral deve considerar três grandes eixos, os quais interconectam entre si, a 

saber:  

a) O primeiro grande eixo aponta para a importância da reflexão sobre qual é o modelo de 

sociedade que temos e que queremos. É somente a partir dessa reflexão que será possível discutir 

a importância de um projeto educativo cujo objetivo seja formar o cidadão crítico, autônomo, 

capaz de transformar a realidade na qual esta inserida.   

b) Além dessa reflexão sociopolítica, conhecer e compreender o processo evolutivo do 

desenvolvimento moral se faz urgente e necessário para que a instituição escolar possa vir a 

organizar o seu projeto educativo no sentido de propiciar as condições necessárias à formação do 

cidadão critico e autônomo.  Ao explicitar o segundo eixo, afirmamos que o conhecimento 

teórico deve implicar no comprometimento do professor em assumir que a função da  educação 

não é trabalhar com a regra pela regra, mas com a construção do princípio ético que normatiza a 

existência e a validade dessas regras, junto ao educando, por meio da organização de um 

ambiente escolar que priorize a qualidade das relações entre aluno-aluno; entre professor-aluno; 

entre educador-educador; entre escola- família - comunidade.   Somente a partir dessa tomada de 

consciência, segundo nossa perspectiva, se torna possível pensar a elaboração de um projeto 

político-pedagógico que tenha por princípio a interconexão entre os saberes historicamente 

acumulados e o processo de formação humana, nas diferentes etapas da Educação Básica visando 

à operacionalização de uma Educação Moral que venha contribuir para a organização e 

consolidação de uma sociedade justa, igualitária e fraterna. 

c) E, por ultimo, mas não menos importante, enfatizamos a importância do envolvimento 

escola-docente-universidade na realização e publicação de pesquisas sobre procedimentos de 

educação moral que visem a evolução qualitativa no processo de construção da autonomia, por 

meio de uma ação intencional na qual o educando se defronte com conflitos hipotéticos e tenha 

que soluciona-los por meio do diálogo, da exposição de ideias divergentes, da elaboração e 

reelaboração de princípios e normas que regem a vida em sociedade.  (MARTIN, 1992).  Pensar 

em procedimentos de educação moral significa, portanto, priorizar, por meio do planejamento de 
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ações, as condições necessárias à formação de pessoas conscientes, críticas, com capacidade de 

discutir, questionar, cooperar e participar no processo de estruturação de uma sociedade 

democrática por meio da construção das noções de justiça e igualdade objetivando a 

compreensão, pelo sujeito, dos direitos humanos e da democracia enquanto pilares da 

organização de uma sociedade livre, igualitária e justa (OLIVEIRA, 2007).   
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Introdução 

 

 Muitos fatores incorporados no cotidiano podem influenciar de forma individualizada na 

postura corporal do ser humano, decorrentes de situações insistidas, seja de forma dinâmica ou 

estática nos posicionamentos do corpo. É comum crianças e adolescentes se queixarem de dores 

nas costas, muitas vezes, ocasionadas por posturas corporais inadequadas adotadas, tanto em 

casa, como no ambiente escolar.  

 Em grande escala, os problemas posturais originam-se na infância ou no período 

pubertário (adolescência), decorrentes de diversos fatores, seja mecânicos ou fisiológicos, tais 

como: mobiliários inadequados no ambiente escolar, posição sentada por longo período, fatores 

hereditários, anomalias congênitas, atividades competitivas, transporte de pesos de forma 

inadequada, traumatismos, fatores  

  Desta forma, a Educação Física é uma disciplina que pode favorecer, preventivamente, na 

otimização de atividades que auxiliem para evitar ou amenizar as dores nas costas, bem como, 

orientar e conscientizar os educandos da necessidade de obter comportamentos posturais 

adequados diante de diversas situações do cotidiano, principalmente no ambiente escolar, pois os 

alunos permanecem de 4 ou até 8 horas na escola (ensino regular e integral), o que pode 

favorecer o acometimento de desvios na coluna vertebral, conforme as variações de posições 

corporais adotadas. 

                                              
9
 Trabalho elaborado pela pesquisadora participante do Grupo de Pesquisa em Educação (GEPEDUC). 
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 Assim, com a necessidade de conhecer qual a incidência e intensidade de dores nas costas 

dos estudantes do ensino fundamental l, o presente estudo objetiva discorrer sobre os principais 

fatores dessa causa no ambiente escolar, e a contribuição das aulas de educação física no trabalho 

preventivo. 

A metodologia utilizada é a pesquisa descritiva, com análise quantitativa dos dados 

coletados por meio de questionário aplicado aos estudantes do quarto e quinto ano do ensino 

fundamental l de uma escola municipal do Norte do Estado do Paraná. 

 Para tanto, no decorrer da pesquisa serão abordadas as seguintes especificidades: revisitar 

a história sobre a postura corporal e os seus aspectos morfológicos; discorrer sobre fatores que 

favorecem o surgimento de dores na coluna no ambiente escolar, bem como, a contribuição da 

educação física á postura corporal; apresentar os resultados e considerações finais sobre o estudo. 

 

 

Revisitando a história sobre a postura corporal humana e seus aspectos morfológicos 

 

Desde os primórdios, o corpo humano sofreu importantes alterações evolutivas em seus 

aspectos físico, cognitivo, psíquico, motor, afetivo e comportamental. Fundamenta Pinho e 

Duarte (1995, p. 50) que, “por milhares de anos a estrutura corporal do ser humano vem sofrendo 

uma evolução natural, [...] ligada à evolução histórica”. 

 De acordo com Antunes (2012), as maiores transformações ocorreram quanto à 

morfologia da postura corporal humana, com a passagem da quadrupedia para bípedia (homo 

erectus), ampliando as possibilidades de deslocamentos, com mudanças gravitacionais e 

adequações da coluna vertebral a posição vertical do corpo.  

Bankoff (2004, p. 6) detalha ao dizer que, “O surgimento da raça humana se deu no final 

da época pliocena, há dois ou três milhões de anos”; os deslocamentos corporais aconteciam em 

quadrupedias.  No período Neogeno (23 milhões e 30 mil anos a.C.), da era Cenozóica (65 

milhões e 500 mil anos a.C.), a época Miocénica (23.03 – 5.333 milhões anos a. C.), grande parte 

dos primatas foram extintos. No fim da época do Pleistoceno Médio (781 – 126 mil anos a.C.), 

ocorreram novas evoluções e adaptações individuais na mutação humana com desenvolvimento 

neuropsicomotor, deu-se o Homo erectus, com ampliação nas possibilidades de deslocamentos, 

como a caminhada.  
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Bankoff (2004, p. 6.) ainda reforça ao citar que, “Os australopíthecus foram os 

precursores imediatos do homo que fizeram adaptações para o bipedismo, liberando totalmente as 

mãos para utilização de instrumentos”.  

 Neste sentido, Spence (1991) ressalta que a coluna mudou seu eixo, tornando-se o suporte 

e sustentação para demais membros (cabeça, tórax e cintura pélvica), bem como, a manutenção 

do seu equilíbrio e força da parte superior corporal. Arruda e Piletti (1995 apud Antunes, 2012) 

complementam ao afirmar que a posição verticalizada humana ocasionou um processo de 

diferenciação e seleção natural entre as espécies, com mudanças significativas nas atitudes 

comportamentais de interação com o meio e nas características humanas.  

 A coluna vertebral teve que se adaptar a posição espacial e gravitacional, com 

modificações da postura corporal horizontal à vertical, como informa Bankoff (2004, p. 7) que, 

“as vértebras adotaram uma aposição mais centralizada no tronco, possibilitando o aparecimento 

da curvatura lombar mais acentuada, resultando na sacralização da última vértebra lombar”. 

Contudo, a região sacral obteve uma fundição de suas vértebras, com número aumentado, com 

funcionalidade de suporte à última vértebra da região lombar e sustentação do corpo ereto, com 

formação de curvatura angular entre regiões lombar e sacral, o que permitiu uma mobilidade 

corporal. 

Nestas novas adaptações, a coluna também teve a função de sustentar a cabeça na porção 

superior, com formação da curvatura cervical e ampliação do campo visual. O tronco adotou uma 

estrutura menos alongada, com sustentação e equilíbrio sobre os membros inferiores.   

Deu-se então, na época do Médio Paleolítico (200.000 a 30.000 anos a.C.) ao Pleistoceno 

(2 milhões - 588 mil anos a.C.), do píthecanthropus a evolução morfológica humana para Homo 

sapiens, o ser pensante, dotado de capacidade intelectual superior, transformador de seu meio, o 

que diferenciou-o das outras espécies de animais. 

Atualmente, morfologia da coluna vertebral possui um conjunto de 33 ossos com formas 

irregulares, que são chamadas de vértebras que se prolongam da base do crânio até a região 

pélvica, sendo 24 móveis (região cervical, torácica e lombar), e 9 vértebras fundidas (sacro e 

cóccix se articulam). Entre as estruturas vertebrais encontra-se disposto os discos de 

fibrocartilagem ou intervertebrais, com função amortecer e evitar impacto ou atrito entre as 

vértebras, o que permite a flexibilidade da coluna para os mais diversos deslocamentos que o 

corpo possa realizar, e que formam as curvaturas cervicais, torácica, lombar, sacral e coccígena, 
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com função de proteção da medula espinhal, a sustentação e mobilidade do crânio, com saída de 

feixes nervosos nos espaços vertebrais. (GUIA DE MEDICINA E SAÚDE, 2008).  

 Os músculos da região da parte superior do corpo humano também são responsáveis pela 

estabilização do corpo, pois encontram-se próximo ao centro do mesmo e são de fundamental 

importância para manutenção da postura corporal.  

 Assim como, denota Moreira (2008) que o equilíbrio e alinhamento postural também 

dependem dos sistemas sensoriais que detecta os estímulos, aciona o tônus muscular e posiciona 

o corpo no espaço. Contudo, o alinhamento postural pode apresentar deficiências ocasionadas por 

fatores que influenciam na postura corporal.  

 Por fim, a morfologia da coluna é sensível a qualquer atitude realizada pelo ser humano, e 

pode ser ampliada sob as influências de diversos fatores, seja de ordem ambiental ou fisiológica. 

Dentre eles, o surgimento da modernidade trouxe facilitações tecnológicas e cargas de trabalho 

extenuantes que submete o corpo ao sedentarismo, agressões e comportamento corporal de risco 

à saúde, motivo a provocar patologias diversas na coluna vertebral e sistema músculo-

esqueléticos. Logo, é necessário atuar com ações preventivas e estratégias que visa o bem-estar 

corporal e qualidade de vida. 

 

 

Fatores que favorecem o surgimento de dores na coluna no ambiente escolar 

 

A preocupação com a postura corporal no ambiente educativo tem sido alvo de vários 

estudos científicos. Nesse sentido, Oshiro et al. (2007, p. 20) afirmam que “[...] a escola é um 

ambiente muito propício para o aparecimento e agravamento dos desvios posturais [...]”. As dores 

nas costas são sintomas indicativos de anomalias devido a estes desvios, apontado por Almeida 

(2013, p. 3) como a “[...] a terceira causa mais frequente a afetar as atividades escolares”.  

Nessa abordagem, Bernardineli (1996, apud Bankoff 2004) observou em escolares de 07 a 

13 anos de idade que 88% apresentaram desvios posturais, possivelmente sob influências de 

fatores associados com a posição inadequada ao sentar, o sedentarismo, o uso de mochilas com 

excesso de carga e mobiliário inadequados. 

No fator mobiliário, Benini e Kardczak (2010); Zapater (2004) expõem que a adoção de 

boa postura corporal e imobiliários adequados à morfologia corporal do aluno favorece na 
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prevenção e redução da pressão intradiscal, pois o peso e equilíbrio do tronco são transferidos ao 

encosto, e reduz a possibilidades de anomalias e dores na coluna.  

A mochila escolar é um dos meios para transportar o material escolar, contudo, o que o 

torna como fator agravante quanto aos problemas posturais é a forma como é utilizada. Valladão 

(2009, p. 1) reforça que, “[...] mochilas pesadas são uma das principais causas de deformidades 

da coluna vertebral”. Assim, “[...] a carga segura para transporte é até 10% da massa corporal da 

criança, [...]” (FERNANDES et al. 2008, p. 6). 

O sedentarismo é outro fator preocupante; nesse sentido Eitner et al. (1984 apud Oshiro et 

al. 2007) descreve sobre a falta de atividade física, as atitudes corporais inadequadas, deficiências 

nutricionais, são desencadeadores de alterações posturais na infância.  

Bankoff (2004, p. 8) acentua que, “[...] o crescimento rápido também pode ter um efeito 

adverso na postura, [...] os músculos posturais não acompanham o rápido crescimento na altura”.  

As ações preventivas que favoreçam amenizar ou evitar o surgimento de dores nas costas 

podem ser incentivadas na Educação Física escolar, com conscientização e orientação no 

processo de formação do educando quanto sua postura corporal. 

 

 

A contribuição da educação física à postura corporal  

 

Nos dias atuais os avanços tecnológicos facilitam a vida do ser humano. A Educação 

Física escolar é uma importante aliada para combater a ociosidade causada por facilidades 

tecnológicas, que resulta em incômodos e alterações posturais na infância. 

Valladão (2009, p. 1) afirma que “[...] a Educação Física escolar, torna-se um dos meios 

para a prevenção de deformidades na coluna vertebral, através de suas atividades físicas 

orientadas por profissional qualificado”. 

A responsabilidade quanto à educação postural está prevista nos Parâmetros Curriculares 

de Educação Física (1997), por meio do conteúdo „Conhecimentos sobre o corpo‟, assim como, 

conteúdos sobre as funções fisiológicas, biomecânicas, bioquímicas e anatômicas, e a tensão 

muscular ao solicitar a postura corporal adequada no cotidiano escolar. 

Detsch et al. (2007) e Candotti et al. (2011) comentam que a Educação Física escolar deve 

estimular o fortalecimento e alongamento dos músculos, bem como, a “[...] consciência postural, 
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[...] com uso de técnicas e estratégias que se utilizam de atividades organizadas e atualizadas” 

(DELOROSO, 1999, p. 87-88).  

Nesse contexto, verifica-se que a Educação Física, no cumprimento de sua função social à 

promoção do bem-estar, deve propiciar cuidados preventivos com a saúde postural, que 

possibilite a adoção de uma boa qualidade de vida.  

 

 

Procedimentos metodológicos  

 

O estudo em questão caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, com análise 

quantitativa dos dados, que objetiva discorrer sobre os principais fatores que causam dores nas 

costas no ambiente escolar e a contribuição das aulas de educação física no trabalho preventivo.  

Participaram deste estudo cento e oito estudantes do 4º e 5º anos, matriculados na rede 

municipal de uma cidade do Norte do Estado do Paraná; desses 49,07% (53) são do gênero 

masculino e 50,92% (55) do gênero feminino. 

A convocação do público alvo à participação do estudo ocorreu por meio de comunicação 

verbal, após a autorização da presença das pesquisadoras nas instituições municipais para 

aplicação dos questionários. 

A coleta de dados foi realizada nos dias 27 de fevereiro, 5 e 6 de março de 2013 por meio 

de um questionário composto de seis questões fechadas respondidas pelos estudantes, sob a 

supervisão das responsáveis pela pesquisa. Os participantes foram esclarecidos quanto à 

liberdade de participar ou não da pesquisa, assim como da importância de tal estudo.  

 

 

Análise e discussão dos resultados  

 

Na primeira questão pergunta-se aos alunos se já sentiram dores nas costas; destes 70,37% 

(76) disseram que sim, e 29,62% negaram ter sentido tal incomodo. O resultado vem ao encontro 

com a descrição de Almeida (2013, p. 3) ao discursar que “as dores nas costas é a terceira causa 

mais frequente a afetar as atividades escolares e de lazer e tem uma elevada epidemiologia entre 

crianças”. 
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No segundo questionamento, indaga-se aos alunos sobre a atualidade das sensações de 

dores na costa, 61,1% afirmaram sentir, e 38,8% disseram que não. Rebolho et al. (2009 p. 47) 

reforça o pensamento ao apontar que “[...] a prevalência de dores nas costas entre escolares 

apresentam dados que variam de 19,7% a 38,6%”. 

Quanto à terceira questão, pede-se aos estudantes que apontem a região, na figura de um 

corpo humano, qual parte do corpo eles sentiam dores. Dentre todas as regiões, a mais apontada 

pelos estudantes foram às costas, com 27,77%. Ao caso, Almeida e Barros (2007 apud Oshiro et. 

al. 2007, p. 16) referencia que, “No Brasil, estima-se que 70% dos jovens entre 5 e 14 anos de 

idade possuem ou vão adquirir alguma alteração postural”. 

Na quarta questão, foi proposto que assinalassem quais situações que poderiam causar 

sensações de dores nas costas. A situação mais destacada foi no transporte da mochila escolar, 

sendo 21,29% „sempre‟ sentem incômodos, e 35,18% às vezes. Korovessis et al. (2004 apud 

Rebolho, 2005) em seus estudo verificou que as queixas de dores nas costas ocasionadas pelo uso 

da mochila aconteceu quando a mesma foi transportada com as duas alças no mesmo ombro.  

Contudo, Valladão (2009, p. 1) reforça que, “mochilas pesadas são uma das principais causas de 

deformidades da coluna vertebral”. 

Referente à quinta questão, pergunta-se aos alunos sobre a sensação de desconforto 

postural quando sentados em sua cadeira escolar; 27,77% marcaram que sentem, e 72,22% 

negaram a sensação. Esse fato se deve porque os imobiliários das escolas pesquisadas atendem as 

necessidades dos educandos em termos de dimensionamento, o que reduz o desconforto da 

posição sentada. Zapater (2004) corrobora ao citar que, um ambiente físico planejado, com 

mobiliários ajustados as necessidades antropométricas individualizadas e ergonômicas dos 

alunos, tem efeito minimizador sobre as estruturas músculos-esqueléticas para atenuar dores nas 

costas. 

 Por fim, na questão 6, questiona-se sobre a prática de atividades físicas ou exercícios 

físicos fora da escola. Destes, 66,66% afirmara que praticam atividades físicas fora do ambiente 

escolar; no entanto, 33,33% negaram a prática. Ainda na mesma, foi  pedido que descrevessem o 

tempo dedicado à prática de atividade física; 35,18% dos alunos descreveram que realizam estas 

atividades de uma até três horas por dia. Reforça a comprovação Kristjansdottir et al. (2002 apud 

Rebolho 2005) ao destacar que nos resultados de sua pesquisa, observou que as crianças que não 
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praticavam atividade física apontaram ocorrência de dores crônicas e cansaços físicos, enquanto 

que as praticantes eram em menor índice reclamante. 

 

 

Considerações finais  

 

 O estudo teve como base a pesquisa descritiva, com análise quantitativa dos dados, com 

propósitos em discorrer sobre os principais fatores que causam dores nas costas no ambiente 

escolar e a contribuição das aulas de educação física no trabalho preventivo. O questionário com 

6 questões (fechadas) foi utilizado como instrumento de coleta de dados para averiguar a 

incidência e intensidade de dores nas costas dos estudantes do ensino fundamental l. Obteve-se a 

participação de 108 estudantes da rede municipal de ensino de um município do norte pioneiro do 

Estado do Paraná. 

Dentro da proposta estabelecida, os resultados comprovaram que os alunos, em sua 

maioria, sentem dores nas costas. Esse apontamento evidencia a necessidade de adoção a 

mecanismos que auxiliem os estudantes a obter equilíbrio e consciência corporal para 

alinhamento postural, bem como, a redução do desconforto e a fadiga das estruturas que 

sustentam a postura, que pode ser decorrentes de diversos fatores presentes no ambiente escolar, 

tais como: longos momentos na posição sentada, transportes de mochilas com excesso de carga, 

inadequação do imobiliário escolar que podem desencadear a alterações posturais. 

 O transporte de material escolar tendo a mochila como local de armazenamento dos 

objetos escolares foi o mais citado quanto à sensibilidade de causa de dores. Este resultado é um 

fator muito preocupante, pois, as dores se manifestam pelo excesso da carga, ou pela maneira 

como as transportam pela má distribuição do peso das mochilas nas costas, o que pode 

desenvolver e acentuar as dores e os desvios posturais. Seria interessante conscientizar sobre a 

necessidade de atenuar a carga transportada, sendo apontada em estudos científicos para, no 

máximo 10% a 15% em relação ao peso corporal da criança, com as duas alças apoiadas, um em 

cada ombro.  

 Quanto à maioria ter apontado não sentirem dores nas costas na posição sentada, isso 

possivelmente deve-se ao fato que, o mobiliário escolar atende as necessidades individuais dos 

alunos. Ao momento que em grandes proporções, os mesmos denotaram serem praticantes de 
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atividade física fora do ambiente escolar. Sabe-se que atividade física é um importante elemento 

à preservação da saúde humana, que permite dar sustentação ao organismo à prática de atividades 

diversas, com resistência corporal necessária em situações estressantes. Supostamente, a prática 

de atividade física, seja nas brincadeiras ou nas aulas de Educação Física, pode atenuar o 

desconforto quanto a dores nas costas na posição sentada em sua carteira escolar. 

  Diante destas situações, torna-se imprescindível a expressiva contribuição da disciplina 

de Educação Física, por intermédio de profissional devidamente qualificado, otimizar atitudes 

preventivas quanto ao alinhamento postural por meio da consciência corporal à aquisição de 

posturas adequadas. 

 Por fim, sugere-se então a implementação de programas de orientação e conscientização 

da educação postural, à adoção de atitudes positivas quanto aos hábitos posturais; sessões 

educativas à aquisição de conhecimento sobre a postura adequada nas atividades cotidianas; 

formas adequadas no uso dos mobiliários escolares para reduzir o desconforto postural; 

envolvimento da comunidade escolar em ações educativas posturais para que ocorram efeitos 

corretivos também em ambientes não escolares; maiores incentivos á prática de atividades físicas 

preventivas à saúde em todos os seus aspectos. 
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Introdução 

 
No curso de Pedagogia as disciplinas que abordam as metodologias de ensino das diversas 

áreas do conhecimento compõem a sua grade curricular. Após a aprovação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia (2006) e a consequente reestruturação do 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC) ofertado pela Universidade Estadual do Norte do Paraná 

(UENP) – Campus Cornélio Procópio, observamos o aumento na carga horária destas, devido ao 

fato da especificidade da docência. Vale registrar que, desde a aprovação das referidas diretrizes, 

o PPC do referido curso passou por duas alterações: uma em 2006, com implementação no ano 

posterior (grade em extinção) e outra em 2011, com a oferta de nova grade curricular a partir de 

2012. Desta forma, no presente ano letivo (2013) há, no curso analisado, duas grades em 

vigência. 

 Diante deste contexto e considerando que os estudantes – que atualmente cursam o 

último ano – já tiveram acesso a estas disciplinas, selecionamos o presente tema como objeto de 

pesquisa. Assim, investigamos a percepção dos acadêmicos do 4º ano em relação às disciplinas, 

de que forma estas contribuíram (ou não) para sua formação e, ainda, qual papel destas no 

desenvolvimento de seus estágios. Também diagnosticamos as expectativas dos estudantes do 2º 

ano, que têm seu primeiro contato com as metodologias de ensino no referido ano.  

Pretendemos responder a questão: Quais as contribuições das disciplinas de Metodologias 

de Ensino na formação do pedagogo?  
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Diante de diferentes abordagens do tema, propomos como objetivo geral analisar as 

disciplinas de Metodologias de Ensino no Curso de Pedagogia. E como objetivos específicos: 

relatar o histórico da formação de professores no Brasil a partir da década de 1990, na perspectiva 

de Mazzeu (2011); descrever o curso de Pedagogia no Brasil, tendo como referência Saviani 

(2008), e na UENP/ Cornélio Procópio, fundamentando-se em documentos oficiais, além de 

apresentar os dados empíricos coletados junto aos estudantes do 2º e 4º anos do curso de 

Pedagogia da referida instituição. 

Inicialmente abordamos a formação de professores a partir da década de 1990. Segundo 

Mazzeu (2011), o período foi marcado por intensa reforma na organização da educação em nosso 

país, tanto no contexto da formação dos professores, como no perfil de alunos que precisavam ser 

formados a partir deste período, ou seja, educandos conhecedores de diversos conteúdos 

fragmentados que fossem capazes de se adaptar a diferentes situações de trabalho futuramente 

vividas. Baseados nas recomendações de organismos internacionais, leis, diretrizes e documentos 

oficiais foram criados, como as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia.  

Na segunda seção traçamos o histórico do curso de Pedagogia no país, desde o Decreto nº. 

1.190/39. Analisamos as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia de 

dezembro de 2005 que traz em seu artigo 6º que o currículo deve conter o estudo de metodologias 

pedagógicas, o reexame do Parecer CNE/CP n. 5/2005 e a Resolução CNE/CP n. 1/2006 que 

aborda que a interdisciplinaridade das disciplinas deve ser trabalhada pelos professores, e 

comparamos o Projeto Político Pedagógico de Curso de Pedagogia da UENP/ Cornélio Procópio, 

contando com 432 horas de disciplinas de metodologia, com o Projeto Pedagógico do Curso de 

Pedagogia, que é composto por 540 horas de metodologias, na mesma instituição. 

Na terceira seção apresentamos a percepção dos acadêmicos do 2º e 4º anos da 

universidade. A seleção destes considerou que no 2º ano há o primeiro contato, no que diz 

respeito ao ensino superior, com as disciplinas de metodologia; enquanto os estudantes do 4º ano, 

além de já terem estudado os conteúdos das disciplinas, puderam também relacioná-los com as 

práticas nos estágios supervisionados. Analisamos, portanto, a percepção e as expectativas destes 

em relação ao Projeto Pedagógico de Pedagogia da UENP/ Cornélio Procópio.  

 

Formação de professores a partir da década de 1990: intensificação de estudos  
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O curso de Pedagogia surgiu, no Brasil, no ano de 1939. E antes das mudanças ocorridas 

na década de 1990, pode-se dividir a história do curso em três períodos. 

 
Distingo na existência do curso de Pedagogia no Brasil basicamente três fases: a 
primeira vai do seu nascimento em 1939, na Faculdade Nacional de Filosofia, da 
Universidade do Brasil até a Lei n. 5540 (Brasil, 1968) – mais conhecida como 
“Reforma Universitária”; a segunda, da Lei n. 5540 até a LDB, instituída pela 
Lei n. 9394 (Brasil, 1996), e a terceira, dessa época até os dias atuais (LIMA, 
2004, p.15).  
 

 

Porém, foi na segunda fase que boa parte das mudanças aconteceram, pois o ser humano 

passou a ser visto como responsável na construção do conhecimento dos demais. Sendo assim, o 

papel da escola e dos professores também mudou, pois a educação tornou-se um ato político, 

deixando de ser os alunos burgueses o foco e passando a ser as classes mais baixas.   

Segundo Mazzeu (2011), na década de 1990 ocorreram reformas educacionais, com o 

intuito de formar cidadãos flexíveis, capazes de se adaptar as diferentes necessidades de mão de 

obra. Neste mesmo período mudou-se o foco do ensino e da formação de professores, pois ambos 

precisavam adequar-se às exigências do capitalismo. A formação de professores passou a ser uma 

estratégia do governo para adaptar os indivíduos as novas demandas do capitalismo. Novas leis, 

decretos, diretrizes e documentos oficiais foram criados a partir de recomendações de organismos 

nacionais e internacionais, e tanto os documentos criados, e o foco de ambos coincidem, pois são 

exigidos profissionais aptos a preparar indivíduos capazes de suprir as necessidades do mercado 

de trabalho. As reformas refletem as transformações que o país atravessa, sendo estas 

econômicas, tecnológicas ou sociais, que são acarretadas de transformações globais. 

No ano de 1990, a Comissão Econômica para a América Latina tratou, em documento 

específico da necessidade da educação preparar para a adequação na reformulação do sistema 

produtivo. No mesmo, financiada por organismos internacionais10, em Jomtiem (Tailândia), foi 

realizada a Conferência Mundial de Educação para Todos, que produziu a Declaração Mundial de 

Educação para Todos, e nesta apresentou-se meios para elevar o índice de escolaridade e diminuir 

o analfabetismo sem gastos excessivos até o ano 2000. O objetivo foi utilizar a educação básica 

como ferramenta de garantia de produção de futura mão de obra, sendo esta introduzida a 

                                              
10 

Banco Mundial (BIRD), Organização das Nações Unidas, a Ciências e a Cultura (UNESCO), Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF), Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL).  
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necessidade de um emprego. A mesma declaração também visou que a educação básica 

desenvolvesse as Necessidades Básicas de Aprendizagem (NEBA), sendo elas a leitura, escrita, 

expressão oral, cálculos, solução de problemas, conhecimentos, habilidades, valores e atitudes em 

seus alunos, e também a condição de aprender a aprender.  

Em relação à formação de professores, o Banco Mundial aponta que de início a educação 

deve ter o foco no ensino, para que a formação ocorra em menos tempo e tenha menos gastos, e 

que a capacitação seja preferencialmente feita em serviço, com o foco na matéria em que o 

docente leciona.  

Assim como são necessários trabalhadores para o mercado de trabalho com facilidade de 

adaptação, os professores da década de 1990 também necessitavam ter um novo perfil, ou seja, 

ser práticos e criativos, tendo em vista que as questões cotidianas das escolas mudaram. Aponta 

Mazzeu (2011) que o discurso reformador propõe o modelo da profissionalização pautado pela 

formação reflexiva e pela competência. Deste modo, busca-se desvincular do professor o modelo 

tradicional de ensino, e fazer com que por meio da profissionalização ele adote uma nova postura 

que esteja em sintonia com as exigências do capitalismo, sendo assim, individualista e 

competitivo, além de que, o professor se torna mais profissional pela experiência em sala de aula, 

do que por meio de seus estudos e pesquisas. O professor aprende a sua profissão não mais 

durante os estudos na universidade, mas sim depois que estiver atuando em sala de aula, perante 

todas as dificuldades do cotidiano escolar. A universidade torna-se apenas o instrumento de 

preparação do docente, pois o verdadeiro profissional se concretiza apenas por meio da prática.  

A educação acompanhou as mudanças políticas já iniciadas na era Collor, e materializou-

se durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002),  tendo como objetivo seguir a 

globalização e a modernidade. Era necessário, portanto, que a educação fizesse seu papel, 

erradicando a pobreza para garantir o crescimento e desenvolvimento do país. O Plano Decenal 

de Educação para Todos (1993-2003) foi o primeiro sinal de que o Brasil começara a seguir as 

recomendações das organizações internacionais, pois se buscou acelerar a formação de 

professores visando erradicar o analfabetismo e preparar mão de obra nos níveis de ensino 

seguintes.  

Após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n. 

9394/96, do professor foi exigido o ensino superior, sendo que sua formação devia dar-se, 

preferencialmente, nos Institutos Superiores de Educação (ISE). Por meio do estreitamento de 
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relações entre o ISE e as universidades, buscou-se agilizar a formação inicial, desta forma, a 

pesquisa e extensão foram separadas desta formação, dando preferência para a prática. Em 

relação a formação de professores, a Lei n. 9394/96 trata no artigo 61 que para a atuação no 

ensino básico a formação docente deve ser realizada em nível superior, possibilitando ao 

profissional atuar na educação infantil, séries iniciais do ensino fundamental e nível médio na 

modalidade normal, sendo feita associação entre teoria e prática, e o profissional tem direito a 

capacitação após estar atuando nas escolas. Para que o docente possa lecionar no ensino superior, 

a lei exige que seja feita preparação por meio de pós-graduação, mestrado ou doutorado. Para 

atuação no sistema público é indispensável a entrada por meio de concurso, realizando prova 

escrita e de títulos. É direito do docente licenciar-se para cumprimento de formação continuada, e 

ter incluso em sua carga horária tempo para elaboração de planejamentos a avaliações.  

Em 1998, o Ministério da Educação, pela Secretaria do Ensino Fundamental (MEC/SEF), 

criou os Referenciais para a Formação de Professores, levando em consideração os quatro pilares 

da educação (aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer e aprender a conviver) na 

formação do professor, dando origem assim a um novo perfil para o docente, sendo prático e 

reflexivo. Por meio dos quatro pilares, o professor poderia atender as mais diferentes 

circunstâncias no espaço escolar. Desta forma, ocorre uma supervalorização da prática em 

detrimento da teoria. Os Referenciais também colocam que a prática reflexiva é importante, e que 

para que isso aconteça não basta a formação inicial, mas sim que a formação do professor 

aconteça de forma contínua para que não seja limitada.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica 

afirmam que a formação continuada deve ter um novo significado, pois no decorrer da década de 

1990 o perfil do professor mudou, sendo necessário que ele atenda às necessidades da nova 

sociedade. A educação tem a função de transmitir o saber elaborado de forma que ensine seus 

alunos ajudando-os a não reproduzir os erros cometidos anteriormente. 

Então, tanto os Referencias para a Formação de Professores quanto as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica seguem as 

orientações dos organismos internacionais, deixando de lado a teoria, dando ênfase à prática e à 

reflexão. Segundo a Pedagogia Histórico-Crítica, seguir estes documentos impede uma reflexão 

crítica, pois refletindo somente a prática, concentra-se atenção apenas para o cotidiano, enquanto 

para que a reflexão obtenha resultado é preciso, antes de tudo, partir do fundamento teórico. A 
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educação é entendida como o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo 

singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto de homens 

Saviani (2008). Para que o conhecimento historicamente produzido pelo homem seja ensinado 

aos alunos, o professor precisa de técnicas e instrumentos embasados na teoria para se 

concretizar. Com base nos estudos de Xavier (2009, p. 90) 

 

Para que o professor chegue a uma ação racional e planejada, para que ele possa 
ser organizador do processo de aprendizagem de seus alunos, é preciso que ele 
seja um profissional cientificamente instruído, já que, em sua relação com os 

alunos, não bastam apenas os aspectos afetivos. 
 

 
A educação e a política, embora não tenham o mesmo significado, estão ligados entre si, 

pois a educação precisa da política para manter sua infra-instrutura, e a política precisa da 

educação porque por meio dela as pessoas se informam, se tornam profissionais. No momento em 

que os novos documentos e leis norteadores da educação são criados, leva-se em conta as atuais 

necessidades políticas, o que nem sempre vai de encontro com as reais necessidades do docente. 

Ou seja, o papel que a escola representa depende do período socioeconômico e político em que 

ela se encontra.  

 

 

As metodologias de ensino no curso de pedagogia: ênfase na docência?  

 

Segundo Saviani (2008) a palavra pedagogia foi utilizada pela primeira vez em 1826 – 

apesar de já ser colocada em prática no Brasil desde a chegada dos jesuítas, em 1549 - a partir do 

Projeto de Lei de Januário da Cunha Barbosa que buscava um ensino dividido em quatro séries,  

sendo que a primeira série deveria ser requisito básico de educação para todos. Este sistema de 

ensino foi denominado de “pedagogias”, que tinha o mesmo significado da escola das primeiras 

letras, transformado na Lei das Escolas de Primeiras Letras, de 15 de outubro de 1817.  

O curso de Pedagogia surgiu após o Decreto n. 1190/39, que organizava a Faculdade 

Nacional de Filosofia em quatro seções, sendo uma delas a Pedagogia. A princípio, o curso era de 

bacharelado e tinha duração de três anos. Para que os alunos obtivessem a habilitação de 

licenciados, deveriam também realizar o curso de didática, que tinha duração de mais um ano.   
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A partir das disciplinas cursadas pelos acadêmicos de Pedagogia, estes poderiam atuar nas 

Escolas Normais, pelo fato da grade curricular do curso ser predominantemente de disciplinas de 

cultural geral, o que era denominado pela Lei Orgânica do Ensino Normal, porém, esta mesma 

lei, exigia penas o ensino superior para que os profissionais lecionassem nas Escolas Normais. Já 

os licenciados eram habilitados para lecionarem as disciplinas de filosofia, história e matemática 

no ensino médio.  

Mesmo que o Parecer n.252/69 do Conselho Federal de Educação (CFE), de autoria de 

Valnir Chagas, propusesse que o título de pedagogo fosse apenas para o bacharelado, apesar das 

habilitações, o Plenário do CFE determinou como título único o de licenciatura, aprovando a 

emenda do Conselheiro D. Luciano Duarte. Saviani (2008) considera que o licenciado nas áreas 

“de conteúdo” é um “especialista que recebe formação pedagógica para efeito de ensino”.  

Após a reforma do ensino superior resultante da Lei n.5.540/68 e do Decreto-Lei 

n.464/69, o curso de Pedagogia sofreu diversas alterações: passou a ter duração mínima de três 

anos e máxima de sete anos, além da divisão da grade curricular em semestres; o ensino seriado 

foi substituído pela matrícula de disciplinas, dentre outras. Até então, a disciplina de didática era 

ministrada por meio de um curso de duração de um ano, já após a lei da reforma universitária , a 

didática passou a fazer parte da grade curricular do curso de pedagogia, por três motivos: por ser 

considerada a ferramenta do ato de ensinar; por meio dela os acadêmicos poderiam lecionar suas 

disciplinas específicas nos curso normal, e pelo fato de universidades e escolas normais a 

incluírem em seus currículos plenos.  

O curso de Pedagogia enfrentou mudanças no processo de construção até a aprovação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Pedagogia (DCN), em dezembro de 

2005. Na DCN, encontra-se no artigo 6º que na estrutura do curso deve conter o estudo de 

metodologias pedagógicas, que possibilite ao docente decodificar e utilizar linguagens diferentes 

referentes aos alunos, e ter conhecimento do trabalho didático com os conteúdos de Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia, Artes e Educação Física, nos anos 

inicias. Neste mesmo documento, no artigo 5º VI, diz que o egresso em Pedagogia deverá ensinar 

as disciplinas supracitadas de forma interdisciplinar sendo adequadas a fase de desenvolvimento 

em que a criança se encontra, enquanto no Parecer CNE/CP n.3/2006, inclui que o acadêmico 

deverá aplicar modos de ensinar diferentes linguagens. 

O Parecer CNE/CP n.5/2005 tem como objetivo:  
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[...] Estabelecer bases comuns para que os sistemas e as instituições de ensino 
possam planejar e avaliar a formação acadêmica e profissional oferecida, assim 
como acompanhar a trajetória de seus egressos, em padrão de qualidade 
reconhecido no País.  
 

 
Neste documento define-se que as metodologias deverão ser estudadas com a função de 

compreender, examinar, planejar, pôr em prática e avaliar processos de ensino e aprendizagem 

(BRASIL/CNE, 2005). Tanto conteúdos, quanto ideologias e valores são ensinados por meio 

destas disciplinas. Para traçar uma relação entre ensino e aprendizagem é necessário, 

primeiramente, definir o que será ensinado.  

As diferentes e separadas disciplinas existem porque a cultura fez com que o indivíduo 

fosse incapaz de compreender a totalidade, tendo então que ver em partículas o conteúdo para 

entendê-lo. Embora as disciplinas sejam vistas como recortes, as DCN apontam que é necessária 

à interdisciplinaridade, pois hoje, o mundo do trabalho não é específico de apenas uma área do 

conhecimento. A partir daí, percebe-se a importância das metodologias de ensino encontradas na 

grade curricular do ensino de pedagogia, pois o docente deve estar apto a lecionar todas as 

disciplinas do ensino básico, de forma que não haja apenas como ser conhecedor de pequenos 

fragmentos de conteúdos. E para que estes conteúdos sejam ensinados, precisa-se também 

conhecer técnicas e estratégias de ensino.  

Para que o aluno dos anos iniciais do ensino fundamental tenha conhecimento dos códigos 

da língua escrita e da matemática é necessário o desenvolvimento de um trabalho por meio do 

professor. E o curso de pedagogia ensina os processos de letramento, a codificação e 

decodificação da língua escrita, como também dominar a língua padrão e a matemática. Esta 

etapa ocorre por meio do estudo da Didática e teorias de ensino, das metodologias e do 

conhecimento da organização pedagógica do trabalho docente.  

Após a efetivação da Resolução CNE/CP n. 01 de 15 de maio de 2006, o curso de 

Pedagogia da UENP/ Cornélio Procópio passou por mudanças. O Projeto Político-Pedagógico de 

Curso (PPC), reformulado em 2007, visou o acompanhamento das novas necessidades da 

educação devido à globalização, que preconizam o ensino do saber sistematizado acumulado pelo 

ser humano, e entendem o docente como formador de indivíduos flexíveis.  
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Como subsídio para o ensino das disciplinas do ensino básico, o curso é ofertado com 432 

horas de ensino de metodologias de ensino. A Metodologia do Ensino de Alfabetização consta no 

2º ano, tendo 72 horas de carga horária, compreendendo as Diretrizes Curriculares Nacionais e 

Estaduais sobre Alfabetização, os fundamentos teórico-metodológicos da alfabetização, por meio 

de aulas expositivas, bem como simulação de situações cotidianas em sala de aula por parte do 

professor.  

As Metodologias de Ensino de Ciências e Matemática, Metodologia de Ensino de História 

e Geografia e Metodologia de Ensino de Artes e Recreação fazem parte também do 3º ano, porém 

por falta de espaço na grade curricular precisam ser vistas dividas por semestre – embora o 

regime seja anual - tendo então 36 horas para cada disciplina na carga horária. O ensino de todas 

as metodologias tem como objetivo articular teoria e prática, e “possibilitar ao futuro educador a 

compreensão do fenômeno educativo e do seu papel enquanto agente socializador desses 

conhecimentos historicamente produzidos” (PARANÁ, 2007). Atualmente as duas turmas de 3º 

ano e as duas turmas de 4º ano seguem a proposta deste PPC.  

A Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa é incorporada na grade curricular do 3º 

ano tendo duração de 72 horas, abrangendo a formação do professor desta disciplina de forma 

crítica perante os processos de aprendizagem, por meio de aulas expositivas, trabalhos 

relacionados aos conteúdos de Língua Portuguesa diretamente com alunos do ensino básico e 

miniaulas para avaliação na prática.  

Na disciplina de Metodologia de Ensino de Ciências e Matemática são conhecidas as 

Diretrizes Curriculares Nacionais e Estaduais de ambas, bem como seus fundamentos básicos, a 

postura do professor e a simulação do cotidiano em sala de aula por parte do professor.  

Em Metodologia do Ensino de História e Geografia busca-se traçar os objetivos do ensino 

de ambas as disciplinas, bem como situar os alunos na relação tempo e espaço, esquematizar as 

mudanças da sociedade e do espaço ao longo da história e conhecer os documentos oficiais que 

norteiam as disciplinas.   

No ano de 2012 o curso de Pedagogia da UENP/ Cornélio Procópio, adotou um PPC 

reformulado, no qual as turmas iniciantes neste ano estão inclusas, ou seja, no ano de 2013 a 

instituição possui duas turmas de primeiro ano e duas turmas de segundo ano seguindo o PPC 

reformulado, enquanto, as duas turmas de terceiro ano e as duas turmas de quarto ano continuam 

no PPC formulado em 2007, verificando que atualmente são duas grades curriculares em 
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vigência. A nova versão do PPC aponta a necessidade de ampliação da carga horária das 

metodologias de ensino. E enfatiza o papel da escola ao afirmar 

Por vivermos numa sociedade capitalista, as desigualdades sociais vão sempre 
existir, porém a escola deve cumprir seu papel no sentido de educar os 

indivíduos para a compreensão dessa realidade e instrumentalizá-los para 
lutarem pelos seus direitos de forma crítica e autônoma e buscar a superação do 
modelo excludente em que vivemos (PARANÁ, 2011, p. 8).  
 

 

Seguindo a nova proposta, a nova grade curricular introduziu no 2º ano a disciplina de 

Alfabetização e Letramento (72 horas), que trata dos fundamentos da alfabetização em todas suas 

dimensões, entende a leitura, oralidade e escrita como fator de produção social, estuda os 

documentos oficiais que tratam da alfabetização, e indicam a iniciação da literatura infantil 

durante este processo.  

No 3º ano a Metodologia de Ensino de Matemática (72 horas) aborda a formação do 

professor que ensina matemática, a relação teoria e prática, as propostas de ensino e os conteúdos 

relacionados, como também o uso de jogos no aprendizado, a avaliação e o estudo dos 

documentos norteadores da disciplina. No mesmo ano a Metodologia de Ensino de Língua 

Portuguesa (72 horas) que discute a importância da leitura, escrita e oralidade, os processos de 

ensino, avaliação, metodologias. 

No 4º ano a Metodologia de Ensino de História (72 horas) analisa a importância da 

História na sociedade atual, como a relação tempo e espaço é feita pela criança, retrata os grupos 

sociais, os conteúdos referentes a cada turma e as mudanças no ensino da disciplina com o 

decorrer do tempo, como exemplo a lei n. 10639/03 que inclui o ensino da “História e Cultura 

Afro-Brasileira”. A Metodologia de Ensino de Geografia (72 horas) foca no ensino da disciplina 

não só como física, mas também como econômica e social, e toda a relação teórico-metodológica. 

A Metodologia do Ensino de Artes (72 horas) aborda a arte como trabalho e expressão, e se 

divide entre as tendências e diferentes concepções de arte. A Metodologia de Ensino da Educação 

Física (72 horas) avalia o movimento humano em sua totalidade, os conteúdos de ensino e a 

avaliação. E a Metodologia de Ensino de Ciências (72 horas) que aponta as dificuldade 

relacionadas as técnicas de ensino, do perfil do professor de Ciências, seus documentos oficiais, 

didática em sala de aula e a avaliação apropriada para a disciplina.  
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Todas as disciplinas contam com carga horária tanto teórica quanto prática, e 

diferentemente da grade curricular extinta, as disciplinas de metodologia são vistas 

separadamente, contendo conteúdos relativos à educação infantil e as séries iniciais do ensino 

fundamental e concentram-se no final do curso. Os acadêmicos focam-se no início dos primeiros 

anos na universidade nas disciplinas de fundamentos e gestão escolar, vendo então os conceitos 

básicos da pedagogia, para que antes de conhecerem os mecanismos da prática, possam vivenciar 

a teoria. Segundo Saviani 

 

Quando os alunos ingressam no curso de pedagogia, eles vêm de uma 
experiência de, no mínimo, 11 anos de escola. Portanto, eles estão mais do que 
familiarizados com ela. Nesse momento, parece mesmo recomendável que eles 

se distanciem da escola básica; vivam intensamente o clima da universidade; 
mergulhem nos estudos dos clássicos da pedagogia e dos fundamentos 
filosóficos e científicos da educação (2008, p. 153).  

 
 

Conhecendo primeiro a teoria, ao se depararem com as disciplinas de metodologia, os 

alunos conseguem ver além de suas próprias experiências, podendo analisar os aspectos 

metodológicos das disciplinas.  

 

 

A percepção dos acadêmicos: análise dos dados empíricos coletados  

 

Coletamos os dados empíricos com acadêmicos da UENP/ Cornélio Procópio. Tal coleta 

foi realizada por meio da entrega de um questionário para a turma de 2º ano, e outro para a turma 

de 4º ano, em março de 2013. A escolha das turmas deu-se por dois fatores: a turma de 2º ano 

começa a ter seu contato com as disciplinas de metodologia dentro da Universidade a partir do 

currículo deste ano.  

Buscamos verificar se, antes disso, os estudantes já detinham conhecimento sobre as 

disciplinas, quais as expectativas em relação a elas e quais as contribuições eles aspiram para sua 

formação. Já com a turma de 4º ano, procuramos constatar as contribuições que os alunos 

tiveram, tanto para a vida profissional, quanto na prática dos estágios e por ser o último ano na 

universidade, solicitamos que indicassem, ao menos, uma sugestão para aperfeiçoamento das 

disciplinas. As respostas foram agrupadas por semelhanças e divididas em três grupos. 
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Com este questionário tivemos como objetivo evidenciar o que os estudantes esperam e 

conhecem sobre as disciplinas de metodologia no 2º ano, e as contribuições feitas aos alunos do 

4º ano vêm ao encontro da proposta do Projeto Político Pedagógico de Curso e o Projeto 

Pedagógico do Curso de Pedagogia
11

 da instituição de pesquisa. 

Na turma de 2º ano o questionário continha quatro questões. Foi entregue para 19 

estudantes, sendo 17 do sexo feminino e 2 do sexo masculino, com média de idades de 25 anos, 

sendo entre 18 e 45 anos. Questionamos sobre a atuação na docência: 14 pessoas responderam 

que não têm experiência; 5 responderam que já atuaram, com média de tempo de 1 ano e 2 

meses, sendo que o tempo mínimo de 5 meses e máximo de 2 anos.  

Na questão “Você teve contato anterior com disciplinas de Metodologias de Ensino?”. 

Doze depoentes responderam não ter tido contato, sete responderam que já tiveram contato 

anterior, sendo seis no Curso Normal e um dentro da própria Universidade.  

Na questão “O que você entende por disciplinas de Metodologias de Ensino?”, o 

primeiro grupo respondeu que as metodologias apresentam métodos diferenciados que facilitam o 

ensino-aprendizagem e garantam sua eficácia, ajudando a entender os mecanismos de uma 

determinada área ou disciplina, permitindo que o ensino ocorra e haja o aprendizado. O segundo 

grupo de alunos considera que as disciplinas de metodologia orientam para a docência, 

ambientando-os com diversas abordagens necessárias para a transmissão do conhecimento para 

serem colocadas em prática. E o terceiro grupo aponta que estas disciplinas abordam os diferentes 

conteúdos para atuação entre as diversas idades e anos perante cada disciplina.   

Na questão “Quais as contribuições estas disciplinas trarão para sua formação?”, o 

primeiro grupo entende que as metodologias são de grande importância na relação professor-

aluno, pois por meio delas aprendem-se métodos para tratar os conteúdos com os alunos e para 

enfrentar as atividades que serão propostas. O segundo grupo aponta que as disciplinas darão 

maior segurança no momento de ensinar, desenvoltura no uso dos meios de ensino, embasamento 

teórico e científico eficaz para a ação pedagógica, podendo aprofundar os conhecimentos e as 

técnicas de ensinar por disciplina, tendo em vista que ajudam a tomar iniciativas nas aulas 

colocando em prática o que foi aprendido. E o terceiro grupo indica que as disciplinas contribuem 

para a formação e melhor atuação na docência, garantindo um bom desenvolvimento da aula.   

                                              
11

 O Projeto Político-Pedagógico de Curso (PPC), reformulado em 2007, foi nomeado como Projeto Pedagógico de 

Curso de Pedagogia. 
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Na questão “Quais as expectativas em relação às disciplinas?”, o primeiro grupo de 

envolvidos acredita que estas dão base para o momento de ensinar dando ênfase no ensino, 

aprendendo as formas de ensinar e trabalhar na área, aprimorando os conhecimentos para ensinar 

mais ou tentar da maneira correta, contribuindo para a formação. O segundo grupo espera 

aprender diferentes métodos para conduzir o ensino- aprendizagem de modo eficaz, 

esclarecendo-se e tendo condições de exercer suas funções, desenvolvendo habilidades para 

colocá-las em prática em sala de aula. E o terceiro grupo pretende aprender cada vez mais, 

apropriando-se dos conteúdos e métodos de modo significativo e relevante para sua formação.  

Na turma de 4º ano o questionário contendo seis questões foi entregue para 23 estudantes, 

sendo 20 do sexo feminino e 3 do masculino. A média de idade é de 21 anos, sendo entre 20 e 35 

anos. Perguntamos sobre a atuação na docência, 12 estudantes responderam que não têm 

experiência, e 11 responderam que têm período de atuação, com média de tempo de 2 anos e 5 

meses, sendo o tempo mínimo de 2 anos e máximo de 4 anos. As respostas também foram 

agrupadas por semelhanças e divididas em três grupos.  

Na questão “O que você entende por disciplinas de Metodologias de Ensino?”, o 

primeiro grupo apontou que são métodos de ensino a serem repassados no decorrer de uma 

disciplina que visa auxiliar e aperfeiçoar a maneira de ensinar, abrangendo recursos teóricos para 

uma reflexão crítica de qualidade. O segundo grupo mostra que as metodologias de ensino dão 

base e instrumentalizam os acadêmicos para a prática docente, orientando em como trabalhar em 

sala de aula, sendo importantes para a formação, dando embasamento para a práxis pedagógica, 

tanto no estágio quanto na vida profissional. E um terceiro grupo percebe as disciplinas como 

base de como trabalhar, discutindo métodos e técnicas de pesquisa, e quais os conteúdos 

específicos para os alunos de educação infantil e séries iniciais em cada disciplina, além de 

conhecer o currículo básico próprio de cada disciplina e série.  

Na questão “Estas disciplinas contribuíram para sua formação?”, houve 22 indicações 

de que as disciplinas de metodologias de ensino contribuíram e foram importantes para a prática 

dos estágios, uma indicação de que as disciplinas contribuíram, porém, ainda existe dúvida sobre 

sua verdadeira função, e nenhuma indicação de que não houve contribuição.  

Na questão “Em relação às docências, de que forma estas disciplinas contribuíram?”, 

o primeiro grupo percebeu diferença no modo de como aplicar as aulas por meio dos conteúdos, 

tendo melhor visão da sala de aula e dos alunos, tendo eliminação parcial do medo em atuar nos 
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estágios. Os embasamentos orientaram em como trabalhar com os alunos, e os métodos, as 

formas de trabalho, os fundamentos teóricos contribuíram para a prática docente. O segundo 

grupo apontou que houve aperfeiçoamento nos planos de aula e no momento de aplicação dos 

conteúdos, principalmente com as aulas de Matemática e Geografia, para que os planos e as aulas 

fossem organizados de acordo com o conteúdo de cada disciplina. Auxiliaram na orientação do 

trabalho, às perspectivas, os objetivos a serem alcançado com os conteúdos, e a organização do 

trabalho docente e a forma de abordagens dos conteúdos. E o terceiro grupo acredita que as 

disciplinas contribuíram para houvesse uma reflexão dos métodos a serem usados na prática, 

assim como o dever político-social enquanto pedagogos, facilitando a prática profissional em 

cada disciplina.  

Na questão “Em relação ao trabalho desenvolvido nestas disciplinas em sala de aula”, 

houve 17 apontamentos de que as disciplinas subsidiaram para a atuação como futuro pedagogo, 

23 apontamentos de que tiveram relação com a prática e 1 apontamento de que foram apenas 

aulas expositivas. Por meio de comentários, o primeiro grupo apontou contribuição para a 

atuação em sala de aula, pois o trabalho desenvolvido por meio das metodologias foi de grande 

importância para embasar o que se trata em cada disciplina, contribuindo na prática dos estágios, 

e no papel do educador. O segundo grupo afirma que por meio das disciplinas de metodologia 

puderam tirar dúvidas sobre planos de aula, conteúdos, forma de aplicá-lo, assim como adotar um 

método para lecionar, além de muito dos conteúdos terem sido vistos na prática, presenciados no 

cotidiano escolar. E o terceiro grupo acredita que as contribuições foram mínimas tendo em vista 

a prática docente.  

Na questão “Se você já atua como docente indique os embasamentos que estas 

disciplinas lhe proporcionaram.”, o primeiro grupo aponta ter aprendido métodos pedagógicos 

mais diretos. O segundo grupo acredita que as aulas proporcionaram momentos de reflexão para 

atuar na prática e a possibilidade de organização das aulas e dos planejamentos. E o terceiro 

grupo afirma que as disciplinas contribuíram para poder ensinar os alunos a partir de sua 

realidade por meio de técnicas e métodos específicos.  

Na questão “Indique ao menos uma sugestão para que os conteúdos das disciplinas 

sejam melhores trabalhados pelos professores.”, o primeiro grupo apontou que as disciplinas 

de metodologia deveriam ser ofertadas em mais anos, e as aulas poderiam ser mais práticas em 

relação a cada conteúdo. O segundo grupo acredita que além da fundamentação teórica, deveriam 
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haver discussões sobre questões práticas, além da apresentação de atividades a serem trabalhadas 

em sala e maior relação entre teoria e prática. Os professores poderiam trazer para a sala de aula 

exemplos, fazendo demonstrações do que pode ocorrer no dia-a-dia, e as miniaulas poderiam ser 

sempre uma forma de avaliação. Já o terceiro grupo afirmou que as disciplinas deveriam ser 

trabalhadas separadamente e que os professores deveriam avaliar os trabalhos de forma mais 

criteriosa, sabendo sempre o que está trabalhando e ensinando, estando por dentro do conteúdo e 

de preferência ser formado naquela habilitação específica.  

 

 

Considerações finais 

 

As disciplinas de metodologias de ensino são teórico-práticas. Isto porque, embora 

apresentem técnicas para atuação em sala de aula, não tem foco apenas na prática. Consideramos 

que a maior contribuição destas disciplinas relaciona-se com a teoria, pois para que haja 

efetivação do aprendizado do aluno, é mais do que necessário que o docente esteja pautado em 

conhecimentos teóricos, que lhe permitam trabalhar de forma consciente e crítica os conteúdos 

estruturantes das disciplinas do ensino fundamental – anos iniciais.  

A partir das análises dos dados empíricos coletados junto aos estudantes dos 2º e 4º anos 

do curso de Pedagogia da UENP/ Cornélio Procópio, podemos perceber a importância das 

Metodologias de Ensino para a formação do pedagogo.  

As aspirações que os estudantes do 2º ano têm em relação a estas disciplinas vem ao 

encontro do que é proposto tanto pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

Pedagogia, como do Projeto Político-Pedagógico de Curso e do Projeto Pedagógico de Curso da 

UENP/ Cornélio Procópio, documentos estes analisados no decorrer da pesquisa. Os estudantes 

esperam compreender os conteúdos e mecanismos para a garantia do ensino-aprendizagem, bem 

como conhecer diferentes abordagens para a transmissão do conhecimento na prática.  

Evidenciamos também, a partir dos dados coletado junto aos acadêmicos do 4º ano, a 

importância que as metodologias de ensino tem para sua formação, contribuindo não só para os 

estágios curriculares obrigatórios, permitindo aos estudantes adequarem os conteúdos aos anos e 

disciplinas, proporcionando melhor visão de como trabalhar em sala de aula, bem como para a 



57 

 

prática dos que já atuam como docentes, aprendendo métodos pedagógicos mais diretos e 

possibilitando a reflexão da prática educativa.  

Esta contribuição começa a concretizar-se quando o estudante de pedagogia deixa de lado 

o seu olhar como aluno do ensino básico, após conhecer e examinar documentos e materiais que 

lhe direcionem ao pensamento teórico, podendo ver a escola e as relações que ocorrem na sala de 

aula de forma crítica.  

Por meio das metodologias de ensino, o estudante também conhece a necessidade de cada 

um destes conteúdos, aprende a aproximar os conhecimentos que foram historicamente 

produzidos e acumulados pela humanidade à realidade dos seus alunos. Consegue também, 

desmistificar muitos acontecimentos históricos e tem a capacidade de decidir como melhor 

ensiná-los em sala de aula, pois no momento da prática, ele já será conhecedor dos processos 

necessários para que ocorra o ensino e a aprendizagem.  

O pedagogo deve levar em consideração que a realidade da educação sempre se 

transforma e tem novas necessidades, e que precisa estar em constante pesquisa e 

aprofundamento científico, não permitindo que ocorra o detrimento da teoria em relação a 

prática. Desta forma, o docente terá como resultado o desenvolvimento do pensamento teórico, 

além de realizar um ensino de qualidade e garantir aprendizagem significativa aos seus 

educandos. 
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Formação de professores e intervenção pedagógica 

 

 

Introdução 

   

O retorno da obrigatoriedade da disciplina de Sociologia no Ensino Médio em 2006, por 

meio do Parecer 38/2006 do Conselho Nacional de Educação da Secretaria de Educação Básica 

(Brasil, 2006a), iniciou uma série de debates em torno da questão do ensino desta disciplina e 

também mudanças na grade curricular dos cursos do Ensino Médio. Buscando um histórico dessa 

controversa disciplina, percebe-se que ela já foi de essencial à proibida e esteve a serviço da 

ideologia de cada proposta pedagógica e governo político do país.  

Com a obrigatoriedade da disciplina, surgem novos problemas e demandas a serem 

respondidos, tais como a readequação de horas/aulas, materiais e professores capacitados para tal 

empreita. Esta última demanda, a necessidade de professores especializados na área de 

Sociologia, é a que se pretende abordar no presente artigo, mais especificamente a ausência 

desses profissionais, fato que tem dificultado a consolidação dessa disciplina no Ensino Médio.  

O ano de 2011 foi o último prazo para a inclusão total da disciplina em todas as séries de 

Ensino Médio, conforme a Deliberação 03/2008 do Conselho Estadual de Educação do Paraná
13

. 

Como professora temporária do Estado, contratada pelo Processo Seletivo Simplificado (PSS), 

                                              
12

 Trabalho elaborado para a conclusão do Curso de Especialização em Políticas Públicas para a Educação- 

Universidade Estadual do Norte do Paraná-Campus Cornélio Procópio. 

 
13 Deliberação N° 03 de 7 de novembro de 2011 pelo Conselho Estadual de Educação do Paraná. Indica normas 

Complementares às Diretrizes Curriculares Nacionais para a inclusão obrigatória das disciplinas de Filosofia e 

Sociologia na Matriz Curricular do Ensino Médio nas instituições do Sistema de Ensino do Paraná. 

mailto:tainanbegara@hotmail.com
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pude constatar o quadro do ensino de Sociologia em que o município se encontrava. Nesta época, 

trabalhei em duas escolas, com turmas de Ensino Médio regular e de curso profissionalizante em 

formação docente. A primeira escola ainda não havia incluído a Sociologia no currículo, sendo 

que muitas turmas só tiveram a disciplina na 2ª ou 3ª série do Ensino Médio. Na segunda, uma 

escola de curso profissionalizante em formação docente, os alunos já tinham a disciplina de 

Sociologia, no entanto, quem ministrava as aulas eram professores concursados com formação 

em Pedagogia, que assumiam a disciplina em regime de aulas extraordinárias. 

Dentre as inúmeras dificuldades encontradas no retorno da obrigatoriedade da Sociologia 

como disciplina escolar, está a falta de profissionais capacitados e especializados na área para 

lecionar, visto que este não é um problema local, mas sim um obstáculo enfrentado no país de 

modo geral, e que não se restringe apenas à disciplina de Sociologia, como também as demais da 

grade curricular.   

Em 2004, o governo do Estado do Paraná realizou concurso para a contratação de 

professores de Sociologia, porém ainda a referida disciplina não havia retornado como 

obrigatória e, deste modo, os profissionais contratados não conseguiram responder à demanda de 

aulas que surgiu posteriormente com o advento da obrigatoriedade. 

O último concurso realizado pelo Estado do Paraná, em maio deste ano, abriu vagas para 

1.669 professores de Sociologia. Com esta informação podemos observar o quão grande é a 

carência destes profissionais no ensino nos últimos 5 anos. Para suprir esta necessidade, eram 

alocados professores com outras formações para o atendimento dos alunos, geralmente 

pedagogos e historiadores. Embora a preferência, conforme as diretrizes, era a dos filósofos, a 

disciplina de Filosofia também enfrenta a carência de profissionais habilitados para o exercício 

do magistério. 

Nas contratações de professores em regime de contrato temporário, ocorriam a admissão 

de profissionais sem licenciatura, como advogados e geógrafos, desde que fosse comprovada na 

graduação a carga horária mínima de 120 horas na disciplina. No entanto, confusões no 

entendimento dos editais de contratação sempre aconteciam, como considerar a disciplina de 

Sociologia da Educação como disciplina “pura”, fazendo pedagogos formados tomarem a frente 

dos acadêmicos de Ciências Sociais na pontuação e admissão. 

Frente a esta realidade, o presente artigo traz a seguinte questão: como é a realidade do 

ensino de Sociologia no município de Cornélio Procópio? E tem como objetivo levantar as 
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impressões do professor de sociologia que atua em Cornélio Procópio e a sua relação com a 

disciplina, assim como as dificuldades e desafios enfrentados frente a este período de 

consolidação da mesma nos currículos nacionais da educação básica. 

Para isso, o artigo abordará a história da disciplina de Sociologia nos currículos de Ensino 

Médio no Brasil e a pesquisa de campo buscará conhecer a formação dos professores que atuam 

na disciplina deste município e as dificuldades e limites que enfrentam em seu exercício. 

 

 

 Metodologia 

 
A presente pesquisa, de caráter exploratório, foi realizada no município de Cornélio 

Procópio-PR com os professores atuantes na disciplina de Sociologia, tanto de escola estaduais (8 

escolas) como particulares (4 escolas). Participaram da pesquisa 12 professores, sendo um 

professor entrevistado em cada escola. Os questionários continham 10 questões e foram entregues 

aos professores e posteriormente recolhidos pela pesquisadora.  

Dentre os assuntos abordados no questionário encontram-se: mantenedora da Instituição 

de Ensino em que trabalha, idade e sexo, formação inicial, segunda graduação ou pós-graduação, 

tempo em que é professor e que leciona a disciplina, motivações para a escolha da referida  

disciplina como área de atuação profissional, desafios e dificuldades encontradas no exercício da 

disciplina, materiais e recursos didáticos utilizados em sala de aula, e opinião sobre a importância 

da disciplina para a formação do aluno.  

 

 

Desenvolvimento 

 

A sociologia é uma disciplina obrigatória na Educação Básica Nacional desde 7 de julho 

de 2006, quando a Câmara de Educação Básica aprovou por unanimidade o Parecer 38/2006  que 

alterou as Diretrizes Curriculares  Nacionais do Ensino Médio (BRASIL, 2006), tornando a 

Filosofia e a Sociologia disciplinas obrigatórias nos cursos de Ensino Médio. Entretanto, ela nem 

sempre esteve amparada legalmente.  
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A história da Sociologia no Brasil inicia-se nos anos da implantação da República, em 

1889, devido à influência da corrente filosófica positivista de August Comte na formação e 

ideologia do governo republicano recém-instaurado e assim ela surge como componente 

curricular no Ensino Secundário, conhecido como o atual Ensino Médio, na proposta pedagógica 

daquele governo. (RAMOS apud SANTOS, 2002, p.29). 

 A sociologia como disciplina curricular sempre esteve à mercê da orientação política e 

pedagógica de cada governo que vigorou no país.  Por isso houve fases em que esta disciplina foi 

considerada a panaceia dos problemas brasileiros, em seguida, descartada por ser considerada 

perigosa ou subversiva, e em outra fase, foi trabalhada de maneira abrangente e superficial 

conforme a proposta de disciplinas por área de conhecimento. Contudo, hoje sendo uma 

disciplina obrigatória, a sociologia ainda carece de consolidação e espaço no meio escolar. 

Os primeiro anos da sociologia nos currículos escolares, que coincide com a implantação 

da república no Brasil, acontece uma reforma educacional feita por Benjamin Constant, que tinha 

por objetivo a laicização do ensino, liberdade e a escola gratuita baseadas nos ideais de 

modernização positivista, que também foram os mesmos que orientaram o projeto de governo dos 

militares que tomaram o poder em 1889. A República da Espada, imbuída dos ideais positivistas, 

acreditava que as leis da evolução social construídas por August Comte elevariam o Brasil da 

ordem imperial fundamentada em valores religiosos à uma sociedade de ordem republicana 

baseada na ciência.  

No entanto, a reforma Benjamin Constant que regulamentou a instrução primária e 

secundária do Distrito Federal teve efetividade parcial no território de sua jurisdição. Outro 

detalhe que vale destacar é que os decretos do governo provisório republicano tinham validade 

somente para o Distrito Federal, no caso, Rio de Janeiro, e ao restante do país, servia apenas de 

modelo a ser seguido, mas não obrigatoriamente. Devido a sua ausência de consolidação, na 

reforma Epitácio Pessoa de 1901, a sociologia é retirada do currículo escolar (SANTOS, 2002, 

p.30).     

A sociologia só voltou ao currículo do ensino secundário em 1925 com a reforma 

educacional do Ministro Rocha Vaz, que acreditava no ensino secundário voltado para a 

formação de adolescentes. Desta reforma, o Ministro Rocha Vaz instituiu um curso de ensino 

secundário seriado de seis anos. A sociologia era disciplina obrigatória do 6° ano junto com 

Literatura Brasileira, História da Filosofia e Literatura das Línguas Latinas; no entanto, para o 
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certificado de conclusão dos estudos secundários e ingresso no ensino superior era necessário 

somente a conclusão do 5° ano. Com isso, muitos alunos não cursavam o último ano, pois não 

havia esta obrigação, e desta forma, muitos deles não tinham contato com a sociologia 

(SANTOS, 2002, p.30).  

A reforma educacional seguinte, a Francisco Campos em 1931, acontece durante o 

governo provisório do Presidente Getúlio Vargas. Neste período a sociologia no currículo do 

Ensino Médio tinha como objetivo a preparação dos alunos para o Ensino Superior, no caso os 

cursos de bacharelado e licenciatura. O caráter formativo e reflexivo da sociologia pouca função 

teve durante a proposta pedagógica de Francisco Campos (SANTOS, 2002, p.32). Anos mais 

tarde com a promulgação da Constituição Federal de 1937, a proposta pedagógica de Francisco 

Campos de caráter científico e moderno cai em desuso e a educação começa a ser pensada a favor 

do governo ditatorial de Getúlio Vargas.  

As décadas de 1920 e 1930 são marcadas por um período de reflexão social. Neste 

contexto, a sociedade brasileira vivia a emergência de uma cultura pensada à luz da sociologia.  É 

quando acontece a Semana de Arte Moderna de 1922, o Manifesto dos Pioneiros (1932) e o 

surgimento dos cursos de Ciências Sociais na USP em 1934. Este também é o período em que 

surgem várias Cátedras de Sociologia no Brasil através da inserção nas Faculdades de Filosofia, 

Direito e Economia e também nas Escolas Normais (1924-25) enquanto disciplina auxiliar da 

pedagogia (LIEDKE FILHO, 2005, p. 381). Desta forma, o ensino de sociologia se torna 

ferramenta fundamental na luta pela Escola Nova e também, era corrente a presença do 

pensamento sociológico e de cientistas sociais nos jornais, na política e nos meios intelectuais. 

Como exemplo, o escritor Mário de Andrade, pertencente ao movimento modernista da década de 

1920 considerava a sociologia como a “arte de salvar rapidamente o Brasil” (ANDRADE apud 

MEUCCI, 2000, p.34). 

Contraditoriamente, enquanto a Sociologia se estabelecia na sociedade em geral como a 

ciência que solucionaria os problemas sociais do Brasil, a reforma educacional de 1942 do 

ministro Gustavo Capanema, durante governo do Estado Novo, retira a sociologia como 

disciplina escolar obrigatória do Ensino Secundário. Seguindo uma proposta pedagógica 

humanista e clássica, a reforma Capanema prioriza as línguas, matemática e literatura, e a 

sociologia é considerada uma disciplina que desempenhava uma função mais preparatória que 

formativa (ROMANELLI apud SANTOS, 2002, p.43).  
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A lei federal 4.024 de 1961, conhecida como a 1ª Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, pouco muda a essência do modelo educacional de Gustavo Capanema. Neste período a 

sociologia é indicada como disciplina optativa dos cursos colegiais clássico, científico e eclético. 

(SANTOS, 2002, p.45)  

Durante o governo militar (1964-1984) a sociologia é extinta da grade curricular, 

inclusive nos cursos normais, nos quais havia a tradição da sociologia desde 1928, e substituída 

pela disciplina de Fundamentos da Educação.  A Lei Federal 5.692/71 que altera a Lei 4.024/61, 

conhecida como reforma Jarbas Passarinho, transforma todo o Ensino Secundário em 

profissionalizante visando atender a necessidade de trabalhadores especializados para a crescente 

industrialização e desenvolvimento econômico em que o país vivia. A concepção pedagógica 

expressa neste governo era a de uma educação tecnicista e pragmática, que possibilitaria o 

domínio das habilidades para melhoria do processo de produção do trabalho (SILVA, 2007, 

p.413). Desta forma, a sociologia ministrada era transformada de acordo com a ideologia dos 

governos militares. Como exemplo a disciplina de Educação Moral e Cívica, que selecionava e 

mesclava os conhecimentos de Filosofia e Sociologia de acordo com os interesses políticos. 

(SILVA, 2007, p.413) 

Segundo Santos (2002, p.49), durante os dois regimes ditatoriais no Brasil, a sociologia 

nunca teve espaço no ensino secundário e nas grades curriculares, pois o projeto político-

pedagógico do Estado Novo e dos governos militares não demonstravam a preocupação com a 

construção da cidadania, logo a Sociologia era desnecessária. Por conta disso, anos de discussão, 

pesquisas, metodologias e todo um arcabouço teórico foram desprezados na sociologia brasileira.  

A década de 1980 no Brasil se inicia com as discussões sobre a redemocratização do país, 

crise do modelo econômico, das políticas sociais e também educacionais. A lei 7.044/82 

(BRASIL. Lei n° 7.044 de 1982) põe fim à obrigatoriedade da profissionalização no ensino 

secundário e a partir desta uma série de mudanças começam a acontecer no plano educacional.  A 

Resolução de n°6 de 1986 reformula a grade curricular do ensino médio e inclui a Filosofia como 

disciplina do núcleo comum e a Sociologia poderia ser incluída na parte diversificada, caso os 

Estados e instituições de Ensino desejassem. 

A partir deste momento de redemocratização, viu-se no país a luta dos profissionais das 

Ciências Sociais pelo retorno efetivo da disciplina de sociologia no Ensino Secundário, tendo 

ações de sucesso em diversos Estados como Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro ainda 
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durante a década de 80, com a realização de concursos para professores de Sociologia, inclusão 

obrigatória na grade curricular e inserção da disciplina nas provas de vestibular. A sociologia 

conquistava espaço no ambiente escolar ao mesmo tempo em que a sociedade brasileira se 

propõe a uma reflexão sobre a construção da cidadania universal e da democracia. 

A década de 1990 foi marcada pela tramitação de uma nova Lei de Diretriz e Bases que 

formularia toda a educação dentro dos ideais democráticos construídos na sociedade brasileira 

desde o fim da ditadura militar.  A Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996 estabelece as Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional e no artigo de n° 36 relata sobre o ensino da Sociologia e Filosofia 

de forma ambígua e sem deixar claro como as disciplinas deveriam ser ministradas. 

No inciso III do parágrafo 1° do artigo n° 36 da LDBEN diz: 

 

§1º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados 
de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre:  
(...) 
IV – domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao 
exercício da cidadania (BRASIL ,Lei 9.394/1996 ). 
 

 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) sugeridos no ano de 1997, propunha a 

adoção de projetos interdisciplinares, que agrupava as disciplinas por área de conhecimento. 

Nesta proposta curricular já se cumpria a lei, sem a necessidade da organização de uma disciplina 

na grade curricular das instituições ensino. A proposta para o ensino de Sociologia, e também da 

Filosofia, foi estabelecida na Resolução CNE/CEB nº 3/98 e fundamentada no Parecer CNE/CEB 

nº 15/98, que dá as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, com um tratamento 

de interdisciplinaridade, de acordo com o artigo 10 da Resolução CNE/CEB nº 3/98. 

Em 1997, o deputado paranaense Padre Roque Zimmermann consegue a aprovação no 

Congresso Nacional de seu projeto de Lei n.º 3.178/97 que tornava obrigatória as disciplinas 

organizadas de Sociologia e Filosofia em todas as escolas de Ensino Médio, quer sejam públicas 

ou particulares (PARANÁ, 2008). Entretanto, quatro anos depois, o presidente da república 

Fernando Henrique Cardoso, um sociólogo de formação, veta o projeto de lei, sustentando que 

aprovar esta Lei seria um retrocesso do Ensino Médio, frente a proposta promulgadas pelo 

Parecer 15/1998, e que também não haveria dinheiro da União e nem professores habitados 

suficientes para cumprir a exigência.  
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Somente em 2006, após o Parecer 38/2006 da CNE/CEB, sob a Resolução 04/2006, é que 

a sociologia volta em cena, pois esta institui as orientações para as redes estaduais de educação 

sobre a oferta das disciplinas de Filosofia e Sociologia nas grades curriculares de Ensino Médio 

com o prazo de um ano para as adequações (BRASIL. 2006b).  

 Em menos de um ano da vigência da Resolução 04/2006–CNE, o Congresso Nacional 

altera o artigo 36 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN) e inclui a Filosofia e a 

Sociologia como disciplinas obrigatórias nos currículos do ensino médio por meio da Lei 11.648 

de 2 de junho de 2008 (BRASIL, 2008b).  

Os anos posteriores foram de adequação das grades curriculares de ensino médio em todo 

o país. Devido a esta adequação, algumas disciplinas tiveram que diminuir a sua carga horária, 

principalmente a de História.  Inicialmente, por retornar ocupando espaços anteriormente dado a 

outras disciplinas e por trazer em seus conteúdos o que no senso comum são consideradas ideais 

de oposição e radicalização política, a Sociologia enfrentou dificuldades nos estabelecimentos de 

ensino. Outra dificuldade que ainda é imperativa é a falta de docentes especializados e de 

materiais didáticos. 

Para lecionar Sociologia no ensino médio é necessário curso de licenciatura plena em 

Ciências Sociais ou Sociologia em ensino superior, conforme artigo 62 da LDBEN/96.  

Na Deliberação 03/2008 – CEE, documento orientador para a inclusão obrigatória de 

Sociologia no sistema de ensino do Paraná, são colocados os critérios para o exercício da 

docência no Ensino de Sociologia. Em seu artigo 5° elenca a ordem de prioridade dos 

profissionais para o exercício da docência, como exposto a seguir: 

 
5º Para o exercício da docência no ensino da Sociologia, até o final do ano de 
2011, exigir-se-á em ordem de prioridade:  
I - Licenciatura Plena em Ciências Sociais ou Sociologia; 
II - Licenciatura Plena com Pós-Graduação em Sociologia; 

III – Licenciatura Plena em Filosofia; 
IV - Bacharelado em Filosofia, com Licenciatura Plena em outra disciplina; 
V - Licenciatura Plena em História; 
VI – Licenciatura em Pedagogia. 
Parágrafo único: Nos incisos III, IV, V e VI, o docente deverá comprovar no 
seu histórico escolar, no mínimo, cento e vinte horas cursadas da disciplina de 
Sociologia (PARANÁ. 2008). 

 
Devido à ausência de profissionais disponíveis, até mesmo de Filosofia e de História, a 

disciplina de Sociologia ficava, em sua maioria, a cargo dos profissionais da pedagogia, desde 
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que comprovassem a carga horária mínima em Sociologia. Em 2012 o quadro muda um pouco 

devido a prevalência do artigo 6° da deliberação 03/2008- CEE: 

 

“Art. 6º A partir do início do ano de 2012, as disciplinas de Filosofia e 
Sociologia deverão ser ministradas exclusivamente por professores licenciados 
em Filosofia e Sociologia, respectivamente” (PARANÁ. Deliberação 03/2008, 
p.3). 
 

 
No entanto, mesmo sob esta orientação da lei, o Parecer não foi cumprido em sua 

integralidade devido a falta de professores habilitados para tal tarefa. Mas na exigência da 

inclusão obrigatória da Sociologia, professores formados em outras disciplinas assumiram e ainda 

assumem as aulas. É na formação docente que o professor apreende o domínio do campo 

conceitual e os conhecimentos historicamente produzidos de sua disciplina.  

Ao discutir sobre uma educação de qualidade, se tornou lugar-comum elencar, dentre 

outros fatores, a necessidade de professores capacitados e valorizados no meio escolar. Embora a 

discussão pareça corriqueira, a necessidade de professores com habilitação adequada para uma 

disciplina em fase de consolidação, como é a situação da Sociologia, é imprescindível.  

A estabilização da disciplina de Sociologia ainda não pode ser sentida no meio escolar. 

Sua presença nos currículos de Ensino Médio freqüentemente é questionada pelos sistemas de 

ensino quanto à sua importância e eficácia na formação dos alunos.  Ainda mais quando se 

lembra de que a Educação do Paraná e do Brasil está fundamentada em tendências pedagógicas 

ecléticas baseadas nos currículos das competências, já que pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), os conteúdos de Sociologia poderiam ser diluídos nas disciplinas da área de 

conhecimento ou na parte diversificada, trabalhadas por meio de projetos. Para Silva (2007): 

 

No currículo das competências a sociologia e as ciências sociais não entram 
como disciplinas do núcleo comum, mas podem estar na parte diversificada, 

como disciplinas escolhidas pelas escolas. Por isso a sociologia continua 
instável, e com dificuldades de se firmar como disciplina escolar. Isso interfere 
na formação de professores, uma vez que o espaço de trabalho como professor 
de sociologia não esta consolidado. Nos currículos em que a sociologia apareceu 
dessa forma, o seu ensino foi ministrado predominantemente por professores 
com formação em áreas tais como a pedagogia, história, geografia, entre outras 
(SILVA, 2007, p. 417). 
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 Além de falta de tradição na escola, a Sociologia é uma disciplina, em sua maioria, 

ministrada por professores temporários e sem formação da área em grande parte dos sistemas de 

ensino no Brasil. Esta situação prejudica duplamente a qualidade do Ensino de Sociologia. Para 

Fiorentini (2008, p.49): 

 

[...] Se queremos formar professores capazes de produzir e avançar os 
conhecimentos curriculares e de transformar a prática/cultura escolar, então é 
preciso que adquiram uma formação inicial que lhes proporcione uma sólida 
base teórico-científica relativa ao seu campo de atuação e que a mesma seja 
desenvolvida apoiada na reflexão e na investigação sobre a prática. Isso requer 
tempo relativamente longo de estudo e desenvolvimento de uma prática de 

socialização profissional e iniciação à docência acompanhada de muita reflexão 
e investigação, tendo a orientação ou supervisão de formadores-pesquisadores 
qualificados. 

 
 
Mesmo com a obrigatoriedade da inclusão da disciplina escolar através da Lei Federal 11.684 /2008 que 

alterou LDBEM/96, a Sociologia enfrenta a disputa por seu espaço e respeito nos currículos escolares.  

 

 

Resultados da pesquisa 

 

Dos 19 municípios que fazem parte de Núcleo Regional de Educação de Cornélio 

Procópio, somente três professores são do Quadro Próprio do Magistério (QPM), ou seja, são 

concursados na área em questão. No município da pesquisa, nenhum professor de Sociologia 

atuante é QPM. Com exceção de professores QPM de Pedagogia e História que lecionam 

Sociologia em caráter de aulas extraordinárias, os demais professores que atuam na rede pública 

são todos professores temporários, conhecidos no Paraná como “PSS”. 

Foram entrevistados 12 professores de escolas tanto estaduais quanto privadas, que 

oferecem Ensino Médio no município (denominados aqui de P1 a P12). Destes, oito professores 

são atuantes em escolas públicas e quatro em escolas particulares. Estão divididos em sete 

homens e cinco mulheres, com idades entre 23 a 64 anos. Eles lecionam a disciplina de 

Sociologia por um período de um a seis anos. No entanto, oito deles já eram professores de outras 

disciplinas há algum tempo, antes de ministrar a disciplina de Sociologia no Ensino Médio. 
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O total de professores de Sociologia atuantes no município com formação adequada é de 

66,6%. Uma porcentagem considerada como regular, mesmo em discordância com a lei, frente 

aos dois últimos anos e outras regiões do Paraná e do Brasil. Do total de professores 

entrevistados, verificou-se que as suas formações iniciais são nos curso de Ciências Sociais, 

Pedagogia, História, Teologia e Direito. Deste, concluiu-se que somente 33,3% (04) dos 

professores tem a formação inicial em Sociologia, outros 33,3% (04) em pedagogia e outros 33, 

3%, com formações diversas, sendo 16% (02) formados em História, 8,3% (01) em Teologia e 

8,3% (01) em Direito. 

Dos 12 professores, 10 professores realizaram ou ainda estão em cursos de graduação e de 

pós-graduação. Nenhum tem ou cursa mestrado. Os resultados obtidos demonstraram que 33,3% 

(04) dos professores que não tinham a formação inicial em Sociologia (02 pedagogas, 01 teólogo 

e 01 historiador) buscaram como segunda graduação a licenciatura em Ciências Sociais, por meio 

de cursos universitários a distância (EAD) ou Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica (PARFOR).  

Ao analisar os resultados sobre a formação dos professores de Sociologia atuantes no 

município, percebe-se a mesma quantidade de professores com formação inicial em Ciências 

Sociais, encontram-se professores atuantes em Sociologia com professores com formação inicial 

em Pedagogia. Antes de 2012 este fato era ainda mais comum na rede estadual de ensino da 

cidade. O Núcleo Regional de Educação (NRE) considerava erroneamente a carga horária da 

disciplina de Sociologia da Educação do curso acadêmico de Pedagogia como Sociologia pura. 

Ministrar aulas de Sociologia se tornou uma possibilidade recorrente no município para 

pedagogas formadas e QPM´s da rede pública estadual e para acadêmicas do curso de pedagogia, 

tendo em vista, a justificativa da ausência de professores licenciados em Ciências Sociais. Apesar 

da prevalência do artigo 6° da Deliberação 03/2008 – CEE que exige a docência exclusiva de 

professores licenciados em Sociologia nas salas de aula, o número de professores com formação 

específica não é suficiente para sanar a demanda do município. 

Uma professora com formação em Pedagogia que ministra aulas de Sociologia, ao ser 

questionada sobre os motivos que influenciaram a escolha pela disciplina de Sociologia, 

respondeu: “Na verdade não escolhi, ela faz parte da minha formação acadêmica e tornou-se uma 

possibilidade de atuação profissional” (P. 3 – privada). Devido à escassez de professores com 

formação específica em Sociologia, os profissionais da pedagogia ministraram a disciplina,  tanto 
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como uma forma de admissão ao magistério quanto como uma alternativa de complementação de 

renda. 

A situação das escolas particulares também não é muito diferente. Das quatro 

entrevistadas, metade das escolas têm professores com formação docente específica e a outra 

metade não, sendo professoras formadas em Pedagogia. Na rede particular de ensino do 

município, percebe-se que esta exigência da deliberação 03/08 – CEE não é seguida em sua 

integralidade. A solução de duas escolas para resolver esta situação foi trazer professores de outra 

cidade, geralmente do município de Londrina, arcando com as despensas de transporte. 

Quanto aos motivos relatados pelos professores para a escolha da disciplina de Sociologia 

foram dados como respostas a curiosidade e empatia intelectual, interesse por política e 

economia, busca por conhecimento geral e senso crítico: 

 “Sou curiosa. Fiz a opção por um curso que me desse conhecimento geral“ (P.7 
– pública). 
“Gosto muito de política e ao trabalhar sociologia, acredito ser possível, ajudar 
as pessoas a repensar a sociedade e o seu mundo” (P.6 - privada). 
“Gosto da disciplina, pois nela que a gente costuma desenvolver o senso crítico e 
a cidadania” (P.2 – pública). 

 
Dos 12 professores entrevistados, 33% relatam que o interesse por Sociologia surgiu no 

contato com a disciplina através de outros cursos universitários que realizaram ao longo de sua 

vida acadêmica. 

Em relação aos desafios e dificuldades da disciplina as respostas foram variadas, desde a 

formação do professor, materiais didáticos e comprometimentos dos alunos no processo de 

ensino-aprendizagem. 

No campo do questionário que interrogava sobre os desafios e dificuldades que o 

professor havia encontrado ao trabalhar com a disciplina, 2 professores relataram a questão da 

falta de formação docente específica no início do trabalho com a Sociologia. Vê-se:  

 

“A má formação do professor, antes de cursar a disciplina na faculdade”. (P.5 – 
pública). 
“Várias, principalmente na questão da fundamentação, bagagem”. (P.2 – 
pública).   
 

 
Nesta mesma questão sobre as dificuldades encontradas no exercício da disciplina, um 

professor com formação adequada respondeu: “Turmas totalmente desinteressadas, e não sabendo 



71 

 

a real importância da disciplina. E alguns professores despreparados fazendo a desvalorização e a 

repulsa dos alunos com a disciplina” (P.11 – pública). 

O despreparo e falta de domínio de conteúdos, e conceitos sociológicos básicos de alguns 

dos profissionais que conduziam o Ensino de Sociologia acabavam por descaracterizar a 

disciplina e confundir os reais objetivos da disciplina que é a desnaturalização das relações 

sociais, o desvelamento das ideologias, a crítica e reflexão sobre a sociedade. Estas questões de 

suma importância para o pensar sociológico eram substituídas por um discurso moralista e 

baseado no senso comum. 

Outra dificuldade relatada por sete professores entrevistados, foi a ausência de interesse e 

reconhecimento da disciplina por parte dos alunos. Constantes são os questionamentos de alunos 

sobre o porquê estudar a disciplina em questão. 

A mudança do Ensino Fundamental para o Ensino Médio implica, além da complexidade 

dos conteúdos, também a chegada de mais disciplinas a serem estudadas (filosofia, sociologia, 

biologia, química, física). Sendo complexo apontar as causas da falta de interesse dos jovens em 

relação aos conteúdos escolares, pode-se considerar o quadro geral em que a maioria de nossos 

jovens alunos vivem, que é o da massificação cultural e acomodação política. Abaixo algumas 

respostas dadas sobre as dificuldades e desafios enfrentados no exercício da disciplina em relação 

ao interesse dos alunos: 

 
“A quebra de paradigmas, pois os adolescentes se consideram donos e suas 

opiniões e demora a aceitar que enquanto indivíduos somos influenciados 
diretamente pela sociedade”. (P. 3 – privada) 

“Fazer com que nossos alunos entendam a razão pela qual queremos participar da 
sua formação” (P.8 – pública). 

“Acredito que o maior desafio é fazer com que os alunos pensem e reflitam, é 
necessário a reflexão e o diálogo para a formação do cidadão crítico e 
consciente”. (P. 12 – pública) 

 

 

A falta de reconhecimento da importância da disciplina por parte dos alunos e da 

comunidade escolar também é frequente. Muitos colegas educadores desdenham a disciplina e 

afirmam que aulas de português e matemática seriam mais bem aproveitadas pelos alunos. Como 

é uma disciplina com vigência de apenas cinco anos, a sociologia carece de tradição e de 
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preparação nos anos anteriores para seu estudo e reconhecimento de conceitos básicos. Um 

professor relata como dificuldade a “falta de domínio de conceitos básicos dos alunos”.  

Em relação aos materiais didáticos utilizados pelos professores, eles relatam o uso de 

diversos materiais de auxílio para os alunos. Dos oito professores da rede pública, cinco deles 

afirmam usar o livro didático oferecido pela escola com seus alunos. Nas escolas da rede privada, 

duas escolas fazem uso de material didático de grupos educacionais franquiados. Nas outras duas, 

os professores relatam construir materiais próprios. 

Os livros mais usados no retorno da disciplina eram o Iniciação à Sociologia do Professor 

Nelson Dácio Tomazi publicado em 2000 e o Livro Didático Público – Sociologia, da Secretaria 

Estadual de Educação do Paraná –SEED, o Projeto Folhas, que teve sua primeira edição em 

2006, escrito por um conjunto de professores e técnicos do rede pública de ensino do Paraná. No 

fim de 2011, houve uma consulta aos professores para a escolha do livro didático a ser adotado 

por cada disciplina para o ano seguinte. Desta vez, a Sociologia teve mais variedades e materiais 

mais atualizados para o uso de alunos e professores.  

O último campo do questionário interrogava os professores sobre as suas opiniões quanto 

à importância e contribuição da Sociologia para a Formação do Aluno. As respostas dadas 

destacaram como principal contribuição da Sociologia para a formação do aluno o despertar para 

o senso crítico e o exercício da cidadania. Algumas opiniões foram: 

 
"Esclarece os fatos, levando os alunos a superarem as opiniões de senso comum, 

tornando-os mais críticos e menos alienados”. (P.3 – privada). 
“Ela faz com que o aluno entenda o seu papel na sociedade, quais direitos e 
deveres”. (P.2 – pública). 
“Desenvolvimento de Consciência Crítica; compreensão dos problemas sociais; 
desnaturalização e compreensão das relações sociais”. (P.1 – privada). 
 “É uma disciplina essencial para a formação crítica e intelectual do cidadão, 
formando no indivíduo a consciência social, a prática da democracia, do diálogo, 

da justiça social e da igualdade de condições e oportunidades sociais”. (P.12 – 
pública). 

 
 

Percebe-se na opinião destes professores sobre a contribuição da disciplina para a 

formação do aluno o atendimento à exigência do artigo 36 da LDBEN/96, que é o domínio dos 

conhecimentos filosóficos e sociológicos necessários ao exercício da cidadania (BRASIL, 

2008a). Além dos valores e objetivos educacionais propagados pela LDBEN/96 e pelos PCNs, a Sociologia carrega 

em si seu próprio princípio de ser uma disciplina que reflete acerca das relações sociais e seus desdobramentos.  
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Considerações Finais  

 

Após sete anos da vigência da Resolução 04/2006 da CNE/CEB que inclui a disciplina de 

Sociologia e também Filosofia no Ensino Médio em todo o país pode-se avaliar as aplicações e 

conseqüências desta obrigação. A assimilação da obrigatoriedade da resolução no município de 

Cornélio Procópio – PR ocorreu em seus últimos prazos dados pela Lei, tanto que hoje todas as 

escolas que oferecem ensino médio possuem a Sociologia nas grades curriculares, mas sem as 

condições adequadas para uma realização de qualidade do Ensino desta devido à falta de 

profissionais habilitados no município e região. 

Por meio da pesquisa exploratória sobre a formação de professores que ministram o 

ensino de Sociologia na cidade e sobre seus desafios e dificuldades para o exercício desta 

docência, pode-se perceber que 66,6% dos professores têm formação adequada.  No entanto, esta 

realidade é recente, visto que a prevalência da deliberação 03/2008 - CEE, fez com que os 

professores de outras disciplinas que atuavam também em Sociologia fossem atrás da formação 

acadêmica adequada. Mesmo assim, a quantidade de professores formados disponíveis não é 

suficiente para responder a demanda no município. 

Os desafios e dificuldades que os professores enfrentam são a ausência de formação 

docente específica, a falta de materiais didáticos e a má recepção dos alunos para a nova 

disciplina no Ensino Médio, mas pode-se concluir que todos estes entraves são consequência da 

falta de tradição e consolidação do ensino de Sociologia na educação básica brasileira. A todo o 

momento surgem discussões dos mais diversos meios, inclusive oficiais, sobre a organização e 

prática da disciplina, se ela permanece ou deve ser retirada novamente. Como exemplo a sugestão 

de grade curricular da Secretaria de Estado de Educação do Paraná para os cursos de Ensino 

Médio enviada no fim do ano letivo de 2012 para que houvesse a diminuição de 1 hora/aula 

semanal de Sociologia nas primeiras séries do ensino médio. 

Existe a contradição entre a obrigação de um ensino de Sociologia de qualidade e um 

Estado que não oferece condições de trabalho adequadas e nem formação inicial e continuada 

para os educadores que se dedicam a esta disciplina. 
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O Ensino de Sociologia é ministrado integralmente na rede pública do município por 

professores temporários. Como coloca Dario Fiorentini, os professores temporários são 

“professores sem-escola”, condição esta semelhante aos sem-terra e sem-teto (FIORENTINI, 

2008, p.54). 

Mesmo atuando em várias escolas ao mesmo tempo, o professor temporário não consegue 

se integrar à comunidade escolar e ao corpo docente, e nem dar continuidade ao seu trabalho, 

situação preocupante para uma disciplina que vem lutando por seu espaço e consolidação frente a 

uma educação que se propõe a formar indivíduos críticos e prontos para o exercício da cidadania.  
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5.1.4. 

 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA
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Grupo de Trabalho - Formação de professores e intervenção pedagógica 

 

 
 

Introdução 
 

Na atualidade, a formação inicial é considerada essencial na formação do profissional da 

educação. Nesta perspectiva, o curso de Pedagogia tem se preocupado com a questão da 

educação inclusiva. Todavia, evidenciamos que tal formação não tem dado conta de preparar o 

docente para atuar diretamente com alunos que necessitam de um atendimento educacional 

especializado.       

 Assim, algumas inquietações surgiram a respeito da formação de professores para a 

educação inclusiva, e na curiosidade em buscar explicações e um estudo mais aprofundado na 

área durante o curso de especialização em Educação Especial Inclusiva surgiu o problema que 

norteou a pesquisa: De que forma o curso de formação de professores – Licenciatura em 

Pedagogia – está organizado para atender a demanda da educação inclusiva? 

 Diante do problema, elencamos como objetivo geral: compreender a estrutura do curso de 

formação de professores, no âmbito da graduação, no que tange à educação inclusiva. E, como 

específicos: Apresentar o percurso histórico do curso de Pedagogia, assim como os documentos 

legais sobre a educação inclusiva; discutir a formação de professores, em nível de graduação, 

para atuação na escola inclusiva e apontar a contribuição da Pedagogia Histórico-Crítica na 

                                              
14

 Artigo científico elaborado como avaliação final da Especialização em Educação Especial Inclusiva da 

Universidade Estadual do Norte do Paraná – Campus de Cornélio Procópio, sob orientação da Prof.ª Ma. Roberta 

Negrão de Araújo. 

 
15

 Professora da Educação Infantil da rede pública municipal de Cornélio Procópio. Integrante do Grupo de Pesquisa 

em Estudos Marxistas (GEPEM) – Processo ensino-aprendizagem na perspectiva vygotskyana e o Grupo de Pesquisa 

em Educação (GEPEDUC) – Formação de Professores. 
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formação de professores para ensinar alunos com deficiência, bem como a compreensão da 

Psicologia Histórico-Cultural.  

 Para a realização do estudo utilizamos a pesquisa bibliográfica, assim como a pesquisa 

documental. Nesta metodologia tomamos como fonte as publicações impressas ou digitais, em 

forma de livros, periódicos, dissertações e teses, entre outros.  

 O presente artigo encontra-se estruturado em três seções: inicialmente apresentamos o 

percurso histórico do curso de Pedagogia; em seguida discutimos os documentos legais sobre a 

educação inclusiva, bem como a formação de professores em relação a tal temática. Na terceira 

seção abordamos a contribuição da Pedagogia Histórico-Crítica na formação de professores para 

atuar com alunos com deficiência, bem como da Psicologia Histórico-Cultural. 

 

 

Percurso histórico do curso de pedagogia  

 
 O grande desafio da educação na atualidade é trabalhar no sentido da valorização da 

diversidade, do ensino inclusivo. Neste contexto, deparamo-nos com a formação de professores 

para atuar com alunos com necessidades especiais. É nesse sentido que, em virtude do tema 

estudado buscamos realizar um levantamento do percurso histórico do curso de Pedagogia, bem 

como dos documentos legais sobre a educação inclusiva. 

 O curso de Pedagogia, no Brasil, iniciou em 1939 com o Decreto Lei nº. 1.190/39, 

definido como lugar de formação de “técnicos em educação”, conferindo ao curso o “estudo da 

forma de ensinar”.  De acordo com Saviani (2008), o Decreto organizou/estruturou o curso em 

quatro seções: filosofia, ciências, letras e pedagogia e uma seção especial de didática. Assim, o 

curso de Pedagogia originou com as seções de pedagogia e didática. E o modelo padrão consistia 

em duas modalidades: bacharelado com três anos de duração e licenciatura. 

 Inicialmente, o curso de Pedagogia oferecia o título de bacharel a quem cursasse três anos 

de estudos. Depois para obter o diploma de licenciatura era necessário cursar um ano de Didática, 

dando origem ao esquema “3+1”, que permitia o pedagogo atuar como professor. A estrutura do 

curso só foi modificada com a aprovação da lei n. 4.024/61 a primeira Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN). Segundo Saviani (2008), com a aprovação do Parecer nº 

252/69 do Conselho Federal de Educação, resultou a Resolução nº 2/69, no qual foi fixado o 

mínimo de conteúdos e duração de quatro anos para o curso de Pedagogia. 
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 Ao fazer referência ao currículo do curso, este era composto por uma parte comum e outra 

diversificada com habilitação em: Orientação Educacional, Administração Escolar, Supervisão 

Escolar e Inspeção Escolar, assim como de professor para o ensino normal. Com isso, havia a 

formação do generalista e do especialista no mesmo curso de graduação, assim como 

determinava o art. 1º da resolução que 

 
[...] a formação de professores para o ensino normal e de especialistas para as 
atividades de orientação, administração, supervisão e inspeção, no âmbito de 
escolas e sistemas escolares, será feita no curso de graduação em Pedagogia, de 
que resultará o grau de licenciado com modalidades diversas de habilitação. 

(CFE nº. 02/69) 

 
 

 Quanto a este currículo, a estrutura geral do curso vigorou até a aprovação da LDBEN n. 

9394/96, sofrendo alterações posteriormente com as novas Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN/2006). Saviani (2008) salienta que a formação de pedagogo está subordinada à 

produtividade social, bem como às demandas do mercado de trabalho. Segundo o autor (2008, 

p.63), ”[...] a demora na definição das diretrizes curriculares do curso de pedagogia propiciou a 

crise do curso de pedagogia, já que estas só foram aprovadas em 2006”. Foi com as DCN de 

2006, que o curso tem como objetivo formar o pedagogo para atuar na Educação Infantil, nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio – modalidade normal, e como 

Gestor nas áreas de Supervisão e Orientação Educacional em instituições escolares e não 

escolares. 

 Saviani (2008) argumenta que a Primeira Conferência Brasileira de Educação, em 1980, 

foi um movimento incapaz de centrar suas atenções à formação do educador e pedagogo. Assim, 

ressalta que dificilmente as Diretrizes se distanciariam do que consta do documento aprovado, 

uma vez que o texto foi negociado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) com as 

entidades. O autor recorre a Libâneo (2007) para esclarecer sobre as imprecisões contidas no 

texto das Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia 

 
[...] a Resolução do CNE expressa uma concepção simplista, reducionista, da 
Pedagogia e do exercício profissional do pedagogo, decorrente de precária 
fundamentação teórica, de imprecisões conceituais, de desconsideração dos 
vários âmbitos de atuação cientifica e profissional do campo educacional. 
(SAVIANI, 2008, p.69 apud FRANCO, LIBÂNEO & PIMENTA, 2007, p.94) 
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 Evidenciamos, então, uma visão simplista das DCN - Pedagogia no que tange à base 

teórica e conceitual. Da mesma forma, há fragilidade na preparação pedagógica dos professores 

para a educação inclusiva. 

 Nesta mesma linha de pensamento segue o descaso do texto das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia ao mencionar apenas uma vez a educação 

especial, e quando exposto retrata no art. 8º inciso III que os termos do projeto pedagógico das 

instituições de ensino superior ao falar da experiência na modalidade de ensino, ficarão como 

atividades complementares sendo “opcionalmente, a educação de pessoas com necessidades 

especiais”. Não aparecendo como estágio curricular a ser realizado ao longo do curso, garantindo 

aos graduandos experiência de exercício profissional contido no inciso IV. 

 Recorremos ao posicionamento de Saviani (2008, p. 75), ao afirmar que “A pedagogia é o 

processo através do qual o homem se torna plenamente humano”. Neste sentido, é que o referido 

curso, ao assumir tal responsabilidade, tem fundamental importância na formação do professor. 

 É possível evidenciar, nos documentos sobre o atendimento aos alunos com necessidades 

educacionais, que deve haver a garantia de seu ingresso na educação regular, havendo a mesma 

base e o mesmo direito, e sim utilizar-se de metodologias, recursos e procedimentos 

diferenciados, sempre que necessários. Mas, acima de tudo também buscar uma educação que 

priorize o conhecimento científico e sistematizado a todos, desenvolver uma formação de 

professores consciente do desenvolvimento do pensamento teórico crítico, dando as condições na 

sua formação para tal processo como aponta Saviani:  

 
[...] Que a prática será tanto mais coerente e consistente, será tanto mais 

qualitativa, será tanto mais desenvolvida quanto mais consistente e desenvolvida 
for a teoria que a embasa, e que uma prática será transformada à medida que 
exista uma elaboração teórica que justifique a necessidade da sua transformação 
e que proponha as formas da transformação, estamos pensando a prática a partir 
da teoria (SAVIANI, 2008, p.107).  

 

 
 Considerando o exposto, evidenciamos uma visão antagônica à perspectiva teórico-

pedagógica adotada por muitas instituições de ensino e outras vezes pelos órgãos que 

representam a educação nacional. Ainda que considerando essas barreiras é fundamental buscar a 

importância da seriedade da escola no trabalho educativo que realiza, considerando o papel do 

saber sistematizado, a partir do qual se define a especificidade da educação escolar (SAVIANI, 
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2008). Constitui proferir que a formação de professores dentro dos cursos de licenciatura deve ser 

voltada para o exercício pedagógico crítico, deve ter seu posicionamento referente às teorias 

pedagógicas que embasam as propostas pedagógicas da instituição de ensino. 

 

 

Educação inclusiva: o que diz a lei? 

 

 As conquistas no mundo demandaram tempo para sua efetivação. Com a educação 

inclusiva não foi diferente, seu movimento também foi e, ainda é, lento. Porém ainda que seja 

lento houve importantes avanços nos aspectos legais e educacionais, em prol dos direitos 

humanos. Alguns destes acontecimentos são importantes ser ressaltados. Com início em 1948, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos oportunizou o direito de todos à educação pública e 

gratuita. Foi em 1961, com a LDBEN n. 4.024, que a Educação Especial foi contemplada, pela 

primeira vez, na legislação nacional. A referida lei aponta, no art. 88., que “A educação de 

excepcionais
16

 deve no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de 

integrá-los na comunidade”.  Posteriormente, a lei nº 5.692/71 alterou a LDBEN de 1961 ao 

definir „tratamento especial‟. 

 
Art. 9º Os alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, os que se 
encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os 
superdotados deverão receber tratamento especial, de acordo com as normas 

fixadas pelos competentes Conselhos de Educação. 

 

 

 Em 1988, com a Constituição Federal Brasileira, foi garantido o atendimento educacional 

de pessoas que apresentassem necessidades educacionais especiais, reafirmando o direito de 

todos à educação, esse atendimento será segundo a constituição, oferecida preferencialmente na 

rede regular de ensino. 

 
Art. 3º, inciso IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação; 
[...] Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

                                              
16

 Excepcionais - Termo utilizado na época em que se criou a Lei. 
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desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho; 

[...] Art. 206 inciso I - igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola; 
[...] Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: Inciso III - atendimento educacional especializado aos portadores17 
de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. (BRASIL/CF, 
1988).  
  

 

 Com esta carta percebemos que ficou garantido o atendimento educacional especializado, 

proporcionando a eles melhor qualidade no atendimento e na garantia de sua oferta. 

 Em 1990, a Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em Jomtien/ 

Tailândia, discutiu a oferta de educação para todos e a previu como direito fundamental. A 

conferência contou com a presença de representantes de 155 governos de diferentes países, teve 

como meta principal a revitalização do compromisso mundial de educar todos os cidadãos do 

planeta. 

 Em 1994, com a Declaração de Salamanca (UNESCO), foi realizada uma Conferência 

Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais: Acesso e Qualidade, na qual dirigentes de 

mais de oitenta países se reuniram na Espanha e assinaram a Declaração, reconhecido como um 

dos mais importantes documentos de compromisso de garantias de direitos educacionais, este 

documento apregoa as escolas regulares inclusivas como o meio mais eficaz de combate à 

discriminação.  

 A LDBEN n. 9394/96 ajustou-se à legislação federal, e reafirmou que a educação das 

pessoas com necessidades especiais deve dar-se, preferencialmente, na rede regular de ensino. Na 

referida lei, todo o capítulo V é dedicado à Educação Especial. Assim, como modalidade, 

garantiu-se o atendimento desde a educação infantil até o ensino superior.  

 Em 1999, a Declaração da Guatemala – Convenção Interamericana para a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência – reafirma “que 

as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais, 

inclusive o direito de não ser submetidas à discriminação com base na deficiência”. 

                                              
17

 Portadores - Termo utilizado na época em que se criou a referida lei. 
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 Em 2001, por meio da Resolução do CNE/CNB nº. 02, de 11 de fevereiro, foi publicada 

as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Tais diretrizes visam 

ampliar o caráter da educação especial 

 

Art. 2º Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às 
escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades 
educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma 
educação de qualidade para todos (CNE/CNB, 2001).   

 
 Em síntese, a história da educação especial analisada em partes da Europa e América do 

Norte, é identificada em quatro estágios no desenvolvimento do atendimento às pessoas que 

apresentam deficiências, segundo (MIRANDA, 2003, apud KIRK; GALLAGHER; 1979, 

MENDES, 1995; SASSAKI, 1997). 

            
 [...] Primeira fase, marcada pela negligência, na era pré-cristã, em que havia 

uma ausência total de atendimento. Os deficientes eram abandonados, 
perseguidos e eliminados devido às suas condições atípicas, e a sociedade 
legitimava essas ações como sendo normais. [...] Num outro estágio, nos 
séculos XVIII e meados do século XIX, encontra-se a fase de 
institucionalização, em que os indivíduos que apresentavam deficiência eram 

segregados e protegidos em instituições residenciais. O terceiro estágio é 
marcado, já no final do século XIX e meados do século XX, pelo 
desenvolvimento de escolas e/ou classes especiais em escolas públicas, visando 
oferecer à pessoa deficiente uma educação à parte. No quarto estágio, no final 
do século XX, por volta da década de 70, observa-se um movimento de 
integração social dos indivíduos que apresentavam deficiência, cujo objetivo 
era integrá-los em ambientes escolares, o mais próximo possível daqueles 

oferecidos à pessoa normal (p.2). 

 
 

 A fase da negligência no Brasil, de acordo com Mendes (1995), foi estendida até o início 

da década de 1950. Só depois que o governo assumiu o atendimento educacional aos indivíduos 

que apresentavam deficiência, com a criação de campanhas, Constituição Federal de 1988, 

estabelecendo por sua vez, a integração escolar como preceito constitucional, assim como a 

LDBEN n. 9394/96 entre outros decretos que posteriormente veio garantir o atendimento para as 

pessoas com necessidades especiais. 

 

A formação de professores para atuar com alunos com deficiência: a experiência em uma 

universidade do norte do Paraná 
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 Após o breve histórico do curso de Pedagogia no Brasil, tomamos como base o ofertado 

em uma universidade estadual da região norte do Paraná. Inicialmente, o curso analisado 

habilitava em Magistério, Administração Escolar, Supervisão Escolar e Orientação Educacional.  

        A partir de 1990 passou do regime semestral para o regime seriado, sendo acrescido mais 

um ano de formação, totalizando quatro anos. Em relação à estrutura do curso não houve grandes 

modificações. As disciplinas comuns eram ofertadas nos três primeiros anos e, no 4º ano, os 

alunos escolhiam uma das habilitações.   

 Na nova proposta, o acadêmico do curso de Licenciatura em Pedagogia, após concluir os 

estudos, estaria apto para atuar na: Educação Infantil; nas quatro primeiras séries do Ensino 

Fundamental; Magistério das Matérias Pedagógicas do ensino Médio; na educação de jovens e 

adultos e nas áreas de: Administração, Supervisão e Orientação Educacional. 

            Assim, a partir do ano de 2000 houve a implantação gradativa da nova matriz do curso e, 

em paralelo, a extinção da grade anterior, tendo sua última turma de formandos no ano de 2002 

(PARANÁ, 2011).  

 Segundo Rodrigues (2008), o que se espera do professor hoje é que seu conhecimento vá 

“[...] desde o conhecimento científico o que ensina à sua aplicação psicopedagógica, bem como 

em metodologias de ensino, de animação de grupos, atenção à diversidade etc” (p.08). Assim, 

verificamos que as modificações na grade curricular do curso de Pedagogia, a universidade 

pesquisada e de outras em geral estão tentando durante o tempo de sua implantação atender a 

diversidade para a formação do pedagogo, mas que ainda não estão suficientemente preparados 

para assumir uma educação inclusiva de qualidade no sentido de promover a aprendizagem no 

aluno com necessidades educacionais especiais. Segundo o mesmo autor o que precisa ser feito 

em relação à formação do professor para um atendimento melhor é que durante a sua formação 

deve 

 
Proporcionar ao professor um conjunto de experiências que não só lhe revelem 
novas perspectivas teóricas sobre o conhecimento (perspectiva acadêmica), mas 
que também o impliquem em situações empíricas que lhe permitam aplicar estes 
conhecimentos num contexto real (perspectiva profissional) (RODRIGUES, 

2008, p.8). 
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 O autor remete à prática docente, o desafio de relacionar a teoria e conciliá-la as novas 

necessidades que a educação necessita.   

 Contudo, a respeito da formação do professor durante a graduação, verificamos que 

algumas ações na sociedade ajudariam a envolver mais o processo de inclusão como aponta 

Toledo: 

 

A necessidade da formação do professor para a diversidade existente em nossas 
escolas pode ser um fator desencadeante de algumas ações, tais como: parceria 
entre as secretarias de Educação e as universidades, por meio de cursos de 

aperfeiçoamentos, especialização, assessoramento, desenvolvimento de pesquisa 
das universidades em escolas públicas, as quais, ao desenvolverem seu trabalho, 
acabam interferindo favoravelmente no processo de inclusão, promovendo a 
reflexão e o crescimento dos envolvidos (2011, p.35). 
 

 
 Para tanto de acordo com a autora seria importante todos os envolvidos no processo 

educacional, articular junto à comunidade acadêmica a melhor forma de possibilitar a capacitação 

para o atendimento à diversidade. 

 Mazzeu (2011), ao analisar a formação de professores na perspectiva dos pressupostos 

epistemológicos que fundamentam os documentos oficiais, comenta que o Relatório denominado 

Jacques Delors (2002), “[...] endossa as orientações do Banco Mundial quanto à formação inicial 

e continuada. Destaca a formação por competências [...] tendo como norte a reflexão sobre a 

prática” (p. 154). Diante dessa nova visão da formação dos professores destaca a formação do 

professor “pautado no domínio dos conhecimentos teórico-científico e pedagógico seria 

inadequado”. Para a sua superação sugere-se o modelo “pautado pela formação reflexiva e pela 

competência” (p.154).  

 Ao tomar como foco os Referenciais para a formação de professores, Mazzeu (2011) 

destaca que a “[...] formação reflexiva deve ser incorporada à formação do professor de modo 

que potencialize a ação e a reflexão, tidas como necessárias ao desenvolvimento de uma prática 

educativa competente e problematizadora” (p. 158). Assim, chama atenção para a formação de 

professores pautada na formação continuada, na qual a prática docente deve estar em constante 

reflexão e atualização dos conhecimentos científicos pedagógicos. Nesse sentido, ao observar 

como se encontra hoje a formação de professores é que aderimos ao pensamento de Rodrigues, 

quando diz que  
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A formação de professores encontra- se, hoje, em profundas mudanças tanto do 
ponto de vista de conceitos e valores como de práticas. A este fato, não é 
estranho que as competências que se esperam que o professor domine se revelem 
cada vez mais complexas e diversificadas (RODRIGUES, 2008, p. 8).  

 
 De acordo com o autor, é que se reafirmam as múltiplas ações diversificadas que o 

professor deve ter para seu trabalho em sala de aula, para tanto também deve haver uma formação 

de professores que o prepare para receber tais desafios em sua carreira e atuação profissional. 

 

Contribuições da pedagogia histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural na formação 

de professores  
 
 Para a compreensão do processo de formação de professores tomamos como base a 

contribuição da Pedagogia Histórico–Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural e seus postulados 

a respeito da educação, que o “[...] saber que diretamente interessa à educação é aquele que 

emerge como resultado do processo de aprendizagem, como resultado do trabalho educativo” 

(SAVIANI, 2008, p.7). Nesse sentido a educação deve ser um ato de produzir diretamente um 

conhecimento no homem. 

 Nagel (2007) concorda com tal pensamento afirmando que “são os atos educativos que 

levam a pensar o homem como um ser ativo, com intencionalidade”. 

 Pensando os atos educativos a ser desenvolvidos em nossos alunos, é que devemos 

questionar como estão sendo organizados os cursos de formação de professores para atender a 

demanda de uma educação inclusiva. Afirmando essa proposição, Nagel (2007) aponta os baixos 

índices apresentados pelo Brasil no teste de desempenho aplicado pelo Programa Nacional de 

Avaliação dos Estudantes (Pisa). 

 No intuito de afirmar a contribuição da Pedagogia Histórico–Crítica e seu papel na 

formação de professores, bem como a sua relação com a educação escolar, Saviani diz que ela 

implica 

 

 Identificação das formas mais desenvolvidas em que se expressa o 
saber objetivo produzido historicamente, reconhecendo as condições de sua 
produção e compreendendo as suas principais manifestações, bem como as 
tendências atuais de transformação. 

 Conversão do saber objetivo em saber escolar, de modo que se torne 
assimilável pelos alunos no espaço e tempo escolares. 



86 

 

 Provimento dos meios necessários para que os alunos não apenas 
assimilem o saber objetivo enquanto resultado, mas aprendam o processo de 

sua produção, bem como as tendências de sua transformação. (SAVIANI, 
2008, p. 9) 

 

 Assim, a Pedagogia Histórico–Crítica tem sua contribuição na formação de professores no 

que tange ao saber, pois este é “objeto específico do trabalho escolar” (SAVIANI, 2008, p. 9). Tal 

perspectiva tem servido de referência para a organização de propostas para o ensino dos 

conteúdos escolares e para a orientação da formação de professores, de maneira que eles possam 

perceber nesta perspectiva que a educação é um processo intencional e que visa o conhecimento 

sistematizado. Os passos sugeridos pelo autor (1984, p. 71) são: a prática social, a 

problematização, a instrumentalização, a catarse e a prática social. Segundo Barroco (2011, p. 

179), de acordo com Saviani isso aconteceria “num exercício da lógica dialética e numa visão 

histórica. Nela, a escola defendida pode fazer enfrentamentos a partir da prática social, a ela 

ascendendo, teorizando-a e desvendando as suas múltiplas determinações.” Alguns subsídios 

apresentados pela perspectiva da Pedagogia Histórico–Crítica vêm contribuir com o trabalho 

educacional desenvolvidos de forma geral no sistema de ensino. 

 Sabemos que o reconhecimento da educação especial é um fato que aconteceu de forma 

paulatina, como aponta Barroco  

 
Muitas coisas mudaram até se chegar à idéia, presente nos dias de hoje, de que 
a deficiência não retira do homem sua possibilidade de humanização, é que não 
é, em si, uma doença, mas uma condição [talvez advinda de uma doença] com a 
qual a pessoa convive, quase sempre, por toda a sua vida (BARROCO, 2007, 
p.119). 
 

 

    Considerando o que a autora diz a respeito da possibilidade de humanização do ser 

humano, é que se pode dizer que a educação deve fazer parte da aprendizagem do deficiente e 

não um impedimento para seu processo de desenvolvimento. Assim, segundo (BARROCO, 2007, 

apud LEONTIEV, 1978, p. 272), a educação é antes de mais nada um processo de humanização 

 

As aquisições do desenvolvimento histórico das aptidões humanas não são 
simplesmente dadas aos homens nos fenômenos objetivos da cultura material e 
espiritual que os encarnam, mas são aí apenas postas. Para se apropriar destes 
resultados, para fazer deles as suas aptidões, „ os órgãos da sua 
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individualidade‟, a criança, o ser humano, deve entrar em relação com os 
fenômenos do mundo circundante através de outros homens, isto é, num 

processo de comunicação entre eles. Assim, a criança aprende a atividade 
adequada. Pela sua função, este processo é, portando, um processo de educação 
(p.117). 

 

 Isto acontece pelo processo de educação. Assim, é pela humanização, que vamos 

adquirindo novos conhecimentos. Nesse sentido, os estudos vygotskyanos apresentaram, por 

meio da Psicologia Histórico-Cultural, o reconhecimento da aprendizagem no desenvolvimento 

do ser humano, mesmo com condições atípicas. Seguindo este pensamento é que Barroco (2011, 

p. 172), aponta a defesa de Vygotsky em falar de compensações e superações na visão do 

materialismo histórico-dialético para a educação especial ou a defectologia como ele chamava, 

“[...] ao seu ver, deveria oferecer uma escola auxiliar ou escola especial forte para quem se 

apresentava como fraco”. 

 Outro ponto a ser pensado na perspectiva vygotskyana é que quando se tem um 

impedimento no fator biológico, deve ser desenvolvido o talento cultural, isto reforça a questão 

de que o homem não nasce humano, mas se humaniza nas relações sociais em que está inserido, 

ou seja, o homem vai aprender a ser humano por meio da mediação com os outros humanos 

inseridos no ambiente e contexto em que vive. 

 Segundo Eidt e Ferracioli (2007), a partir da compreensão da Psicologia Histórico-

Cultural, o ser humano aprende a tornar-se humano. Contudo, as pessoas que apresentam 

necessidades educativas especiais podem e têm potencialidades para se desenvolver. Neste 

sentido, a criança ao nascer vai precisar de um comportamento humano, de referências humanas 

para desenvolver-se, que irá caracterizá-lo como sujeito humanizado. Evidenciando que a cultura, 

na qual o sujeito está inserido, torna-se fundamental neste processo de humanização.  Visto que 

“A humanização do homem não é uma decorrência biológica, mas conseqüência de um longo 

processo de investimento no aprendizado da criança pequena, processo que se dá no interior do 

grupo social” (EIDT, FERRACIOLI, 2007, p.107). 

 Assim, tal afirmação significa que a criança aprende na relação com os adultos e no 

contexto em que vive, passando muitas vezes a entender o uso de objetos como instrumento para 

atingir e desenvolver novas funções, desenvolvendo as Funções Psicológicas Superiores (FPS). 

Portanto, deve-se levar em conta de que apenas o fator biológico não significa que não haverá 

desenvolvimento, pois, segundo a Psicologia Histórico-cultural, devemos entender como uma 
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transformação, ou seja, diante do processo cultural que possa possibilitar desenvolver funções 

cada vez mais complexas, pois  

As funções psicológicas superiores (FPS), tais como a atenção, memória, 
imaginação, pensamento e linguagem são organizadas em sistemas funcionais, 

cuja finalidade é organizar adequadamente a vida mental de um individuo em 
seu meio. (VERONESE; DAMASCENO; FERNANDES, 2005, p.538). 
 
 

 Deste modo, as FPS afirmam-se ao longo do desenvolvimento do sujeito na qual faz parte 

a interação entre sujeito e a sociedade, a cultura e a história de vida de cada um. Essa interação, 

além de necessária, é fundamental para o desenvolvimento da aprendizagem e sua inserção na 

sociedade. Com isso não temos um resultado pronto e acabado, pois a aprendizagem se faz por 

meio de um processo. Não podemos atribuir exclusivamente aos nossos alunos com necessidades 

educativas especiais limitações e dificuldades apresentadas, mas sim tornar necessário rever os 

aspectos que permeiam o processo no qual estão inseridos.  

 O trabalho do professor consiste em atuar no papel de ensinar, no desenvolvimento de 

estratégias, deixando o fato em si da deficiência para sim verificar as consequências sociais desta.  

 

A educação da criança com diferentes defeitos deve basear-se no fato de que 

simultaneamente com o defeito estão dadas também as tendências psicológicas 
de uma direção oposta; estão dadas as possibilidades de compensação para 
vencer o defeito e de que precisam, ente essas possibilidades se apresentam em 
primeiro plano no desenvolvimento da criança e devem ser incluídas no 
processo educacional como sua força motriz. Estruturar todo processo 
educativo segundo a linha das tendências naturais a supercompensação significa 
não atenuar as dificuldades que surgem no defeito. [...], mas tensionar todas as 
forças para sua compensação (MATOS, 2011, apud VIGOTSKI, 1997, p.32). 

 
 

 Diante disso, percebemos que a deficiência em si não é algo que impede todo o 

desenvolvimento humano, já que o que implica em tal condição são as diferentes formas de 

trabalho pedagógico que oportunizam a aprendizagem. A criança com necessidades educativas 

especiais devem ter acesso aos mesmos conteúdos que as outras, porém este deve dar-se por 

formas diferentes de trabalho. 

  

Considerações finais 
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 Ao finalizar esta pesquisa percebemos que as condições históricas a respeito da educação 

inclusiva criaram circunstâncias nas quais foram dadas atenção à escolarização da pessoa com 

deficiência. Nesse sentido, o foco no tema formação de professores suscitou o questionamento 

que norteou a pesquisa: De que forma o curso de formação de professores - Pedagogia está 

organizado para atender a demanda de uma educação inclusiva? 

 Para respondê-lo, por meio da pesquisa bibliográfica, evidenciamos que a formação de 

professores e a organização da grade curricular do curso de Pedagogia, em relação à educação 

inclusiva, têm fundamental importância no atendimento das pessoas com necessidades educativas 

especiais. De um lado, muitas vezes, predomina a visão educacional dentro da perspectiva 

organicista que apresenta e interpreta que a limitação que o sujeito apresenta acaba 

responsabilizando-o pela sua não aprendizagem. Por outro viés, defendemos aqui a Pedagogia 

Histórico-Crítica e a Psicologia Histórico-cultural, redimensionando a compreensão e a 

contribuição a respeito da formação de professores já que os profissionais da educação têm papel 

importante no desenvolvimento da aprendizagem do sujeito, pois estas vertentes teóricas 

dimensionam o papel fundamental que a educação possui na formação do ser humano, bem como 

subsidia a base teórico-pedagógica dos profissionais da educação.  

 Dentre os resultados obtidos com esta pesquisa frente aos objetivos específicos, 

apontamos que no percurso histórico do curso de Pedagogia no Brasil houve mudanças: de lugar 

de formação de “técnicos em educação”, ao “estudo da forma de ensinar”, que consistia em duas 

modalidades, a de bacharelado e de licenciatura. Que posteriormente deu origem ao esquema 

“3+1”, revelado no texto. Assim, verificamos que o curso de Pedagogia firmou-se a partir da 

aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia em 

2006. 

 Conforme apontamos na segunda seção deste trabalho, as conquistas educacionais 

demandaram tempo para sua efetivação. Com a educação inclusiva não foi diferente, seu 

movimento também foi e, ainda é, lento. Porém, ainda que lento, houve importantes avanços nos 

aspectos legais e educacionais, em prol dos direitos humanos. 

 Primeiramente foi entendido que os alunos com deficiência não deveriam ficar 

segregados, mas que deveriam integrar-se em novos ambientes. Assim, tinham que se adaptar às 

exigências da escola na qual fariam parte.  Hoje, finalmente, evidenciou-se que é a escola que 



90 

 

deve se adaptar às necessidades dos alunos, buscando atender com qualidade toda a diversidade 

existente, ou seja, que estes alunos tenham acesso à educação inclusiva, a que todos têm direito. 

 Em seguida tomamos como base para discussão a formação de professores em um curso 

de Pedagogia de uma universidade na região norte do Paraná. Tal contexto possibilitou identificar 

a situação inicial do curso e como se apresentou após a implantação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia em 2006. Pois, diante as múltiplas ações 

diversificadas que o professor deve ter para seu trabalho em sala de aula, deve haver uma 

formação de professores que o prepare para receber tais desafios em sua carreira e atuação 

profissional. 

 Corroboramos com a compreensão do processo de formação de professores tendo como 

base a contribuição da Pedagogia Histórico–Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural, 

considerando seus postulados a respeito da educação, e que esta por sua vez, considera o ato 

educativo como aquele que fundamenta o trabalho do professor, assim como o subsidia durante 

sua formação. 

 Desta forma, com base nas referências consultadas, os cursos de formação de professores, 

bem como o professor, ao atuar na dimensão da inclusão, devem estar cientes das múltiplas 

situações e desenvolvimento do seu trabalho que, por muitas vezes, preparado e esclarecido de 

sua função educacional, pode por meio da escola, proporcionar a criança contato com os 

conhecimentos sistematizados e construídos historicamente pela humanidade. É por meio das 

atividades e conteúdos escolares que o acesso e apropriação da cultura decorrerão, impulsionando 

o desenvolvimento das Funções Psicológicas Superiores. 

 Ressaltamos, assim, que em consonância com as ideias de Saviani (1984 e 2008), 

adotamos a perspectiva da Pedagogia Histórico–Crítica e de Barroco (2007 e 2011) defendo os 

pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural para justificar a compreensão de que o professor, 

ao apropriar do modo como as funções são desenvolvidas, pode propiciar ao aluno o 

desenvolvimento qualitativamente superior, e que tendo na base de sua formação estes 

ensinamentos podem auxiliar ainda mais seu trabalho. É possível dizer que consideramos 

importante que o professor tenha como ferramenta em sua formação a compreensão de homem, 

presente na teoria marxista, que ao ser apropriado pelos profissionais da educação em formação 

seja uma possibilidade de compreender as necessidades histórico-sociais do ser humano nas suas 

mais diversas formas. 
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5.1.5. 

 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO DE HISTÓRIA NOS ANOS 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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INTRODUÇÃO 

 

A História é a ciência dos homens no tempo, tendo como objeto o homem. Pode ser 

compreendida como o conhecimento sistematizado dos eventos relativos à humanidade ou a uma 

parte dela, sendo um estudo das transformações. Para Fonseca (2007), ensinamos e aprendemos 

história sempre, nos diversos espaços, mas é na educação escolar que produzimos novas maneiras 

de lê-la, compreendê-la e fazê-la. 

No Brasil, o conteúdo de História foi inserido com a 1ª Constituição (1824), sempre 

permeado por influências políticas. Durante décadas o conteúdo era propagado como verdades 

absolutas; os fatos políticos, os heróis e as datas cívicas deviam ser memorizadas tendo em vista a 

formação do cidadão patriótico. Posteriormente, introduziu-se a disciplina de Estudos Sociais, 

substituindo a História e a Geografia. Estas só retornaram ao currículo escolar após 

reivindicações e ao processo de democratização do país. É perceptível, assim, a multiplicidade 

relacionada ao conteúdo e à metodologia do ensino de História no decorrer do tempo. 

A compreensão da importância da formação do professor para o ensino de História 

decorreu da participação no projeto de Iniciação Científica “Ensinar Ciências nos anos iniciais do 

ensino fundamental: um desafio para o pedagogo”, que tinha como objetivo discutir a disciplina 

de Ciências Naturais nos documentos curriculares oficiais do estado do Paraná. Consideramos 

também o conhecimento adquirido na disciplina de Metodologia do Ensino de História, na 

graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia. E, ainda o módulo de Políticas Públicas e a 

Formação de Professores, na especialização de Políticas Públicas para a Educação que reforçou e 
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instigou-nos a elaborar um projeto de pesquisa relacionado à disciplina de História, bem como à 

formação do professor para ministrá-la.  

Após algumas leituras e discussões definimos como objetivo geral a análise da 

importância da formação do professor que ensina História. Ressaltamos a necessidade do 

professor estudar os documentos curriculares que norteiam a referida disciplina, de modo que 

conheçam e desenvolvam estratégias para que os estudantes apreendam o conteúdo histórico.  

Diante da prática e atuação dos professores nos anos iniciais do ensino fundamental, algumas 

angústias e reflexões colocam-se quanto ao ensino de História. De tais reflexões emergiu a questão: Em 

que medida os cursos de Pedagogia têm formado os professores para o ensino de História nos anos iniciais 

do ensino fundamental?  

Uma vez que a formação compõe-se com a carreira e a jornada de trabalho, a qual se 

vincula à remuneração. (MELO, 1999), o professor deve munir-se de conhecimentos científicos e 

metodológicos para fundamentar sua prática docente. Tal formação é um processo constante e 

revela-se como um direito que permeia a valorização do professor.  

Este problema suscitou a descrição da formação de professores no contexto nacional. 

Assim como possibilitou a apresentação dos documentos curriculares oficiais que norteiam o 

ensino de História. Posteriormente, realizaremos uma investigação qualitativa, por meio da 

análise de conteúdo dos documentos e do levantamento das percepções das professoras quanto à 

formação do professor para ensinar História nos anos iniciais do ensino fundamental. Tais dados 

serão coletados por meio da aplicação de questionário às professoras de duas escolas da rede 

pública municipal do estado do Paraná.  

A abordagem qualitativa encontra-se no domínio da análise textual e pode utilizar os 

seguintes métodos: análise de conteúdo (AC), análise de discurso (AD) e análise textual 

discursiva (ATD). (MORAES & GALIAZZI, 2007, p. 160). 

A metodologia de pesquisa usada para a descrição e interpretação de documentos e textos 

de todas as classes corresponde à AC (MORAES, 1999). Esse método de investigação possibilita 

a compreensão da construção de significado que os atores sociais exteriorizam no discurso. A AC 

consiste em um conjunto de técnicas de análise de comunicações que visa à inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção de mensagens, por meio de 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo dessas mensagens. (BARDIN, 

1994).  
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A pesquisa está em processo, por isso neste artigo são apresentados os resultados da 

análise documental sobre a formação de professores para o ensino de História. Destarte, está 

organizado em duas partes. Na primeira seção apresentamos a trajetória da formação de 

professores no Brasil. Na segunda seção discutimos os documentos curriculares oficiais no que 

tange o ensino de História. Por fim, tecemos as considerações finais deste trabalho. 

 

 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL 

 

Antes de abordar a discussão sobre a formação de professores que ensinam História, faz-

se necessário discorrermos sobre a educação. De acordo com Saviani (2005, p. 13), “[...] 

educação é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada individuo singular, a 

humanidade que é produzida historicamente e coletivamente pelo conjunto dos homens”.  

À medida que transforma a natureza e relaciona-se com seus pares o homem diferencia-se 

do animal pelo trabalho, processo pelo qual se mantém vivo, hominiza-se. Diante da concepção 

ontológica, essa ação intencional permeia a produção em todas as dimensões da vida. (KOSIK, 

1986). O indivíduo torna-se humano ao incorporar os elementos filosóficos, artísticos e 

científicos produzidos e acumulados historicamente pela humanidade (SAVIANI, 2005). Por isso, 

temos que identificar o clássico, aquilo que resistiu ao tempo e descobrir as formas mais 

adequadas para socializa-lo. Porém, o ato educativo é direcionado conforme os interesses sociais, 

econômicos e políticos. E há dois caminhos distintos relacionados à educação: um que contribui à 

manutenção da sociedade vigente e outro que contribui à emancipação.  

Cabe ao homem definir qual caminho será trilhado, sendo que sua formação contribuirá 

para definir a concepção de homem, mundo e sociedade que deseja formar. Segundo o dicionário 

Aurélio, o termo formação significa:  

 

s.f. 1 Ato, efeito ou modo de formar. 2 Constituição, caráter. 3 Maneira por que 
se constitui uma mentalidade, um caráter, ou um conhecimento profissional. 4 O 
conjunto os elementos que constituem um corpo de tropas ou um conjunto de 

navios de guerra no terreno de operações. 6 Fitogeog. Biota vegetal de uma área, 
definida por certas espécies preponderantes. 7 Geol. Conjunto de rochas com 
caracteres mais ou menos idênticos no tocante a origem, fundamental na 
classificação local das rochas.  
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Dentre esses significados, o primeiro e o terceiro dizem respeito à formação que se 

constitui como mentalidade, caráter ou conhecimento profissional. Podemos dizer que a formação 

é um processo contínuo, sendo um dos elementos para o desenvolvimento profissional.  

Quanto à formação docente, Saviani (2009) comenta que esta teve início com Comenius, 

no século XVII. Já no século XIX, a formação exigiu uma resposta institucional. Em 1795 foi 

instalada em Paris a Escola Normal, a partir disso houve a distinção: Escola Normal Superior 

para formar professores de nível secundário; Escola Normal Primária para os professores do 

ensino primário. No Brasil a formação de professores divide-se em seis períodos: 

O primeiro período (1827-1890) iniciou-se com o dispositivo da Lei das Escolas de 

Primeiras Letras que obrigava os professores a se instruir no método do ensino mútuo, e estende-

se até a predominância do modelo das escolas normais. O segundo período (1890-1932) possui 

como marco a reforma paulista da Escola Normal, tendo como anexo a escola-modelo. O terceiro 

período (1932-1939) corresponde à organização dos Institutos de Educação. O quarto período 

(1939-1971) abarca a organização e implantação dos Cursos de Pedagogia e de Licenciatura e 

consolidação do modelo das Escolas Normais, têm como marcos as reformas de Anísio Teixeira 

no Distrito Federal em 1932 e de Fernando de Azevedo em São Paulo em 1933. O quinto período 

(1971-1996) iniciou-se com a Lei n. 5.692/71 que modificou os ensinos primário e médio para 

primeiro e segundo grau, além de prever a formação de professores em nível superior, em cursos 

de licenciatura curta ou plena. Pelo parecer n. 349/72, a habilitação específica do magistério foi 

organizada em duas modalidades: duração de três anos que habilitaria a lecionar até a 4 sér ie; e 

outra com duração de quatro anos que habilitaria até a 6 série do 1 grau. O sexto período (1996-

2006) abrange o advento dos Institutos Superiores e Educação, Escolas Normais Superiores e o 

novo perfil do Curso de Pedagogia. (SAVIANI, 2009). Tais períodos decorreram com mudanças 

políticas formativas, porém não havia um padrão mínimo de preparação docente para superar os 

problemas da educação escolar brasileira. 

A formação ou a qualificação do trabalhador, portanto, têm sua difusão intensificada a 

partir da década de 1990, caracterizando-se como uma estratégia política de reforma do Estado. 

Assim, o Banco Mundial recomendou investimentos na melhoria do conhecimento do professor, 

pois considerava a capacitação em serviço mais vantajosa do que a formação inicial. Já a 

formação inicial, segundo o organismo, deve ser realizada em menor tempo, projetada para o 
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nível superior e centrada em aspectos pedagógicos. As agências multilaterais propuseram uma 

formação inicial rápida e flexível, abstraindo do processo de formação do professor a pesquisa e a 

extensão, por outro lado deram ênfase à formação em serviço. (MAZZEU, 2011). Para Abdalla 

(2006), a escola é o locus de profissionalização, pois contribui para a aprendizagem por meio da 

aquisição de novos conhecimentos e, com isso, adapta o professor às exigências postas pelos 

governos. Contudo, a profissionalização deve ocorrer na graduação e o aperfeiçoamento, sim, 

dar-se-á na escola. 

A Lei 12.796/2013 altera a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDBEN) n. 

9393/96, especificamente o artigo 62 diz: 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 
institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 

exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do 
ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. 
(BRASIL, 2013) 

 

E o artigo 62-A explicita que “a formação dos profissionais a que se refere o inciso III do 

art. 61 far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em nível médio ou superior, 

incluindo habilitações tecnológicas.” Sendo garantida “a formação continuada [...], no local de 

trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação 

profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação.” Quanto 

ao artigo 87, a Lei n. 12.796 o revogou, pois a década prevista já findou. Para Melo (1999), a 

prioridade é a formação nas licenciaturas, pois possuem a especificidade da formação para a 

docência. Em que pese, o curso de formação docente deverá buscar modalidades de organização e 

espaços que favoreçam a constituição das competências. E cada conteúdo aprendido deve estar 

relacionado com o ensino desse mesmo conteúdo na educação básica.  

Os Referenciais para a Formação de Professores (BRASIL/MEC/SEF, 1998) considera a 

formação inicial dos professores fundamental para elevar o nível de competências. Já a formação 

continuada tem como responsabilidade a atualização e o aprofundamento das competências 

necessárias à atuação docente. Quanto às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica. (BRASIL/CNE, 2001,2002), discutem as competências 

necessárias à formação do professor pautadas na demanda da sociedade contemporânea. 
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(MAZZEU, 2011). A proposição de uma formação embasada na epistemologia da prática 

compromete o desenvolvimento de um trabalho educativo voltado à formação humana 

emancipatória. Pois, há uma prática pedagógica que reproduz o cotidiano fragmentado e 

desarticulado.  

No que diz respeito à formação de nível superior, salientamos sua contribuição para o 

professor especializar-se. No entanto, é fundamental que os professores em preparação para 

lecionar nos anos iniciais do ensino fundamental dominem os objetos de ensino: língua 

portuguesa, matemática, ciências naturais, história e geografia. Destarte, o professor deverá 

relacionar os conhecimentos específicos adquiridos no curso de formação de nível superior com 

as informações das demais áreas ou disciplinas do currículo da educação básica. (MELLO, 2000). 

O ato de ensinar não deve ser confundido com o repasse de conhecimentos e valores. (NAGEL, 

2007). Por isso, o professor deverá relacionar e contextualizar os conhecimentos específicos 

adquiridos no curso de formação de nível superior com as informações das demais áreas ou 

disciplinas do currículo da educação básica.  

Em relação ao curso de Pedagogia, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) 

especificam que este curso visa formar o pedagogo em licenciatura para atuar na Educação 

Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade 

Normal e em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como 

aquelas que preveem conhecimentos pedagógicos (BRASIL/CNE/CP, 2006). O pedagogo, 

portanto, deverá dominar os conteúdos específicos de diversas áreas do conhecimento, dentre eles 

os conteúdos da disciplina de História, foco deste estudo.  

Quanto à formação do professor de História, segundo o portal do Ministério da Educação 

(MEC), especificamente na página “Seja um Professor”  

 

[...] O profissional que exerce o ofício de professor de História, sem abdicar, no 
entanto, do seu papel de pesquisador: leciona as disciplinas históricas na 
Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio), nas suas diversas modalidades 

(Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional, Educação Especial e 
Educação a Distância). Realiza pesquisas e investigações na área do ensino e 
aprendizagem histórica, escreve e produz livros e materiais didáticos, presta 
serviços de consultoria e assessoria a entidades públicas e privadas nos setores 
educacionais, científicos e culturais. 

 

 



100 

 

A saber, o professor de História atuará em instituições de ensino pública e/ou privadas, no 

ensino fundamental e ensino médio, bem como em órgãos públicos, privados e organizações não 

governamentais ligadas à ciência, educação e cultura (BRASIL, 2013). Assim, sendo o professor 

que ensina História atuará nos anos iniciais do ensino fundamental. No cotidiano escolar esses 

professores devem possibilitar o acesso a documentos oficiais, documentários, referências 

confiáveis; pois é o contato com a diversidade das fontes que ampliará a visão da história.  

É primordial para formação desses professores, a transposição didática dos conteúdos e do 

procedimento histórico, bem como a relação entre as inovações tecnológicas e o ensino 

(SCHMIDT, 2010). Para isso, o conhecimento histórico deve ser ensinado de modo que o 

estudante participe do processo de apropriação do mesmo, seja por meio da problematização, da 

análise causal, o contexto temporal ou ainda a exploração de um documento. Assim, os 

estudantes poderão realizar análises, inferências e interpretações das trajetórias históricas, 

contando com a mediação do professor. 

Todavia, a socialização desde a infância de que o trabalho proverá sua subsistência, 

evitará a criação de indivíduos que exploram e vivem do trabalho de outros. Portanto, a escola 

tem que estar a serviço da superação da formação dos “mamíferos de luxo” (GRAMSCI apud 

FRIGOTTO et al., 2005, p. 60), por meio do compromisso social em que o filho do trabalhador 

tenha acesso ao mundo do trabalho em concomitância com seu estudo. Pois a função social, 

pedagógica e histórica da escola consiste na articulação entre o trabalho manual e intelectual; 

teoria e prática; ciência, cultura e trabalho enquanto componentes históricos culturais da 

formação do homem. 

Em relação à melhoria qualitativa da profissionalização do professor necessitamos, além 

da formação inicial e continuada, de mecanismos que priorizem a área de formação do docente 

por meio de fomentos de estudos e pesquisas. E para que haja uma formação humana a educação 

deve romper com as contradições dos princípios educativos que movem a escola na atualidade, 

por meio da educação emancipadora que valorize a autonomia, o pensamento crítico e, 

principalmente, o conhecimento sistematizado.  

 

 

O ensino de História  
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O conteúdo de História foi inserido desde a 1ª Constituição (1824) na escola elementar 

brasileira. A disciplina era optativa e seu ensino compreendia a história civil articulada à história 

sagrada, com o objetivo de validar a aliança entre o Estado e a Igreja. Tornou-se disciplina 

escolar autônoma em 1837. E sua regulamentação seguia o modelo francês, com predominância 

da História Universal, embora a História Sagrada fosse mantida.  

Durante décadas da educação brasileira, o ensino de História foi caracterizado por uma 

concepção que separava a transmissão da reflexão. Além disso, inibia o processo de compreensão 

do conhecimento histórico como uma elaboração. (FONSECA, 2009). Deste modo, o professor 

disseminava fatos e ideias como verdades absolutas, dificultando o desenvolvimento da 

criticidade do estudante. 

De acordo com Fonseca, T. (1998, p. 47), a “História sagrada e a História profana, ou 

civil, acabavam por fundir, de certa forma, alguns objetivos das duas. Isso ocorria porque à 

História atribuía-se a função de formação moral das crianças e jovens”. Em 1870, a História 

Profana substituiu a História Sagrada, isto dentro da disciplina de História. Mas havia a disciplina 

de Doutrina Religiosa. Os métodos de ensino baseavam-se na memorização e repetição oral dos 

textos. E as disciplinas facultativas raramente eram ensinadas, o que fez a História Sagrada 

predominar sobre a História Civil. 

No final do século XIX houve vários acontecimentos que promoveram uma nova forma 

de pensar a educação. A História passou a ter um duplo papel: o civilizatório e o patriótico, 

formando ao lado da Geografia e da língua da pátria o tripé de nacionalidade, visando a criação 

de uma identidade nacional homogênea em torno do Estado politicamente organizado. 

(ARAÚJO, 2011). 

A partir de 1930 houve o fortalecimento do Estado sobre o ensino, devido à criação do 

Ministério da Educação e da Saúde e da Reforma Francisco Campos. Com isso, o ensino voltou-

se à História Geral e a educação foi influenciada pelo movimento escalonovista, que propunha a 

introdução dos Estudos Sociais no lugar de História e Geografia. Segundo Fonseca, T. (1998), tal 

proposição visava o ajuste do aluno ao seu meio, preparando-o para a convivência e o 

cumprimento dos deveres dos cidadãos. Nessa concepção a História é construída pelos heróis 

nacionais. Por anos os conteúdos limitavam-se aos fatos políticos, as datas cívicas e os nomes de 

heróis.  

Na década de 1970, houve reivindicações para que retornasse as disciplinas de História e 
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Geografia aos currículos. E a consolidação dos Estudos Sociais ocorreu com a Lei n. 5.692/71, 

durante o governo militar, esvaziando-se os conteúdos para tratar das efemérides. No processo de 

democratização, 1980, os conhecimentos escolares são questionados e redefinidos por reformas 

curriculares. Sendo proposto o retorno da História e da Geografia a partir das séries iniciais. Para 

Araújo (2011), as propostas curriculares foram influenciadas pelas abordagens historiográficas, 

que discutiam as problemáticas de estudo relacionadas à história social, cultural e do cotidiano. 

Introduziu-se a História Crítica e no mesmo período difundiram-se as propostas pedagógicas 

construtivistas, que subsidiaram os PCN.  

Com isso, ampliaram-se os conteúdos de história desde a educação infantil. E surgiram 

perspectivas diferenciadas, tais como: o trabalho sequencial ou o trabalho por eixos temáticos. O 

ensino de História, portanto, está em processo de mudanças tanto em seu conteúdo quanto em sua 

metodologia. 

 

 

História: As contradições nos documentos curriculares  

 

Os professores contam com documentos curriculares, tais como: Currículo Básico da 

Escola Pública do Paraná (CBEPP), 1989; Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e Ensino 

Fundamental de nove anos – Orientações pedagógicas para os anos iniciais (2010).  

O CBEPP foi elaborado pela Secretaria de Estado da Educação (SEED) e assessorado por 

consultores das universidades públicas paranaense. Em 1989 foi divulgada sua versão oficial, 

sendo referência no estado até a chegada dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), no final 

da década de 1990.  

Os PCN foram elaborados, em 1995, por equipe do Ministério da Educação e 

coordenadoria de César Coll. Este documento oficial visava atrelar a escola às necessidades do 

mercado devido à política educacional marcada pelo Neoliberalismo. Sua versão final foi 

divulgada em 2007. 

Em 2008, a SEED elaborou um novo documento oficial – Ensino Fundamental de Nove 

Anos – Orientações Pedagógicas para os anos iniciais – para nortear a organização das escolas de 

ensino fundamental de nove anos. Sendo que sua versão oficial foi impressa em 2010. 
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A perspectiva assumida pelos PCN é o Construtivismo. No que diz respeito ao CBEPP, a 

perspectiva pedagógica assumida é a Pedagogia Histórico-Crítica. E apresenta como objetivo a 

renovação das concepções sobre a natureza do processo histórico e sobre o seu ensino 

(PARANÁ, 1989). Já as Orientações Pedagógicas apresenta uma proposta eclética, de acordo 

com a perspectiva Pós Moderna. E apresenta como finalidade é o desenvolvimento do 

pensamento histórico (PARANÁ, 2010). Os pressupostos teóricos apresentados pelos PCN são: a 

articulação dos conteúdos aos elementos psicológicos, à historiografia atual e ao contexto vivido 

pelos alunos, sobretudo no contexto do trabalho e do exercício da cidadania.  

Os pressupostos teóricos assumidos pelo CBEPP compreendem: entender a História como 

o devir do homem; a História é o produto da prática do homem; a História é um processo. 

Enquanto as Orientações Pedagógicas apresentam como pressupostos teóricos: um recorte 

epistemológico da História; a relação entre passado e futuro; e trabalhar com as diferentes 

temporalidades. 

Em relação aos conteúdos, os PCN articulam-nos possuem eixos temáticos que 

desdobram em subtemas, sendo articulados com os temas transversais. O CBEPP organiza os 

conteúdos em blocos: 1º ano ao 5º ano – Estudo da Sociedade Brasileira; 6º ano ao 9º ano – 

Estudo da Sociedade Ocidental. Sendo que cada eixo possui conteúdos detalhados, série a série. 

Nas Orientações Pedagógicas os conteúdos selecionados devem considerar os pressupostos 

assumidos pelo documento. 

Para os PCN, a avaliação deve ser diagnóstica, bem como deve considerar o 

conhecimento prévio e os domínios dos estudantes e relacioná-los com as mudanças que ocorrem 

no processo de ensino e aprendizagem. Assim como, deve possibilitar ao educador avaliar-se 

como docente. Segundo o CBEPP, a avaliação deve ser diagnóstica e não classificatória. Além 

disso, deve priorizar a compreensão das transformações e relações da sociedade, nas dimensões 

espaciais e temporais. Para as Orientações Pedagógicas a avaliação deve centrada na criação de 

estratégias para averiguar se o estudante está desenvolvendo a capacidade de formular questões 

para as fontes com o objetivo de conhecer mais sobre o passado. 

 

Considerações Finais 

 



104 

 

O professor que ensina História nos anos iniciais do ensino fundamental, tem sua 

formação em Pedagogia ou em Curso Normal Superior. Uma vez que as DCN especificam que o 

pedagogo deverá dominar os conteúdos específicos de diversas áreas do conhecimento, dentre 

eles os conteúdos da disciplina de História, foco deste estudo. 

Cainelli e Sanches (2008, p. 146), argumentam que os professores “tiveram em sua 

formação uma disciplina que aborda apenas a metodologia de ensino das licenciaturas 

específicas”. Isto pode contribuir para a falta de preparo de alguns professores, uma vez que é o 

acesso ao conhecimento específico é insuficiente. Faz-se necessária, portanto, a busca por 

subsídios teórico e metodológico por meio de estudos e pesquisas. 

Este trabalho, portanto, diz respeito à análise da disciplina de História presente nos 

documentos curriculares: Parâmetros Curriculares Nacionais, Currículo Básico para a Escola 

Pública do Paraná e Ensino Fundamental de nove anos – Orientações pedagógicas para os anos 

iniciais. E ao apresentarmos as características de cada documento percebemos algumas 

contradições entre as propostas.  

Ainda que haja tais contradições, estes devem ser estudados pelo professor dos anos 

iniciais, para que conheçam e desenvolvam estratégias que contribuam para que os estudantes 

apreendam os conhecimentos científicos referentes à disciplina de História. 

Salientamos que a pesquisa está em processo, haja vista que ainda realizaremos uma 

investigação qualitativa, por meio do levantamento das percepções das professoras quanto à 

formação do professor para ensinar História nos anos iniciais do ensino fundamental. 
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Introdução  

 
A Educação de Jovens e Adultos - EJA é, entre outros níveis e modalidades da educação 

básica, muito debatida em função de sua importância em todos os aspectos relacionados à 

democratização da educação e à oportunidade de melhorias de vida da população brasileira, além 

de ser uma questão intimamente vinculada aos índices de desenvolvimento do país.  

 A disciplina de Geografia nos anos iniciais do ensino fundamental se faz relevante para a 

aprendizagem dos alunos da EJA, pois é uma disciplina que proporciona a construção de 

diversificados conhecimentos, entre eles: o território, a paisagem, o lugar, ou seja, do espaço 

onde se vive. Nesta perspectiva, busca-se com este estudo, identificar como a Geografia vem 

sendo efetivada nos anos iniciais da Educação de Jovens e Adultos – EJA em uma sala de aula 

que tem seu funcionamento em uma Empresa situada na cidade de Londrina, a partir de uma 

parceria com uma instituição à qual as indústrias se vinculam. 

 Deste modo, a educação oferecida por esta instituição é formal, somente o espaço físico é 

não formal, visto que se construiu uma sala de aula no espaço onde estão os alunos trabalhadores. 

Neste espaço é oferecido um ensino que tem por finalidade desencadear a formação política, 

sociocultural, além de buscar fortalecer a identidade individual e coletiva dos alunos. 

                                              
 Trabalho elaborado na disciplina Didática de Geografia ministrada pela professora Doutoranda Mari Clair Moro 

Nascimento do curso de Pedagogia, da Universidade Estadual de Londrina. 

mailto:marianilsefn@hotmail.com
mailto:mariclairmoro@hotmail.com
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 Para isso, o estudo esteve embasado na pesquisa qualitativa, tendo como instrumento de 

coleta de dados o questionário, escolhido por proporcionar, à professora entrevistada, maior 

liberdade de expressar como efetiva a disciplina de Geografia no contexto da sala de aula da EJA 

na Empresa. Assim, o estudo contou com fundamentos teóricos a embasarem a análise do 

enunciado pela professora pesquisada. Sua fala é encontrada ao logo do texto em itálico. 

 

 

A Educação de Jovens e Adultos-EJA: especificidades do ser professor 

 

A EJA é uma modalidade da educação básica que atende os níveis do ensino fundamental 

anos iniciais, anos finais e também o ensino médio, tendo como público alvo os jovens, adultos e 

idosos que, por diversos motivos, não puderam se escolarizar na idade considerada adequada. 

Nota-se, portanto, que entre os educandos da EJA, encontra-se um público diverso, composto por 

adolescentes e jovens trabalhadores, adultos com família constituída e também idosos, tanto os 

ativos profissionalmente quanto os já aposentados. 

 Esta modalidade de ensino possui características que a diferenciam da escolaridade 

regular, sendo organizada de forma diferenciada, ou seja, com maior flexibilização do tempo nas 

séries/ciclos ou períodos. Também há flexibilidade nas formas de ingresso, permanência, 

avaliação, conclusão e certificação, pois segundo Oliveira apud Santos (2012, p. 63), “a 

Educação de Jovens e Adultos não nos leva apenas a uma questão de especificidade etária, mas, 

principalmente, a uma questão de especificidade cultural. A autora explica que apesar do corte 

por idade, jovens e adultos são, basicamente, “não crianças”. 

 Para Santos (2012, p.63), 

[...] o adulto, encontrado nas turmas de EJA, não se trata do estudante 
universitário, do profissional qualificado frequentador de cursos de formação 
complementar, ou continuada, aperfeiçoamento em áreas já parcialmente 
conhecidas, praticadas e dominadas, ou mesmo de cursos de especialização. Ele 
é geralmente o migrante e a migrante que chega às grandes metrópoles oriundas 
de áreas rurais já bastante desgastadas e empobrecidas.  
 

 

 De acordo com a autora, são os filhos de trabalhadores rurais não qualificados, com baixo 

nível de instrução escolar, em geral também analfabetos. Esses sujeitos, geralmente, têm uma 

passagem curta e não sistemática pela escola. Trabalhadores de ocupações urbanas não 
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qualificadas, após experiência no trabalho rural na infância e adolescência, acabam por buscarem 

a escola tardiamente para alfabetizar-se ou cursar algumas séries do ensino supletivo. 

 Diante deste cenário, é imprescindível ao professor da EJA, aproximar-se do estudante 

trabalhador da EJA. É preciso investigá-lo, conhecer sua realidade, assim como suas histórias de 

vida, para que seja possível reconhecer a condição sócio-espacial
18

 desses estudantes. Segundo 

Haddad e Di Pierro (2000, p.108) “[…] a EJA sempre compreendeu um conjunto diverso de 

processos e práticas formais e informais relacionadas à aquisição ou ampliação de 

conhecimentos, de competências técnicas e profissionais ou de habilidades socioculturais”.  

 Consequentemente, o educador da EJA deve também ser um professor qualificado para 

ser capaz de identificar a potencialidade de cada educando. A qualificação deste profissional 

torna-se essencial para o êxito da aprendizagem do educando adulto. Por isso a necessidade de 

discutir a respeito do „ser professor‟ na EJA. Sacristán (apud NÓVOA, 1991, p. 74) destaca: 

A competência docente não é tanto uma técnica composta por uma série de 
destrezas baseadas em conhecimentos concretos ou na experiência, nem uma 
simples descoberta pessoal. O professor não é um técnico nem um improvisador, 

mas sim um profissional que pode utilizar o seu conhecimento e a sua 
experiência para se desenvolver em contextos pedagógicos práticos 
preexistentes.  
 

 

 Discute-se que a característica do ensino está inteiramente ligada à preparação do 

professor, e que este terá de se habilitar para atuar junto às turmas em questão. Tal capacitação 

deve ser reconhecida como pertinente e valorizada, uma vez que esta modalidade de ensino 

acolhe jovens e adultos que trazem especificidades, em suas formas e condições de 

aprendizagens. 

  

A Educação de Jovens e Adultos-EJA na Empresa 

 

A EJA na Empresa acontece porque existe uma parceria desta com uma instituição que 

organiza todo o processo ensino/aprendizagem, sendo o objetivo principal: aproximar ao aluno 

trabalhador o acesso á cultura. Desta forma, a escolarização do aluno adulto e trabalhador 

acontece no seu local de trabalho. Cabe ressaltar que a otimização dos recursos e as parcerias são 

                                              
18 Termo utilizado nos estudos da Geografia e que referem-se aos locais de origem das pessoas,  incluindo as 

condições sócio-culturais das quais as mesmas são oriundas. 
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estratégias de gestão e devem permitir a integração e a colaboração entre as organizações. 

Fortalecê-las é necessário para que haja a elevação do nível educacional da população 

trabalhadora paranaense. 

As salas de aula implantadas nas empresas, comunidades ou em qualquer espaço físico, 

devem possuir condições indispensáveis à realização de uma ação educativa pautada na 

qualidade, com vistas ao domínio de competências para o exercício da cidadania e inserção 

produtiva. São, portanto, turmas que funcionam em locais fora da instituição convencional 

escola, conforme consta na Instrução
19

 que regulamenta abertura e funcionamento de Ações 

Pedagógica Descentralizadas para EJA – APEDs. Neste documento consta: a legislação, a 

fundamentação teórica, a metodologia, a grade curricular e as formas de avaliação, também 

orientadas pelas Diretrizes Curriculares para a EJA
20

. 

 

 

O ensino de Geografia na Educação de Jovens e Adultos- EJA 

 

Analisando o questionário respondido por uma professora Pedagoga com experiência no 

trabalho educativo junto a trabalhadores da indústria há cinco anos, foi possível sabermos que seu 

maior incentivo a dar aulas nesta modalidade de ensino foi o fato de que os alunos atendidos, que 

estiveram por muito tempo fora da escola, demonstram uma dedicação e grande interesse em 

aprender. No que se refere ao ensino de Geografia, diz a professora:  

 

Eu sempre procuro trabalhar com mapas, relevo, território, temas urbanos, 
cidades e países, juntamente com temas atuais para colaborar com a absorção 
dos conteúdos. É importante trabalhar Geografia com estes alunos, pois 
aumenta a cultura em geral, trabalhando com temas atuais e diferentes dos 
quais teriam contato. Mas é uma dificuldade, porque estes alunos acham que as 
disciplinas mais importantes são: Matemática e Português. 
 

 

A maioria dos alunos da EJA se esquecem da importância de aprender Geografia, porque 

ela não é vista como um área do conhecimento que proporciona a construção do sujeito histórico  
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espacial, conhecedor da relação homem x natureza e das relações sociais que se estabelecem no 

espaço. 

Freire (1996) afirma que a educação popular precisa proporcionar mudanças e não apenas 

ensinar a ler e escrever. Deve haver uma mudança, possibilitando ao educando da EJA ser sujeito 

pensante, crítico e consciente do que lhe envolve no dia a dia. Por ser uma clientela com uma 

carga pesada de trabalho, cabe ao educador, além da sua profissionalização, demonstrar prazer e 

alegria. 

 

Há uma relação entre a alegria necessária à atividade educativa e a esperança. A 
esperança de que professor e alunos juntos podemos aprender, ensinar, inquietar-
nos, produzir e juntos igualmente resistir aos obstáculos à nossa alegria. Na 

verdade, do ponto de vista da natureza humana a esperança não é algo que a ela 
se justaponha. A esperança faz parte da natureza humana (FREIRE, 1996. p.80). 
 

 

Essa alegria no ensinar remete ao trabalho do educador a partir de situações-problemas 

ligadas ao cotidiano do educando da EJA. Relaciona o conhecimento a ser trabalhado na 

disciplina com seu contexto de vida, em especial do seu trabalho. A aula torna-se motivadora e 

interessante a partir dessas conexões entre o vivido e o apresentado como conhecimento 

científico. O conteúdo trabalhado pelo educador deve ser relevante e significativo para a vida 

deles. Para tanto, deve-se partir da realidade dos mesmos. 

Assim sendo, a Geografia tem muito a contribuir com essa proposta de aproximação do 

conteúdo com o dia-a-dia dos alunos. Entendida como a ciência que estuda o espaço, abrange o 

estudo das sociedades, seus movimentos, problemas, conflitos, transformações, entre outros. Para 

Callai (1999, p. 11), 

 

O cerne desta ciência, contraditoriamente à própria gênese da palavra, não é no 
nosso ponto de vista, nem a Terra (=geo) nem tampouco a descrição (=grafia), 
mas sim o “espaço geográfico” entendido como aquele espaço fruto do trabalho 
humano na necessária e perpétua luta dos seres humanos pela sobrevivência. 
Nessa luta, o homem usa, destrói/constrói/modifica a si e a natureza.O homem 
faz geografia à medida que se faz humano, ser social. 

 

 
 Nessa perspectiva, pode-se considerar que a Geografia pode apresentar um mapa diferente 

do convencional, que nos vem à mente quando pensamos geograficamente, por exemplo: do 

Brasil ou Paraná. Porquanto, um mapa das condições de vida e comportamento do sujeito e ou 
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sociedade, por meio do qual é possível analisar vários aspectos, tais como: qualidade de vida, 

acesso ao lazer, exercício de cidadania, qualidade de ensino, acesso a emprego formal e ou 

informal, nível de escolaridade, enfim, possibilita uma visão geral de todo o movimento que a 

sociedade faz, possibilitando ao aluno enxergar-se dentro desse processo. 

 A Geografia proporciona conhecimento de como ocorre a relação entre homem x natureza 

x sociedade, indicando norteadores para que esta relação seja saudável, preservando assim a 

condição de sobrevivência de ambos, pois o que há de concreto é uma vinculação, um vai-vem da 

nossa ação sobre a natureza e da natureza sobre nós. Considerando esse movimento, é importante 

trabalhar com os alunos os conceitos de construção de espaço, território, lugar e paisagem, visto 

que tais conhecimentos reforçam como a ação do sujeito intervém na natureza e vice-versa, 

contribuindo para a construção de uma consciência reflexiva e cautelosa. 

 A construção das noções espaciais possibilita ao aluno noções de localização, partindo 

daquilo que está próximo ao que está longe, podendo ser um espaço criado pela ação do homem 

ou da natureza. Nesta perspectiva, concordamos com Callai (1999, p. 12) ao discorrer que “nossa 

preocupação inicial é, sobretudo, com o espaço vizinho, ou seja, seu „espaço vivido‟ (casa, 

escola, bairro, cidade) sem esquecer o contexto maior país-mundo”. 

 Ao abordar o estudo do território, a disciplina de Geografia chama a atenção do que venha 

a ser isso, pois é um espaço delimitado por tempo determinado ou não e está condicionado ao 

poder público ou privado, por exemplo: o território de um município ou estado é espaço 

condicionado ao poder público, enquanto que o território de uma propriedade particular está 

condicionado ao poder privado. Conforme os PCNs, “território não é apenas a configuração 

política de um Estado-Nação, mas sim o espaço construído pela formação social” (BRASIL, 

1997, p.75). Portanto, território é um espaço de posse. 

 Já o lugar pode ser definido como o espaço onde as relações sociais efetivamente 

acontecem, é o local marcado pela ação de quem ali vive ou passa, é o que está mais próximo e 

cria laços afetivos deixando sua marca a sua identidade. É repleto de historicidade, representa o 

estilo de vida de um grupo ou sociedade. Os PCNs de Geografia abordam que “o lugar é onde 

estão as referências pessoais e o sistema de valores que direcionam as diferentes formas de 

perceber e constituir a paisagem e o espaço geográfico” (BRASIL, 1997, p.76). A paisagem é 

tudo aquilo que os nossos sentidos captam, é visível, pode ter cor, sabor, sensação. A paisagem 



112 

 

permite uma leitura do tempo e da ação humana. Pode transmitir a história, a herança deixada por 

uma civilização, o resultado do trabalho do homem e da natureza. 

[...] é definida como sendo uma unidade visível, que possui uma unidade visual, 
caracterizada por fatores de ordem social, cultural e natural, contendo espaços e 

tempos distintos; o passado e o presente. A paisagem é o velho no novo e novo 
no velho! [...] fazendo, assim, da paisagem uma soma de tempos desiguais, uma 
combinação de espaços geográficos (Brasil, 1997, p. 75-76). 
 

 

Nesta abrangência, que vai além de saber os estados e suas capitais, a Geografia tem 

condições de adentrar nas demais ciências, tecendo relações interdisciplinares. Segundo a 

Proposta Pedagógica da Instituição, o trabalho a partir da postura interdisciplinar entrelaça  os 

conteúdos das disciplinas: 

 

A reflexão sobre as temáticas permite a abordagem dos conteúdos e articulação 
entre os eixos de cada disciplina garantindo, dessa forma, a interdisciplinaridade. 
Nesse sentido, a prática pedagógica deve facilitar a integração entre os diferentes 
saberes (SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, 2012, p.63). 
 

 
 A dedução, partindo dos princípios e orientações expressos no documento e o depoimento 

da professora entrevistada, é a de que a matéria de Geografia nos anos iniciais da EJA, na 

instituição pesquisada, se efetiva de forma interdisciplinar ao abordar os Estudos da Sociedade e 

da Natureza, a focar: a identidade cultural, a organização social, os espaços da produção - campo 

e cidade, as relações de trabalho, a organização sócio-espacial brasileira, cidadania e 

participação, questões ambientais no campo e na cidade, o ser humano, a constituição brasileira, 

saúde e qualidade, ecossistema e noções de cartografia. 

De acordo com a professora participante da pesquisa, é feita a junção de temas atuais com 

os conteúdos de Geografia para uma melhor compreensão por parte dos alunos. Segundo a 

mesma, ela também não deixa de trabalhar questões ligadas à cidadania, buscando desenvolver a 

construção deste conhecimento para a formação de um aluno(a) mais crítico(a), mais consciente, 

mais participativo(a) e com isso mais cidadão(ã). Segundo Leite (2000, p. 38), 

 

Cidadania pode ser definida como estatuto do cidadão numa sociedade, estatuto 
baseado na regra da lei e no principio da igualdade, ou ainda, como estatuto 

oriundo do relacionamento existente entre uma pessoa natural e uma sociedade 
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política, conhecida como Estado, pelo qual a pessoa deve a este obediência e a 
sociedade lhe deve proteção. 

 

 

 A construção da cidadania, a partir de um ensino voltado para a realidade de vida e 

condições de trabalho dos educandos, propicia o desenvolvimento de uma consciência mais 

crítica, permitindo aos alunos reconhecerem seus valores e identificar seus direitos e deveres 

perante a sociedade. 

 A condição de alunos trabalhadores e de não escolarizados, na idade considerada 

adequada pela sociedade, traz um estigma relacionado a uma espécie de „menor valor‟ perante os 

demais. Com o trabalho voltado para além do ler e escrever, desenvolvendo a construção da 

cidadania, torna-se possível o arrefecimento desse sentimento, elevando sua autoestima e 

motivando-os a uma maior participação social. 

 De acordo com a professora entrevistada, 

 

[...] os recursos que mais utilizo nas atividades de Geografia nas séries iniciais 
da EJA são: os mapas, pois ilustram a teoria abordada como a explicação da 
localização espaço-territorial dos países, estados, cidades, bem como do relevo 
e clima das regiões, além dos temas mais específicos que envolvem o espaço 
urbano e rural. Trabalho de forma interdisciplinar, pois assim enriqueço o 
conteúdo e aos poucos vou agregando outras disciplinas no tema em que estou 
trabalhando em sala, como História, Português e Ciências. 

 
 

 A necessidade da interdisciplinaridade na produção e na socialização do conhecimento no 

campo educativo é essencial para a superação da visão fragmentada nos processos de produção e 

socialização do conhecimento. Sempre articulada no processo de ensino e aprendizagem, no 

pressuposto da organização curricular de uma instituição e nos fundamentos para as opções 

metodológicas de ensino. 

 A interdisciplinaridade é definida nos Parâmetros Curriculares Nacionais como uma 

dimensão que: 

 

[…] questiona a segmentação entre os diferentes campos do conhecimento 
produzida por uma abordagem que não leva em conta a inter-relação e a 
influência entre eles, questiona a visão compartimentada (disciplinar) da 

realidade sobre a qual a escola, tal como é conhecida, historicamente se 
constituiu (BRASIL, 1998, p. 30). 
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 A interdisciplinaridade consiste em fazer uma ponte entre as disciplinas com o objetivo de 

ampliar a visão da escola e das praticas pedagógicas e romper com a fragmentação das 

disciplinas. De acordo com a professora entrevistada,  

 

trabalhar com o ensino de Geografia na EJA amplia a cultura em geral dos 
alunos. O fato de trabalhar com temas diferenciados e com a 
interdisciplinaridade facilita o acesso a conhecimentos que talvez os alunos 
jamais tivessem. E os alunos ainda relutam um pouco sobre a importância da 
Geografia para a sua vida, priorizando as aprendizagens referentes à 
Matemática e a Língua Portuguesa. 
 

 

 É função da Geografia, ao lado das outras disciplinas, desenvolver junto ao aluno a  

capacidade de observar, analisar, interpretar e pensar criticamente a realidade, tendo em vista a 

transformação social. Cabe ao professor, através de suas práticas, resgatar os conhecimentos 

prévios dos seus educandos, efetivando e acrescentando o reconhecimento e a valorização do 

papel do homem como sujeito histórico. 

 

O ensino de Geografia pode levar os alunos a compreenderem de forma mais 
ampla a realidade, possibilitando que nela interfiram de maneira mais consciente 
e propositiva. Para tanto, porém, é preciso que eles adquiram conhecimentos, 
dominem categorias, conceitos e procedimentos básicos com os quais este 
campo de conhecimento opera e constitui suas teorias e explicações, de modo a 
poder não apenas compreender as relações socioculturais e o funcionamento da 
natureza as quais historicamente pertence, mas também conhecer e saber utilizar 

uma forma singular de pensar sobre a realidade: o conhecimento geográfico 
(BRASIL, 1997, p. 74). 
 
 

A concepção e a prática de um educador da EJA deve ser pautada na capacidade de 

reconhecer esses alunos como sujeitos sociais, detentores de uma história de vida, de 

experiências, de relações sociais que as diferenciam das crianças e dos jovens. 

A necessidade de alfabetizar o aluno de forma geográfica deve-se partir das relações 

mais próximas e do cotidiano deste aluno, mostrando que os espaços são construídos em um 

determinado tempo e transformados no decorrer dos anos, através das ações do homem sobre 

ela. Deve-se interpretar também a relação entre homem e natureza, compreender a 

construção e as transformações das paisagens e a lógica do trabalho da ação do homem no 

espaço. 
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A geografia tem com objetivo compreender a vida de cada um de nós 
desvendando os sentidos, os porquês das paisagens em que vivemos e vemos 
serem como são. Entender a lógica que está inserida em cada paisagem. Como 
ela foi construída? Por que ela é assim? É preciso romper com a simples 
visualização/descrição conformista das paisagens (CALLAI, 1999, p.13). 

 

 

Segundo Freire (1996), a Educação dos Jovens e Adultos deve estar pautada na promoção 

da autonomia da consciência e da cidadania, o que só pode ser alcançado a partir do momento 

que o educador se reconheça neste papel, essencialmente político, do ato de educar. 

Todavia o professor deve dinamizar e dispor de outras ferramentas para aumentar o 

rendimento escolar e promover a construção do conhecimento dos seus alunos. Para tanto, o 

conhecimento prévio, ou o saber real dos educandos deve ser resgatado no processo de 

construção do conhecimento sistematizado, independente da área de conhecimento.  

Segundo Romão (2006, p. 61), 

 

O Professor é um educador […] E não querendo sê-lo, torna–se um deseducador. 
Professor-instrutor qualquer um pode ser dado que é possível ensinar 
relativamente com o que se sabe, mas Professor/Educador nem todos podem ser, 
uma vez que só se educa o que se é. 

 
 

O educador da EJA precisa de uma sólida formação política e social para atuar frente às 

propostas no contexto em que se desenvolvem. O adulto analfabeto defronta-se com uma 

sociedade letrada onde o mínimo que precisa é saber ler, escrever e enfrentar a tecnologia da 

informação. 

Levar o aluno da EJA a reconhecer o espaço geográfico é proporcionar-lhe saber das 

transformações realizadas pelo trabalho do homem, algo muito importante. Contudo, o mais 

importante é fazê-lo compreender que o homem, enquanto indivíduo e grupo social se transforma 

e transforma o mundo simultaneamente, logo não há lugar para a passividade. 

 
 
Considerações Finais  
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Dado o exposto, podemos dizer que a Educação de Jovens e Adultos emerge de lacunas 

do sistema educacional, com uma proposta do governo na tentativa de explanar os problemas do 

sistema regular de ensino. Tendo como público alvo os alunos que não tiveram acesso à educação 

na idade propícia, cabe ao professor ser o mediador neste processo de resgate do tempo perdido, 

devendo motivar o alunos a aprenderem e se desenvolverem  enquanto sujeitos, tendo, portanto, 

valor nas suas histórias de vida, ou seja, em suas aprendizagens. 

 Lecionar para adultos com problemas de letramento, isto é, aquele que sabe ler e escrever, 

mas possui dificuldades em interpretar textos e formular ideias de modo coerente e lógico, em 

especial na escrita, exige do professor pleno domínio e qualificação profissional para exercer de 

forma significativa meios que venham facilitar a apreensão por parte dos educandos os conteúdos 

propostos. 

 O ensino de Geografia deve ser realizado de forma interdisciplinar e contextualizado, pois 

estudar de maneira integrada, as questões da atualidade e do cotidiano do aluno, como meios 

facilitadores de aprendizagem, pode levá-los a um maior conhecimento e compreensão da 

realidade na qual estão inseridos. 

 Com isso, entende-se que, tanto na EJA quanto no ensino regular, cabe uma preparação 

docente para realizar com êxito a sua docência e que lecionar, para jovens e adultos, requer um 

diferencial em sua prática docente, visto que os educandos já possuem um repertório de cultura 

diversificada e reflexões acerca do mundo. Logo, o ensino de Geografia enquanto área do 

conhecimento e disciplina escolar, pode contribuir significativamente no despertar do senso 

crítico dos alunos, na compreensão dos elementos que compõem a sociedade, de suas diferenças 

sociais, culturais, de povos e etnias, de políticas e das modificações constante que o seu espaço 

sofre devido às diferentes formas de organização  do homem. 

 Não obstante, o ensino de Geografia proporciona ao indivíduo uma leitura de mundo mais 

crítica e um conhecimento que vai além dos livros didáticos, além de um maior entendimento da 

realidade onde se insere. 
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ENSINO MÉDIO INTEGRADO E AS NOVAS DIRETRIZES CURRICULARES:  

PERSPECTIVAS, AVANÇOS E DESAFIOS
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Introdução 

 

Pesquisando sobre questões educacionais, identificamos que o Ensino Médio, última etapa 

da educação básica, é marcado por um dualismo que ora o aproxima da educação geral, ora da 

profissional. Este é firmado pela legislação educacional e pelas materializações destas.  

A motivação para pesquisar as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e o 

Ensino Médio Integrado surgiu a partir de leituras realizadas na disciplina de Pressupostos 

Teóricos do Ensino Médio, durante o curso de Pedagogia, e no módulo “Políticas Públicas para o 

Ensino Médio no Brasil: o estado da arte”, da Especialização em Políticas Públicas para 

Educação, ambos pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, campus de Cornélio Procópio.  

Diante deste contexto, tomamos como problema de pesquisa: Em que medida as novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio se configuram com possibilidade para 

efetivação do Ensino Médio Integrado?  

A partir deste problema central tivemos como objetivo geral, identificar quais os limites e 

as possibilidades das Diretrizes Curriculares Nacionais para efetivação do Ensino Médio 

Integrado, restringindo-se a reconhecer o contexto histórico e legal em que se configuraram a 

legislação do Ensino Médio brasileiro; apresentar os pressupostos do Ensino Médio Integrado; 

revelar limites e possibilidades das Diretrizes Curriculares Nacionais na perspectiva do Ensino 

Médio Integrado. 

Considerando a educação como trabalho não material, que acontece na sociedade, 

marcada por acontecimentos históricos, sociais e políticos, na primeira parte, denominada “O 

Ensino Médio e a Educação Profissional: breve contexto histórico e legal” retomamos a partir da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n. 4024/61, a legislação educacional 

mailto:camilapionac@hotmail.com
mailto:robertanegrao@uenp.edu.br
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que marca a dualidade estrutural do Ensino Médio, evidentemente atrelado aos interesses da 

lógica do capital, que atende aos interesses do mercado.  

Na segunda parte intitulada “Ensino Médio Integrado: alguns pressupostos”, 

apresentamos os fundamentos teóricos do Ensino Médio Integrado, tomando como conceitos 

essenciais, formação omnilateral, escola unitária e trabalho como princípio educativo.  

Na terceira parte, “Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio: perspectivas, 

avanços e desafios”, discutimos os avanços na Resolução n. 02/12 em contraposição com a 

Resolução n. 03/98, analisando-as à luz do referencial teórico, as possibilidades e limites para 

efetivação do Ensino Médio Integrado.  

Destarte, pretendemos contribuir para as discussões em torno da efetivação do ensino 

médio integrado à educação profissional como possibilidade de uma educação de qualidade 

social, que vise a formação politécnica. 

 

 

O Ensino Médio e a Educação Profissional: breve contexto histórico e legal  

 

Discutir sobre o ensino médio no Brasil, remete-nos retomar o contexto histórico e legal, 

considerando que este ocorre no seio da sociedade, marcada por acontecimentos políticos e 

sociais, determinados pelo mundo globalizado. 

Neste sentido, comecemos o estudo retomando a Lei 4024/61 que fixou pela primeira vez 

as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e estabeleceu que, “o ensino médio será 

ministrado em dois ciclos, o ginasial e o colegial, e abrangerá, entre outros, os cursos 

secundários, técnicos e de formação de professores para o ensino primário e pré-primário” 

(BRASIL, 1961), possibilitando pela primeira vez na história do ensino médio brasileiro a 

articulação entre o ensino médio e o ensino profissionalizante. Este período é concomitante a 

implantação do capitalismo industrial no Brasil, o que pode justificar a possibilidade do ensino 

médio profissionalizante, uma vez que, necessitava-se de profissionais capacitados para atuarem 

nas indústrias, iniciando uma fase compulsória de qualificação de trabalhadores.  

Durante o governo militar (1964-1985), duas leis foram sancionadas, a Lei 5.540/68, que 

fixava normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola 

média, e a Lei 5.692/71, que fixava Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2º graus.  
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A Lei n. 5.692/71 estabelecia em seu artigo 1° que o objetivo geral do ensino de 1º e 2º 

grau é “[...] proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas 

potencialidades como elemento de auto realização, qualificação para o trabalho e preparo para o 

exercício consciente da cidadania” (BRASIL, 1971). 

Estabelece ainda em seu artigo 4° que 

 

Os currículos do ensino de 1º e 2º graus terão um núcleo comum, obrigatório em 

âmbito nacional, e uma parte diversificada para atender, conforme as 
necessidades e possibilidades concretas, às peculiaridades locais, aos planos dos 
estabelecimentos e às diferenças individuais dos alunos (BRASIL, 1971).  

 

 

Neste artigo evidenciamos que o ensino médio integrado à educação profissional tornou-

se uma possibilidade à medida que foi entendido como uma necessidade para o período, a partir 

do qual a educação passou a fazer parte do desenvolvimento industrial do país, podendo ser 

oferecido em regime de cooperação com empresas. Nas entrelinhas deste, ainda subentendemos a 

minimização do Estado diante de sua responsabilidade com a Educação, deixando a cargo do 

setor comercial e privado, cujo interesse era a formação dos trabalhadores flexíveis, adaptáveis ao 

mercado.  

Neste primeiro período, identificamos a disparidade em que o ensino médio é constituído, 

visto que, quando este aparece como possibilidade de formação integrada, sempre há um pano de 

fundo atendendo ora aos interesses políticos (formação para a elite e formação para as classes 

populares), ora aos interesses econômicos (atender a demanda do mercado de trabalho), nunca 

tendo em vista uma escola unitária, que forme o educando integralmente. Para Saviani (1984) 

esta é “teoria da escola dualista”, haja vista, que “[...] é uma escola dividida em duas (e não mais 

do que duas) grandes redes, as quais correspondem à divisão da sociedade capitalista em duas 

classes fundamentais: burguesia e proletariado” (p.29). 

Como parte das discussões para o segundo período, destacamos as propostas de ensino 

médio e educação profissional da década de 1990, período do apogeu das políticas neoliberais, 

entre a qual foi promulgada após oito anos e meio de tramitação a nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN) 9394/96, resultado de algumas satisfações, e muitas 

insatisfações.  
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Na LDBEN n. 9394/96, o ensino médio, etapa final da educação básica tem como 

finalidade “a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

apreendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 

ocupação ou aperfeiçoamentos posteriores” (BRASIL, 1996). Esta lei oportunizou a oferta da 

educação profissional em nível médio, uma vez que atendida a formação geral do educado, e 

poderia prepará-lo para as profissões técnicas. 

No entanto, essa possibilidade de oferta foi vetada com a reforma da Educação 

Profissional, regulamentada pelo Decreto 2208/97, que estabeleceu em seu artigo 5° que “a 

educação profissional de nível técnico terá organização curricular própria e independente do 

ensino médio, podendo ser oferecida de forma concomitante ou sequencial a este” (BRASIL, 

1997, p. 17).  

Neste período, o Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP/MEC) e o 

Decreto 2.208/97 possibilitaram a ampliação das redes privadas, contribuindo com a “[...] 

fragmentação do sistema nacional de educação, o desmonte da rede pública e, em decorrência, a 

expansão da oferta de Educação Profissional pela esfera privada e a submissão da educação à 

lógica e às práticas do mundo dos negócios” (PARANÁ, 2006, p.16). Sob esta ótica, a formação 

profissional tem como objetivo a formação do trabalhador polivalente e flexível. 

Outro documento que vale ser discutido é o Decreto 5154/04, posteriormente revogado 

pela lei 11.741/08, que mesmo com alguns ransos do Decreto 2208/98, retomou a possibilidade 

de integração entre educação geral e formação profissional em nível médio, conforme é disposto 

no parágrafo 1° do artigo 4° “A articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e 

o ensino médio dar-se-á de forma: I – integrada [...].        II – concomitante [...] III - subseqüente, 

oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino médio (BRASIL, 2004)”.  

Após a breve contextualização histórica e política sobre o Ensino Médio e a Educação 

Profissional no Brasil, faz-se necessário, considerando os avanços e retrocessos, analisar 

pressupostos teóricos que possam aportar a implantação do Ensino Médio Integrado.  

 

 

Ensino Médio Integrado: alguns pressupostos 
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Historicamente a escola tem assumido o papel dicotômico entre o conhecimento teórico e 

a práxis, e é sob esta perspectiva que o ensino médio brasileiro tem se fundamentado. Em crítica, 

as Diretrizes da Educação Profissional: fundamentos políticos e pedagógicos afirmam que,  

 

O novo tipo de produção racionalizada demandava um novo tipo de homem, 

capaz de ajustar-se aos novos métodos da produção, para cuja educação eram 
insuficientes os mecanismos de coerção social. Tratava-se de articular novas 
competências a novos modos de viver, pensar e sentir, adequados aos novos 
métodos de trabalho caracterizados pela automação de base eletromecânica, 

que implicavam ausência de mobilização de energias intelectuais e criativas no 
desempenho do trabalho. Neste aspecto, além de expressar uma reforma 
econômica, a hegemonia assume as feições de uma reforma intelectual e moral 
(PARANÀ, 2006, p. 22).  

 

 

É sob o reconhecimento das mudanças ocorridas no mundo econômico e 

consequentemente do trabalho, que discutiremos a proposta do Ensino Médio integrado, pautada 

nos pressupostos da formação omnilateral e unitária, a partir do princípio educativo do trabalho, 

buscando, romper com a redução desta fase do ensino ao atendimento da demanda do capital, 

haja vista, que “[...] tanto as relações sociais e produtivas como a escola passam a educar o 

trabalhador para esta divisão. [...] Assim, o conhecimento científico e o saber prático são 

distribuídos desigualmente” (PARANÁ, 2006, p. 24).  

Inicialmente faz-se necessário conceituar o termo Integrar. Segundo o dicionário Luft, 

integrar significa “tornar inteiro ou integral; completar; integralizar”; ainda, “fazer parte do todo; 

associar-se; incorporar-se” (2000, p. 395). Silva e Colontonio afirmam que Ensino Médio 

Integrado significa “integrar escola e trabalho; integrar formação científica básica e formação 

técnica específica; integrar cultura geral e cultura técnica” (2008, p. 91).  

A partir destes conceitos de integração, retomemos aos estudos de Ramos (2008), que 

considera que o princípio da integração deve ser a formação omnilateral do indivíduo, que 

considera o homem em sua totalidade e implica “[...] as dimensões fundamentais da vida que 

estruturam a prática social. Essas dimensões são o trabalho, a ciência e a cultura” (p. 63). 

Formar o homem em sua totalidade requer a tomada do trabalho como princípio 

educativo, implicando reconhecer que historicamente a sociedade foi marcada pela divisão social 

do trabalho, na qual cada grupo se organizava para a obtenção dos recursos necessários para sua 
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sobrevivência e de sua família, o que foi modificado no decorrer das mudanças sociais. Segundo 

Marx e Engels (2004),  

 

A divisão do trabalho implica ainda na contradição entre o interesse do 

indivíduo singular ou da família singular e o interesse coletivo de todos os 
indivíduos que se relacionam entre si [...]. Finalmente, a divisão social do 
trabalho oferece-nos o primeiro exemplo do seguinte fato;a partir do momento 
em que os homens vivem na sociedade natural, desde que, portanto se verifica 
uma cisão entre o interesse particular e o interesse comum, ou seja, quando a 
atividade já não é  dividida voluntariamente mas sim de forma natural, a ação do 
homem, transforma-se para ele num lugar estranho que se lhe opõe e o subjuga, 
em vez de ser ele a dominá-la (p. 25). 

É a partir deste olhar que discutimos o trabalho em suas duas dimensões: o trabalho 

ontológico e trabalho “laborativo ou emprego” (FRIGOTTO, 2005, p. 58). O trabalho laborativo 

refere-se ao trabalho fragmentado, convertido em mercadoria, na qual o trabalhador vende sua 

força de trabalho, e em troca é assalariado, é a divisão social e técnica do trabalho. Já o trabalho 

em sua dimensão ontológica, que mais nos interessa, refere-se a manifestação humana para 

produção da própria existência, sendo que é “[...] por meio do trabalho que o homem age sobre a 

natureza, transformando-a e, ao mesmo tempo, transformando-se a si mesmo, sendo portanto 

expressão de suas faculdades físicas e mentais” (SILVA e COLONTONIO, 2008, p. 92). É o 

trabalho no sentido ontológico que se configura como o princípio educativo do ensino médio.  

Se o modelo capitalista exige a divisão fragmentada do trabalho, este faz com que o 

conhecimento intelectual e prático, o consumo e a produção, sejam inerentes a vida de grupos 

distintos, assim, tanto as relações sociais e as de produção quanto as instituições escolares 

contribuem para esta divisão, no qual para as classes populares restam os trabalhos práticos, os 

quais uma formação em nível básico daria conta de desenvolver as habilidades necessárias para o 

trabalho nas indústrias, o trabalho alienado, neste sentido Czernisz (2006) chama atenção 

 

[...] a flexibilização tanto reforça quanto obriga cada trabalhador a procurar 

formas de qualificação e aperfeiçoamento profissional por conta própria. Do 
mesmo modo, obriga o trabalhador a submeter-se ao trabalho por tempo 
determinado, com baixo salário e sem garantias. Esses fatos são muitas vezes 
naturalizados e revigoram a teoria do capital humano e as exigências do novo 
perfil profissional (p. 55).  
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Pensando na organização entre trabalho e educação na perspectiva gramsciana, este toma 

o caráter histórico do trabalho industrial (desenvolvimento científico) como proposição para a 

efetivação de uma formação unitária, que integre trabalho e ciência.  

 

O advento da escola unitária significa o início de novas relações entre trabalho 

intelectual e trabalho industrial não apenas na escola, mas em toda a vida social. 
O princípio unitário, por isso refletir-se-á em todos os organismos da cultura, 
transformando-os e emprestando-lhes um novo conteúdo (GRAMSCI, 1985, 
p.125). 

 

 

Neste aspecto a ciência é entendida como a produção sistemática de conhecimentos, que 

são produzidos historicamente pela humanidade. Segundo Ramos (2008), esta e o trabalho 

formam uma unidade, uma vez que, “[...] o ser humano foi produzindo conhecimentos à medida 

que foi interagindo com a realidade, com a natureza [...]” (p. 64), deixando como 

responsabilidade da escola transmitir aquilo que foi mais elaborado, sistematizado. Nesta relação, 

também podemos destacar a cultura, uma vez que as pessoas agem de acordo com as normas e 

crenças de determinados grupos, de determinada cultura.  

Tomando a indissociabilidade entre trabalho, ciência e cultura, reconhecemos a 

possibilidade de uma formação politécnica, que não é a formação do indivíduo polivalente, 

flexível, mas a formação que não faz distinção entre o trabalho manual e intelectual, haja vista, 

que “[...] não existe trabalho manual puro, nem trabalho intelectual puro” (GARCIA, 2008, 143), 

assim não deve haver distinção na formação educacional da classe trabalhadora e da classe 

dominante.  

A partir desta breve discussão dos pressupostos para o Ensino Médio Integrado, 

evidenciamos que muitos são os condicionantes para a materialização deste, e que ainda cabem 

ser discutidos em outros trabalhos. Dentre estes assuntos destacamos: a construção e efetivação 

do currículo integrado, a construção do projeto político pedagógico que abarque a formação geral 

e profissional, e, essencialmente, a expedição de leis e pareceres que normatizem e possibilitem a 

efetivação do Ensino Médio Integrado que “[...] pressupõe a formação de pessoas que 

compreendam a realidade e que possam atuar como profissionais” (GARCIA, 2005, p. 164. apud 

ARAÚJO, 2008, p. 186). 
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Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio: perspectivas, avanços e desafios  

 

Considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais como “[...] um conjunto de definições 

doutrinárias sobre princípios, fundamentos e procedimentos na Educação Básica que orientam as 

escolas na organização, articulação, desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas” 

(RODRIGUES, 2012, p.3), destacamos que estas, foram analisadas a partir da concepção de 

Shiroma, Campos e Garcia (2005), que afirmam que os textos são produzidos, reproduzidos e 

implementados em contextos diferenciados, e ressaltam a existência do contexto de influência 

onde as políticas são produzidas, caracterizando-se como um espaço de disputa de interesses; o 

contexto de produção de textos, no qual deve ser analisado a narrativa que lhe dá suporte, que em 

sua maioria aparece com uma linguagem apelativa, persuasiva, onde a mídia e mercado são os 

responsáveis pela sua disseminação. As políticas educacionais são “[...] ao mesmo tempo, texto, 

prática discursiva e prática social [...]” (SHIROMA, CAMPOS E GARCIA, 2005, p. 440), assim 

o contexto da prática refere-se a implantação da política, que quanto mais abstrata, maiores 

possibilidades de interpretações diferenciadas e mais dificuldade para sua efetivação.  

Todavia, destacamos que as DCN-EM atuais foram definidas pela Resolução n. 02/12, a 

partir do Parecer CEB-CNE 05/2011, mas que, para sua análise faz-se necessário retomar a 

Resolução n. 03/98, expedida pelo parecer 15/98, que instituiu as primeiras Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.  

O Parecer 15/98 teve como relatora a educadora Guiomar Namo de Mello, que foi 

nomeada em 1997, pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso para o cargo de Conselheira do 

Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica (CNE-CEB). Ela participou da 

elaboração das Diretrizes Curriculares da Educação Profissional, e das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Formação de Professores da Educação Básica em nível Superior, e prestou 

consultoria a vários projetos educacionais, dentre eles, a implantação da reforma curricular do 

Ensino Médio na SEMTEC/MEC. Vale ressaltar também que esta foi orientanda de doutorado do 

professor Dermeval Saviani, teórico que defende a obrigatoriedade de uma educação pública, 

gratuita e de qualidade, na qual por meio do ensino dos conteúdos científicos acumulados pela 
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humanidade vise a emancipação humana, e mesmo tendo realizado vários estudos nesta linha, 

assumiu o Conselho Nacional de Educação, num período de políticas extremamente neoliberal.  

Concluímos a partir do Parecer CEB-CNE 15/98, que as DCN-EM foram elaboradas em 

consonância com a LDBEN 9394/96, que prevê em seu artigo 9º inciso IV, entre as 

responsabilidades da União, estabelecer em regime de  colaboração com os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação em todos níveis da educação 

básica, assegurando-lhes a formação básica comum, problematizamos que ambas, embora 

possuam um discurso inusitado, não se desvinculam das políticas correntes da década de 1990 

que, de acordo com Czernisz (2006) “[...]acompanham e expressam a seqüência de mudanças 

provocadas pela reestruturação capitalista e pela necessidade de perpetuação do capital” (p.14-

15). Frente aos projetos neoliberais que sem dúvida marcam a década de 1990, destacamos a 

presença das influências dos organismos internacionais, que além da economia, reestruturam a 

educação. Uma, de suas maiores influências são os quatro pilares que deveriam fundamentar a 

educação brasileira, aprender a prender, aprender a ser, aprender a conhecer e aprender a 

conviver, presente no Relatório Jacques Dellors, que sem dúvidas estiveram como pano de fundo 

na elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio, traduzidos na formação 

das “competências” necessárias ao cidadão para prosseguimento nos estudos e atuação no 

trabalho.  

Revendo especificamente as DCN-EM/1998, segundo Moehlecke, estas apresentam 

 

[...] Um discurso sedutor e inovador, por meio da valorização de uma concepção 

de “educação para a vida e não mais apenas para o trabalho”; da defesa de um 
ensino médio unificado, integrando a formação técnica e a científica, o saber 
fazer e o saber pensar, superando a dualidade histórica desse nível de ensino; de 
um currículo mais flexível e adaptado à realidade do aluno e às demandas 
sociais; de modo contextualizado e interdisciplinar; baseado em competências e 
habilidades (2012, p.47). 

 

 

Este discurso sedutor e contraditório pode ser identificado na própria legislação, que 

discursa sobre a impossibilidade de separação entre a formação geral e o trabalho, ao mesmo 

tempo em que exclui a possibilidade do Ensino Médio Integrado. No artigo 12 das DCN - 

EM/1998, evidenciamos algumas contradições:  
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Não haverá dissociação entre a formação geral e a preparação básica para o 

trabalho, nem esta última se confundirá com a formação profissional. 
§ 1º A preparação básica para o trabalho deverá estar presente tanto na base 
nacional comum como na parte diversificada. 
§ 2º O ensino médio, atendida a formação geral, incluindo a preparação básica 
para o trabalho, poderá preparar para o exercício de profissões técnicas, por 
articulação com a educação profissional, mantida a independência entre os 
cursos (BRASIL, 1998). 

 
 

Fica claro que a utilização do conceito do trabalho reduz-se ao trabalho utilitário, labor; e 

a afirmação de que a “escola é para a vida”, reduz a vida ao desenvolvimento de competências 

para o atendimento das exigências do mundo capitalista, logo que é este, que determina as 

prioridades educacionais a partir de seus interesses e necessidades.  

Um segundo ponto que vale ser discutido nas Diretrizes de 1998, são os princípios nos 

quais o ensino médio deve ser pautado. 

 

Art. 3º Para observância dos valores mencionados no artigo anterior, a prática 

administrativa e pedagógica dos sistemas de ensino e de suas escolas [...] 
deverão ser coerentes com princípios estéticos, políticos e éticos, abrangendo:  
I - a Estética da Sensibilidade [...]. 

II - a Política da Igualdade [...]. 
III - a Ética da Identidade [...]. 

 

Embora tal discurso apareça na letra da Resolução, não podemos deixar de analisá -los 

como acentuação dos valores humanos, que tornam os homens seres capazes de se adaptar 

facilmente com as mudanças ocorridas no mundo capitalista, ideal que começa ser introduzindo 

na formação do aluno desde os anos iniciais da educação básica, acentuando-se no ensino médio. 

Pautar a organização do ensino médio sob estes pressupostos é descarregar no aluno, no 

indivíduo a responsabilidade do seu sucesso ou fracasso na sociedade. Esta responsabilização se 

faz na afirmação de que a todos são oportunizados a atividade criativa, cabendo a cada um se 

adentrar no mundo da concorrência, e conquistar seu espaço/vaga na sociedade. 
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Muitas são as contradições presentes nas DCN - EM de 1998, uma análise mais 

aprofundada permitiria levantar muitos outros pontos, como a possibilidade de atuação das 

instituições/ empresas privadas na oferta do ensino profissionalizante, a atuação pedagógica a 

partir da interdisciplinaridade, no entanto, nosso interesse principal foi destacar as contradições 

gerais, para dialogar com as novas DCN – EM (2012).  

As novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio de 2012 (Parecer CNE-

CEB n. 05/2011 e Resolução n. 02/2012) teve como relator do Parecer CNE-CEB n. 05/2011 o 

professor José Fernandes de Lima, atual Conselheiro do Conselho Nacional de Educação. 

Segundo este Parecer a elaboração das novas DCN-EM/2012,  

 

[...] Se fez necessária também, em virtude das novas exigências educacionais 
decorrentes da aceleração da produção de conhecimentos, da ampliação do 

acesso às informações, da criação de novos meios de comunicação, das 
alterações do mundo do trabalho, e das mudanças de interesse dos adolescentes e 
jovens, sujeitos dessa etapa educacional (BRASIL, 2011, p. 2). 

 

 

Discutindo esta minuta de lei evidencia-se que no discurso sedutor muitos são os avanços 

pretendidos, como o reconhecimento da educação como um direito social e gratuito, discussão 

sobre a qualidade educacional, discussão sobre a base comum e a parte diversificada como um 

todo integrado, mas, tomando forma de Resolução (n. 02/2012), esta perde a essência de algumas 

discussões, assinala alguns avanços (pressupostos teóricos), e permanece com muitos ransos, 

dentre eles, a possibilidade do médio profissionalizante subsequente. Embora a 

elaboração/discussão desta se fez em outro período, ainda é visível a influência dos quatro pilares 

da educação, na medida em que se afirma que:  

 

É precisamente no aprender a aprender que deve se centrar o esforço da ação 
pedagógica, para que, mais que acumular conteúdos, o estudante desenvolva a 
capacidade de aprender, de pesquisar e de buscar e (re)construir conhecimentos 
(BRASIL, 2011, p. 41). 
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Outra limitação presente no Parecer n.05/2011, é a afirmação que o currículo escolar 

exige,  

[...] Uma seleção de saberes e conhecimentos significativos, capazes de se 
conectarem aos que o estudante já tenha apreendido e que, além disso, tenham 
sentido para ele, toquem-no intensamente, como propõe Larrosa (2004), e, 
ainda, contribuam para formar identidades pautadas por autonomia, 
solidariedade e participação na sociedade. 

 
 

 

Como percebe-se, as novas DCN-EM/2012 resultam de muitas discussões que “[...] já 

vinham sendo propostas desde a aprovação das DCNEM em 1998” (MOEHLECKE, 2012, p. 52), 

no entanto avança em alguns aspectos, continua relacionada aos projetos neoliberais em outros. 

Com o intuito de discuti-las, tomamos o artigo 5° que estabelece  

 

O Ensino Médio em todas as suas formas de oferta e organização, baseia-se em: 

I - formação integral do estudante; 
II - trabalho e pesquisa como princípios educativos e pedagógicos, 
respectivamente; 
III - educação em direitos humanos como princípio nacional norteador; 
IV - sustentabilidade ambiental como meta universal; 
V - indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a 

historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos do processo educativo, bem 
como entre teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem; 
VI - integração de conhecimentos gerais e, quando for o caso, técnico-
profissionais realizada na perspectiva da interdisciplinaridade e da 
contextualização; 
VII - reconhecimento e aceitação da diversidade e da realidade concreta dos 
sujeitos do processo educativo, das formas de produção, dos processos de 

trabalho e das culturas a eles subjacentes; 
VIII - integração entre educação e as dimensões do trabalho, da ciência, da 
tecnologia e da cultura como base da proposta e do desenvolvimento curricular 
(BRASIL, 2012).  

 

A partir deste artigo e de seus incisos, identificamos três possíveis avanços no que tange 

ao Ensino Médio Integrado. O primeiro refere-se ao reconhecimento da necessidade da formação 

integral do aluno, que embora não especificado, deve ser entendido como a formação humana em 

todas as suas dimensões.  O segundo avanço é a concepção do trabalho e da pesquisa como 
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princípio educativo, e o terceiro, o estabelecimento do trabalho, da ciência, da tecnologia e da 

cultura, como pressupostos teóricos, em superação aos princípios éticos, estéticos e políticos.  

Considerando que o trabalho e a ciência já foram discutidos no item dos pressupostos 

teóricos, destacamos os termos cultura e tecnologia, que devem se fazer presentes na formação 

escolar atual. Cultura pode ser entendida como “[...] o processo de produção de expressões 

materiais, símbolos, representações e significados [...]” e tecnologia como a “[...] transformação 

da ciência em força produtiva ou mediação do conhecimento científico e a produção, marcada, 

desde sua origem, pelas relações sociais que a levaram a ser produzida” (BRASIL, 2012).   

Segundo o Parecer 05/2011, a elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais fez-se 

necessária, 

 

[...] também, em virtude das novas exigências educacionais decorrentes da 
aceleração da produção de conhecimentos, da ampliação do acesso às 

informações, da criação de novos meios de comunicação, das alterações do 
mundo do trabalho, e das mudanças de interesse dos adolescentes e jovens, 
sujeitos dessa etapa educacional (p.2). 

 

A partir desta citação, reconhecemos que as novas DCNEM configuram-se mais como 

uma proposta educacional do que como um ato normativo, retornando basicamente as mesmas 

limitações da década de 1990. Uma das limitações das novas diretrizes curriculares é a redução 

da organização curricular, para efetivação de um currículo mais flexível e atrativo que contribua 

com a diminuição da evasão e repetência dos alunos. Vale ressaltar ainda, que o termo 

“diversidade” aparece no Parecer 05/11 das DCNEM em vários momentos, para discutir vários 

assuntos, como as diferenças de identidade cultural, diversidades de interesses, entre outros. 

Diante desta discussão, vale ressaltar que a proposta do Ensino Médio e Ensino Médio 

Integrado estão distantes de configurar-se como uma possibilidade unitária de ensino, o que 

significa afirmar, que é pela análise, contradição e visão da totalidade que se pode avançar na 

identificação das bases políticas das propostas educacionais, o que tange na defesa de uma 

concepção que considera o homem em sua totalidade histórica e a articulação entre trabalho 

manual e intelectual, por meio de uma formação politécnica.  
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Considerações Finais 

 

As questões aqui discutidas não esgotam, por certo, mas alertam para a necessidade de uma 

reflexão e aprofundamento sobre as possibilidades para a efetivação do ensino médio integrado à 

educação profissional, uma proposta fundamentada a partir da luta por uma formação unitária, que 

não distinga a formação intelectual, da formação técnica, mas que as integre.  

Analisar esta modalidade requer a compreensão de que historicamente esta fase é marcada 

pela dualidade que ora a aproxima da formação geral, ora da formação intelectual, atendendo aos 

interesses e pactos das políticas neoliberais, do mercado.  Assim, as políticas para o Ensino Médio, 

devem ser analisadas inseridas no contexto sócio, econômico e político, o que deixa evidente que 

tais políticas educacionais estão intimamente associadas à correlação de forças presentes nos 

vários momentos históricos e políticos.  

A partir desta concepção retomamos ao problema de pesquisa para tecer algumas 

considerações: Em que medida as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio se 

configuram com possibilidade para efetivação do Ensino Médio Integrado?  

As novas DCNEM apresentam-se mais como uma proposta educacional, do que como um 

ato normativo, devido a proposta curricular que não há possibilidade de materialização nas 

instituições escolas como se encontram hoje (tanto em nível de financiamento, quanto estrutura 

física). Um dos maiores avanços evidenciados é a afirmação da obrigatoriedade do ensino médio, 

a defesa da integração entre educação, trabalho, ciência, tecnologia e cultura, e a tomada do 

trabalho e da pesquisa como princípio educativo e pedagógico. Também pode ser destacada a 

organização curricular, na qual o currículo deve ser composto pela base nacional comum e pela 

parte diversificada, formando um todo integrado.  

Entre meio a avanços, as DCNEM também trás limitações, haja vista que, esta trouxe uma 

significativa mudança na linguagem, mas que analisada em profundidade acaba por retratar as 

mesmas limitações das DCNEM de 1988, no que tange a possibilidade de diversificação e 

flexibilização da organização escolar para atender aos interesses dos estudantes e do meio social.  

Em suma, defendemos que o ensino médio deve estar articulado ao mundo do trabalho, da 

cultura e da ciência (sendo um direito social e subjetivo), com o objetivo de construir sujeitos 

emancipados, criativos e leitores críticos da realidade onde vivem e com condições de agir sobre 

ela. 
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Introdução  

  

A importância da educação para o desenvolvimento e progresso do Brasil tem sido 

amplamente discutida por governos e pela sociedade nas últimas décadas. A ela e ao professor, é 

atribuída a possibilidade de melhorar as condições econômicas e sociais, preparando o povo para 

construção de um país moderno nos moldes das grandes nações do mundo.  A formação de 

professores tem sido discutida na perspectiva de melhorar a qualidade de ensino nas escolas 

públicas brasileiras, uma vez que sem bons professores não se pode pretender um ensino de 

qualidade. Percebemos, no decorrer de nossos estudos acadêmicos no curso de Pedagogia, a 

fundamental importância que o preparo do professor tem para o desenvolvimento do ensino 

escolar. No entanto, vemos, constantemente, críticas a ele, responsabilizando-o pela má qualidade 

do ensino no país. Até concordamos, em parte, com tal afirmação. Mas esta carece de 

fundamentação histórica, visto que, em séculos, desde o descobrimento do Brasil pela coroa 

portuguesa até os dias de hoje, inúmeras propostas foram feitas na perspectiva de melhorar a 

formação do professor brasileiro, mas que por motivo ou outro, acabaram por não obter o 

resultado esperado ou resultado algum. 

O reconhecimento sobre a importância da educação e da formação de professores não é 

atual. Pelo contrário, pode ser identificado em outros momentos históricos do Brasil, com maior 

ênfase no período da Primeira República, também conhecida como República Velha (1889 a 

1930). Neste período, a educação foi destacada como sendo de grande importância para a 

concretização das transformações políticas, econômicas e sociais, e merecedora de maior atenção 

do Estado, com promessas de melhorias quantitativas e qualitativas. Os idealistas republicanos 
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elegeram-no como marco histórico para a educação brasileira e ao regime imperial, deflagraram 

inúmeras críticas quanto à qualidade da educação. Mas se na monarquia brasileira nada fora feito, 

o que foi feito na república, então? Que profissional foi pensado para atender às exigências de 

qualidade que se buscava para a escola pública?  Por isso, nosso estudo delimitou-se a este 

período. 

 Salientamos a importância deste estudo para um melhor entendimento e dimensionamento 

das ações empreendidas para com a educação dos professores neste período e das influências por 

detrás das políticas implementadas para tal fim.   

Pensar a educação escolar pública e o processo de formação de professores como imune às 

influências externas é desconsiderar o estratégico papel de ambos na construção, confirmação e 

manutenção das estruturas sociais. Por isso, buscamos estudá-los nas suas relações com o 

contexto social, econômico e político, procurando responder ao seguinte problema: Qual o perfil 

de professor idealizado pelo Estado Republicano? Nosso objetivo é demonstrar as principais 

realizações do Estado republicano para com a educação e a formação de professores neste 

período e identificar as principais influências dos ideais republicanos nas políticas educacionais 

empreendidas.  

 Para este estudo, realizamos pesquisa bibliográfica, subsidiada em trabalhos de autores 

que pesquisam a história da escola e do professor brasileiro como Castro (2006), Hervatini e 

Souza (2009) Schaffrath (2008); Tanuri(2000) entre outros também importantes.    

 Para melhor desenvolvimento e compreensão de nosso trabalho, o subdividimos em três 

partes: O lugar da escola no processo republicano brasileiro; A escola normal no Brasil e A 

formação do professor segundo Fernando de Azevedo. Assim, nos inserimos nas discussões sobre 

o professor brasileiro esperando contribuir no campo da história  para com a educação deste 

profissional. 

 

 

O lugar da escola no processo republicano brasileiro  
 

 

 A implantação do Regime Republicano no Brasil deu-se sob influência, em movimento 

retardado, dos acontecimentos políticos ocorridos na Europa com a Revolução Francesa e pelo 

contato de intelectuais brasileiros com os ideais iluministas e positivistas. Constituiu-se numa 
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transição complexa e não linear, como, por vezes, dá-se a entender na literatura histórica. A 

sociedade brasileira passava por um momento de grandes transformações. Na economia, a força 

de trabalho deixava de ser a do negro escravo. Na educação, uma atenção maior para o ensino 

primário com garantia do Estado; antes sob predomínio da iniciativa privada. Havia o desejo de 

mudanças quanto à forma de governo, caracterizado pela centralidade monárquica e pouca 

participação política do povo nos negócios da nação. Pelo país, muitas revoltas manifestavam a 

insatisfação social de várias regiões para com as políticas adotadas pelo governo imperial: 

Revolução Farroupilha (1835), Sabinada (1837), Revolução Praieira (1848), e outras que, de 

longa data, indicavam a provisoriedade do Império.    

 A emergência dos republicanos organizados em partido consolidou a defesa de uma nova 

era para a nação, abrindo caminho para sua modernização segundo os ideais iluministas agora em 

bases positivistas. Prometiam uma nação com direitos de cidadania para todos, um governo para 

e por todos sob o princípio da liberdade e democracia (SCHUELER & MAGALDI, 2008, p. 34).  

 O projeto republicano de modernização do país objetivava mudanças profundas na 

sociedade brasileira. O contato dos intelectuais republicanos com as transformações ocorridas na 

Europa, principalmente na França, mostrava que o Brasil encontrava-se distante das nações 

modelo de civilização. Colocar o país rumo a caminho da modernização exigia ações pontuais, 

remodelando, formando um novo cidadão no pensar e no agir quanto ao trabalho, à saúde, aos 

hábitos de higiene e a conduta social.   

A educação assumiu papel central neste projeto republicano de renovação e 

modernização. Primeiramente, esta importância estava ligada à legitimação do novo regime, 

cujos alicerces estavam na vontade popular manifestada pelo voto. O direito ao voto cabia 

somente aos alfabetizados, mas neste momento histórico, o índice de analfabetos entre a 

população brasileira era muito grande, atingindo mais de 80%. Por esse motivo, era impositiva a 

necessidade de escolarizar essa grande massa para que o processo eletivo, pertinente ao novo 

regime, não se configurasse na fragilidade de sua legitimação. Isso confirma Magalhães.  

 

Mais um fato tornava o investimento na educação tarefa urgente: com a maioria 
da população analfabeta, o sistema republicano poderia estar seriamente 
comprometido com a falta de quórum nas eleições, pois só votariam aqueles que 
soubessem ler e escrever. Assim, providenciar instrução à massa torna-se 

imperativo para a garantia da nova forma de governo implantada. (2008, p.97)  
 



140 

 

 

   Preparar o povo para sua inserção no processo político democrático era, pois, uma tarefa 

necessária e melhor seria realizada por meio da escola, com foco para o ensino primário. Tal 

como fizeram os Jesuítas, ensinando os ideais e valores cristãos às crianças indígenas por meio 

da escola, os republicanos objetivaram, não somente letrar a população, mas também fazer da 

escola lócus para a formação do novo cidadão para a República, moldando-o aos ideais e valores 

que fundamentavam o regime no país. Transformar a grande massa em pessoas civilizadas, 

educadas, próprias de um país ordeiro e progressista, com uma identidade nacional visível era 

uma árdua tarefa a ser executada (MAGALHÃES, 2008). Opinião semelhante compartilham 

outros autores, como Ana Emília C. S. Ferreira e Carlos Henrique de Carvalho:   

 

[...] a defesa da instrução como elemento de integração do povo a Nação, 
fortalecido com a proclamação da República, propiciou a necessidade de 

produção de uma nova escola, organizada de acordo com os interesses do 
projeto educacional da nova ordem que se implantava. Nesse período foi 
atribuída a educação popular o papel de formação do cidadão republicano, 
consolidando o novo regime e promovendo o desenvolvimento social e 
econômico. (FERREIRA & CARVALHO, 2011, p.4, grifo nosso). 
 

 

E também Luciana Hervatini e Fátima Cristina Lucas de Souza  

 

A escola primária representou, neste momento histórico, uma cultura escolar a 
parte. A ela caberia a finalidade de moldar o caráter das crianças, incutindo-lhes: 

„valores e virtudes morais, normas de civilidade, amor ao trabalho, respeito 
pelos superiores, apreço pela pontualidade, pela ordem e asseio‟ (HEVANTINI 
& SOUZA, 2009, p.3270, grifo nosso). 

 

Para os intelectuais republicanos, a escola assumiria o papel fundamental no projeto da nova 

Nação. Assim  

 

[...] caberia a escola e a suas professoras o „regenerar‟ do povo, fazê-lo nascer de 
novo, deixando para trás um estado primitivo, de barbárie rumo a uma nova 
civilização dos costumes. Regenerar aos olhos republicanos é nascer de novo, 

civilizado. A natureza de um povo „atrasado‟ se corrige através de sua 
higienização e da educação; é assim que se aperfeiçoa uma Nação. 
(MAGALHÃES, 2008, p.107, grifo nosso). 
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 Ao mesmo tempo em que via a escola como local privilegiado para difusão de sua 

ideologia, o governo republicano tinha a intenção subjacente de “apagar” da memória histórica as 

iniciativas imperiais, de modo a fortalecer suas próprias ações quanto ao ensino no país e criar 

um novo marco político-histórico para a educação brasileira.  Dar relevo às ações republicanas 

levava ao apoucamento das iniciativas e ações imperiais.  Quanto a isso, são importantes as 

análises trazidas por Lívia Diana Rocha Magalhães referentes à imagem e ao simbolismo no 

período republicano. Segundo ela, havia a intencionalidade de divulgar visualmente tudo o que 

era feito, a ação de transformação, concretizando os ideais defendidos para a constituição de uma 

civilização moderna (2008).  

 O início do período republicano não representou grandiosas mudanças na educação 

brasileira como se poderia deduzir diante do retórico discurso de seus intelectuais quanto à 

garantia de direitos aos cidadãos. As que ocorreram não foram marcantes, sendo, aliás, poucas as 

ações significativas neste início.  

 A preocupação para com o ensino primário se fazia presente. Agora, mais que nunca, por 

meio do ensino escolar, a grande massa da população deveria ser alfabetizada para somar-se ao 

corpo eletivo de cidadãos que garantiria a legitimidade ao novo regime. A educação seria 

“aclamada como instrumento para viabilizar o sistema de voto universal” (SCHAFFRATH, 2008, 

p.145).  

 Os grupos escolares tiveram sua origem nas escolas anexas às Escolas Normais do estado 

de São Paulo, após as reformas que ocorreram no final do século XIX (CASTANHO, s/d, 

p.5800). Sua criação, sob grande responsabilidade dos estados federados, constituiu-se um 

avanço no sentido da constituição de uma escola primária moderna e de qualidade. Sua estrutura 

física e organizacional diferia das escolas unitárias
22

 apresentando ambiente apropriado ao 

trabalho de ensino e organização didático-pedagógica e administrativa com a inovação pelo 

ensino seriado. Este modelo escolar correspondia à influência positivista que embasava os ideais 

republicanos prezando pela organicidade, divisão e cientificidade no trabalho educativo. Modelo 

inspirador, o estado de São Paulo foi o pioneiro na sua implementação e sua escola primária 

tornou-se parâmetro para as escolas republicanas de outros estados da Federação. Educadores de 

                                              
22

 [...] escolas unitárias de ler, escrever e contar as quais atendiam alunos de idades diferentes e adiantamentos 

escolares distintos na mesma sala de aula. Além disso, eram de acesso limitado e não possuíam propriamente uma 
uniformidade em suas diretrizes pedagógicas. Na maioria das vezes, funcionavam na extensão da casa do professor, 

ou em paróquias, cômodos de comércio, salas pouco arejadas e com iluminação precária (PEINADO, 2010, p.84). 
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muitos lugares do país vinham para conhecer as mudanças ali empreendidas. Isso configurava a 

importância que o estado adquirira no cenário político e cultural da nação. Também outros 

estados tomaram a iniciativa de implantação de grupos escolares, constituindo uma experiência 

particular, como é o caso do Rio de Janeiro e Maranhão, por exemplo.  

 Embora os grupos escolares tenham sido uma iniciativa na busca de melhoria do ensino 

primário na Primeira República, eles tinham também a missão ideológica de configurar um 

marco educacional, um símbolo da ação republicana na educação brasileira, com seus prédios 

majestosos e imponentes.  

 Ainda que reconhecida sua importância no contexto educacional do país, o modelo de 

grupo escolar atendia, quase que exclusivamente, à população dos centros urbanos,  enquanto a 

grande parte da população recebia a educação primária nas escolas de estrutura multisseriada. 

Esta situação foi evidenciada não apenas nos anos iniciais da República brasileira, mas 

perpetuou-se sob a imposição dos diferentes contextos  econômicos e políticos encontrados nos 

inúmeros estados da Federação. 

 

 
A escola normal no Brasil  

 

A formação de professores não deixou de ser tema de discussão entre as autoridades, 

políticos e intelectuais republicanos no Brasil e nem foi uma exclusividade destes. No período do 

regime imperial, houve mostras de preocupação do Estado para com o preparo do professor para 

as escolas primárias. Isso se verificou na Lei Geral do ensino de 1827, que tencionava a seleção e 

a preparação pelo emprego do método do ensino mútuo ou método de Lancaster
23

. Depois, sob a 

responsabilidade das províncias, com a criação das escolas normais, tendo como marco histórico 

a fundação da Escola Normal do Rio de Janeiro, em 1835.  

 As Escolas Normais, no Brasil, destinadas à formação de professores para o ensino 

primário seguiram, provavelmente, o modelo da França (SCHAFFRATH 2008), onde a 

preocupação com a educação do povo levou à atenção consequente para com o preparo do 

professor em escolas apropriadas para tal fim (TANURI, 2000). O surgimento destas escolas no 

                                              
23

 O método lancasteriano procurava, entre outras coisas, desenvolver principalmente os hábitos disciplinares de 

hierarquia e ordem, exercendo um controle pela suavidade, uma vigilância sem punição física. Tais características se 

encaixavam perfeitamente nos propósitos políticos do grupo conservador. (VILLELA, 2000, p.107 apud CASTRO, 
2006, p.5) 
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Brasil teve a influência dos ideais iluministas, que, na educação, configuraram a perspectiva 

redentora da escola no desenvolvimento nacional. A educação do professor também foi 

influenciada na própria admissão dos candidatos ao curso normal, sendo o que a sociedade exigia 

da mesma naquele momento. Conforme Castro: “Para admissão nas escolas normais, o 

documento legal de criação da Escola Normal de Niterói estabelece: boas condições morais do 

indivíduo, portanto era necessária boa morigeração; saber ler e escrever;” (2006 p.5-6). Esse 

modelo foi seguido por outras províncias, com grande disparidade nas datas de implantação: 

Minas Gerais (1840); São Paulo (1846); Pernambuco (1864); Amazonas (1872); Paraná (1876) e 

Goiás (1882).  Fato comum nas Escolas Normais brasileiras, os futuros docentes aprendiam 

basicamente o que deveriam ensinar a seus alunos, ou seja, seus currículos não diferiam muito do 

currículo da escola primária. O método de ensino era o de Lancaster.  

 As Escolas Normais, embora fossem uma inovação e um avanço quanto à formação do 

professor para as escolas primárias, não tiveram um histórico de sucesso nos anos posteriores à 

sua implantação nas inúmeras províncias.  Elas sofreram uma existência intermitente devido a 

inúmeros fatores, como a descontinuidade administrativa e a falta de alunos. O trabalho como 

professor não era atraente devido aos parcos retornos pecuniários que se oferecia e também pelo 

pouco prestígio social que desfrutava na sociedade de então. Somado a tudo isso, a economia, 

predominantemente agrária e escravocrata, levava a sociedade (a elite política e econômica) a não 

dar muita importância ao ensino primário para a população e, portanto, não via como necessidade 

uma melhor formação do professor para o ensino primário.  

 Também pela influência do lado econômico, havia outros modos de formação bem mais 

atraentes aos governantes, como o modelo conhecido como “professor adjunto”, que se constituía 

na formação do aluno como auxiliar de outro professor em sala, adquirindo os conhecimentos 

práticos, mas sem base teórica. Este modelo se fez presente em muitas províncias, mesmo com as 

Escolas Normais.   

 A partir de 1870, novas ideias provindas da Europa, de influência iluminista, passaram a 

guiar os pensamentos dos intelectuais e autoridades da sociedade brasileira quanto à importância 

da educação primária no desenvolvimento da nação. Consequentemente, a formação do professor 

ganhou mais atenção e também a Escola Normal. Após esta data, identificou-se o aumento destas 

escolas nas províncias: em 1867, 04 escolas normais e em 1883, 22 escolas normais (TANURI, 

2000).  
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 Após a implantação do regime republicano, são concordantes vários autores em que foram 

poucas as mudanças no campo da instrução pública. Havia muita euforia quanto ao papel da 

educação na transformação do país, mas na prática, houve um arrefecimento deste entusiasmo. 

Somaram-se a isso, as diferenças econômicas entre os estados, que repercutiram diretamente no 

desenvolvimento da educação em cada um. Isso se deu porque, na constituição, o papel do 

governo central na educação primária para o povo nada mudou, permanecendo praticamente 

ausente, perpetuando a determinação do ato adicional de 1834 (TANURI, 2000, CASTRO, 2006, 

OLIVEIRA & CASTANHO, 2004). Por outro lado, relevantes foram as iniciativas de alguns 

estados federados na melhoria do ensino primário e na formação do professor pelas Escolas 

Normais. Como destaca Tanuri:  

 

[...] registram-se alguns avanços no que diz respeito ao desenvolvimento 
qualitativo e quantitativo das escolas de formação de professores, sob a liderança 
dos estados mais progressistas, especialmente de São Paulo, que se convertera 
no principal pólo econômico do país. A atuação dos reformadores paulistas nos 
anos iniciais do novo regime permitiu que se consolidasse uma estrutura que 
permaneceu quase que intacta em suas linhas essenciais nos primeiros 30 anos 

da República e que seria apresentada como paradigma aos demais estados [...] 
(2000, p.68) 

 

No entanto, mesmo com as reformas empreendidas, as questões do ensino primário e da 

formação do professor estiveram aquém do ideal difundido pelos republicanos. Como  pode-se 

ver em registros da época, mais de duas décadas após a implantação do regime, o cenário 

apresentava-se não muito diferente do que acontecia no período imperial. Pelas palavras do 

Deputado Elias Rocha Barros - em carta a Comissão de Instrução Pública do estado de São Paulo 

- pode-se depreender 

 

[...] necessitamos, antes de tudo, diffundir o ensino, dar instrucção ao nosso 
povo, unificar os espíritos de nossos patrícios pelo consciente culto commum 
dos nossos heroes e de nossos fastos gloriosos. Para isto, falham-nos – é preciso 
dizê-lo sem rebuços – faltam-nos mestres. Não os temos na abundancia precisa, 
ou antes, em número necessário para invadir beneficamente nossas terras, nossos 
campos repletos da grande onda de pequenos analphabetos, [...].  

 Como fazer  os mestres? Aqui está um problema que em S. Paulo não se 
resolve assim com tanta facilidade. Muita gente poderá pensar que com tantas 
escolas normaes, tão bem aparelhadas, tão numerosamente freqüentadas, já haja 
em S. Paulo superabundância de professores. Pois não há. Grande parte dos 
frequentadores de nossas escolas normaes não se destinam ao professorado.  
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Vem apenas procurar neste curso, o mais fácil, o menos caro e também o mais 
perfeito modo de instruir o espírito. Mesmo os que se entregam no honroso 

mister do ensino, fogem de procurar outra zona que aquella onde os radicou o 
nascimento ou a aprendizagem.  
 [...] Poderá, porém, fazê-lo agora? Suas condições financeiras o 
permitem? E convirá que tantas zonas do Estado continuem sem professores, 
embora com tantas escolas primárias no papel, a espera de que os déficits 
desappareçam e novos emprehendimentos possam ser iniciados? 
 [...]Queiram os mui illustres collegas da Commissão de Instrucção Pública 
receber o que venho de dizer apenas como o sincero expressar de um 

sentimento, talvez todo imperfeito, todo errôneo, mas que é o de quem deveras 
anda impressionado com o espectáculo de milhares de crianças sem instrucção, à 
porta de duas mil e tantas escolas fechadas, como é o caso actualmente 
observado entre nós. (BARROS, 1915, p.4, grifo nosso). 
 
 

 As reformas executadas nas Escolas Normais de alguns estados, após a instituição do 

Regime Republicano, instauraram um novo olhar sobre a questão da formação do professor 

brasileiro, buscando a profissionalização do trabalho docente.  

  A Escola Normal de São Paulo, sob a direção de Caetano de Campos, foi ponto de partida 

para muitas reformas empreendidas neste modelo de escola pública a partir de 1890.  Ela teve seu 

programa de ensino ampliado e passou a contar com uma escola anexa para prática e criação de 

novas metodologias de ensino: Escola-Modelo. 

 Tal foi a notoriedade das reformas empreendidas por Caetano de Campos, que “a escola 

normal paulista tornou-se um modelo de formação de professores de ensino primário para o 

restante do país” (HERVATINI & SOUZA, 2009, p.3271). Para o reformador, a educação tinha 

que ir além do que era ensinado nas escolas primárias para uma verdadeira emancipação do 

indivíduo. Por isso a preocupação com uma formação mais ampla do professor, com um 

programa enciclopédico, contemplando conhecimentos humanistas e científicos, além da 

valorização da prática docente por meio da aprendizagem de novos métodos de ensino, com 

destaque para o método intuitivo
24

. O positivismo de Caetano de Campos influenciou a educação 

do professor brasileiro por meio das mudanças na Escola Normal de São Paulo, na sua 

reestruturação curricular e na sua organicidade administrativa e pedagógica. Em 1892, a Lei 88 

veio acrescer o número de disciplinas ao currículo da Escola Normal paulista, demonstrando a 

                                              
24

 O método intuitivo surgiu na Alemanha no final do século XVIII pela iniciativa de Basedow, Campe e, sobretudo 

de Pestalozzi. Consistia na valorização da intuição como fundamento de todo o conhecimento, isto é, a compreensão 
de que a aquisição dos conhecimentos decorria dos sentidos e da observação (REMER; STENTZLER, 2009, 

p.6335).  
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preocupação com a formação integral do professor, sua elevação intelectual e a qualidade do 

ensino primário. (HERVATINI & SOUZA, 2009) 

 Mas a formação do professor atendia outro objetivo também. Sua educação, a cargo do 

Estado Republicano, significava criar estrategicamente um profissional moldado segundo os 

ideais do Novo Regime, defensor e propagador destes. O mesmo ocorrera na Europa com a 

instalação do Estado Burguês e, conforme Heloisa Villela:  

 

[...] formar o professor público significava, pois, capacitar o indivíduo para uma 
dupla missão: transmitir os bens culturais que garantiriam a unidade das nações 
e ao mesmo tempo facilitar o controle do Estado sobre seus cidadãos. Em 

resumo, as próprias palavras: “formar os sacerdotes laicos do Estado Burguês” 
(1990, p.79 apud SCHAFFRATH, 2008, p.149, grifo nosso).  
  

 

 Se a escola primária era estrategicamente importante para o processo de consolidação do 

regime, proporcionando a formação do povo para a civilidade, a educação do professor não 

poderia ser deixada de lado neste projeto. Em seus estudos, Hervatini e Souza consideram que:  

 
[...] compreender esta formação de professores nos fez assinalar a ela uma dupla 
finalidade: formar o educador para educar uma população recém constituída de 
sua própria nacionalidade, e que, pela educação escolar, este unificaria valores 
nacionais e patrióticos, ou seja, seria o “Educador da República” (2009, p. 3277, 
grifo nosso).  
 

 

 Após a reforma na Escola Normal de São Paulo, em 1890, esta modalidade de ensino 

adquiriu uma estrutura mais definida quanto ao currículo e ênfase no preparo didático-

pedagógico, tornando-se padrão. No entanto, passou por transformações durante o período 

subsequente, com aumento e diminuição dos anos de curso e de disciplinas da grade curricular 

seguindo uma série de reformas empreendidas a níveis estaduais que configuraram a tentativa de 

melhoria da qualidade da educação. Tais reformas obedeciam aos novos ideais “escolanovistas”, 

sob influência norte-americana, que embasavam muitos intelectuais brasileiros na perspectiva de 

modernização dos métodos de ensino na escola brasileira, influindo diretamente na estrutura da 

Escola Normal de muitos estados. Ainda assim, em muitos destes, sob a influência direta do 

contexto político e econômico, as escolas normais acabaram por ter reduzida sua qualidade 
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quanto ao preparo do professor primário, como aconteceu nas reformas educacionais do ensino 

normal do estado de Minas Gerais até 1930 (TANURI, 2000, p.71). 

 A influência dos ideais escolanovistas na educação brasileira teve repercussões relevantes 

e apareceu em muitas reformas educacionais na década de 1930. No Distrito Federal, pelo 

Decreto 3.810/1932, Anísio Teixeira remodelou a Escola Normal, configurando especificidade a 

ela quanto ao seu caráter de formação de professores. Houve uma reestruturação do currículo 

que, a partir de então, passou a contar com disciplinas diretamente ligadas à área da educação e 

estrutura específica, a saber:  

 

 1) biologia educacional; 2) sociologia educacional; 3) psicologia educacional; 
4) história da educação; 5) introdução ao ensino, contemplando três aspectos: a) 
princípios e técnicas; b) matérias de ensino abrangendo cálculo, leitura e 
linguagem, literatura infantil, estudos sociais e ciências naturais; c) prática de 
ensino, realizada mediante a observação, a experimentação e a participação. 
Como suporte ao caráter prático do processo formativo, a Escola de Professores 

contava com uma estrutura de apoio que envolvia: a) Jardim de Infância, Escola 
Primária e Escola Secundária, que funcionavam como campo de 
experimentação, demonstração e prática de ensino; b) Instituto de Pesquisas 
Educacionais; c) Biblioteca Central de Educação; d) Bibliotecas escolares; e) 
Filmoteca; f) Museus Escolares; g) Radiodifusão. (SAVIANI, s/d. p.06) 
 

 Ação semelhante aconteceu em São Paulo com as reformas realizadas na Escola Normal 

por Fernando de Azevedo, criando também a Escola de Professores, ambas passando a ser 

chamadas de Institutos de Educação. Nos dois  institutos, a preparação do futuro professor teve 

ênfase nos métodos e processos de ensino em detrimento dos conteúdos a serem ensinados. 

Assim, ganharam importância as “Ciências da Educação”, como a Psicologia e a Biologia, 

reflexos da influência cientificista na educação do professor brasileiro. 

 

 

A formação do professor segundo Fernando de Azevedo   
 

 

 A figura de Fernando de Azevedo ganhou destaque no cenário político-educacional 

brasileiro devido às inúmeras políticas empreendidas por este educador como atuante em diversos 

governos da república. Intelectual de ideias inovadoras, procurou trazer para o campo 

educacional mudanças significativas que correspondiam aos anseios de modernização e 
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desenvolvimento do país. No entanto, em trabalho sobre a ação e as ideias deste intelectual no 

período de 1920 a 1930, Magna Maria da Silva confirma a sujeição das políticas educacionais aos 

fatores econômicos e políticos. O período em questão caracterizou-se por um momento de 

mudanças. A elite que estava no governo – a elite cafeeira paulista – estava em crise interna. Seus 

modos de governo eram questionados pelos próprios membros que viam e desejavam a 

modernização do país em termos econômicos e políticos – industrialização e administração 

pública. Na economia, o café estava perdendo sua força e a indústria apresentava-se como uma 

nova atividade econômica. A educação no país mostrava-se deficitária. Para a grande parcela da 

população, havia a insuficiente oferta e acesso de educação básica (grande índice de 

analfabetismo) e para a elite, uma formação propedêutica e conservadora, de mentalidade agrária. 

Fernando de Azevedo concebia a educação relacionada a reforma da sociedade. Assim, para que 

se pretendesse uma modernização do país, seria necessária uma transformação da sociedade 

brasileira, papel atribuído à educação, segundo o educador.  Diante dos ventos da modernidade 

que corriam pelo mundo, Azevedo via a necessidade de formar um novo homem brasileiro, 

adaptado às novas exigências do modo de produção industrial e à nova sociedade – urbana e 

industrial – que se mostrava mais complexa. “Educar o povo para os novos postos de trabalho e 

preparar a elite em bases mais modernas” (SILVA, 2009, p.117).  

 A ascensão de Fernando de Azevedo no cenário político brasileiro, bem como e sua 

atuação no campo educacional, não se deu somente pelos seus ideais, mas porque, correspondiam 

aos interesses daqueles que estavam no governo no período e da classe que ele representava.  

 O Inquérito da Instrução Pública, de 1926, foi marco na ação de Fernando de Azevedo 

para as reformas educacionais que viria a realizar. Este trabalho do educador baseava-se na 

concepção de que a educação deveria estar alicerçada em princípios norteadores, organizada e 

orientada por profissionais da educação e não pela vontade do executivo. Segundo ele, essa 

interferência impedia o desenvolvimento da educação no país. Por isso, defendia o planejamento 

das ações e um controle/orientação por uma elite educacional.  

 Pensar na reforma da educação do país levou Fernando de Azevedo a considerar a questão 

da formação do professor. Para ele, a educação deste profissional estava atrelada ao sucesso das 

reformas, pois tinha como pressuposto que os profissionais nas escolas deveriam estar 

“convencidos” dos novos ideais por detrás do movimento de reforma. Acentuou a importância da 
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formação profissional e técnica do professor, com ensino normal para o magistério para 

professores do ensino primário e o magistério de nível superior para professores do secundário.  

  A atuação de Fernando de Azevedo não representou os interesses da população, e sim os 

de um grupo social: a elite intelectual e cultural em volta do jornal “O Estado de São Paulo”. O 

poder econômico esteve por detrás das reformas e confirmou a não-neutralidade no campo 

educacional. Ele defendeu a universalização do ensino primário, ainda que de forma incompleta, 

reduzindo o número de anos (quatro primeiras séries) devido à falta de recursos. 

 Fernando de Azevedo foi planejador e administrador na educação, agiu de forma 

articulada nos governos por onde passou, sem deixar de atender aos interesses destes e do grupo 

que representava. Suas reformas foram importantes e apoiaram-se nos ideais políticos liberais e 

nos ideais educacionais da Escola Nova, sendo ele mesmo um dos seus representantes. Seu 

trabalho representa um projeto político inovador, mas segundo os interesses de um grupo e não de 

toda a população (SILVA, 2009).  

 A ação e as ideias de Fernando de Azevedo exemplificam e confirmam as influências a 

que esteve sujeita a educação no Brasil no período da Primeira República, nas primeiras décadas  

do novo século – século XX. Ilustram a força do poder econômico, político e ideológico nos 

negócios da nação e sua atuação nas políticas públicas educacionais do país neste período. 

 

Considerações Finais  

 

 As mudanças ocorridas no campo educacional em muitos estados da federação brasileira, 

após a implantação do regime republicano, estiveram relacionadas às influências das ideologias 

que o embasaram. Pelos estudos realizados sobre o período histórico da Primeira República 

brasileira, contatou-se que a escola ocupou lugar de destaque na disseminação dos ideais do novo 

regime, para a formação do novo cidadão. Também os fatores econômicos e políticos 

determinaram ações e iniciativas no campo da educação, reafirmando a predominância dos 

interesses das classes hegemônicas do país. 

 A formação do professor esteve consequentemente sujeita a esse rol de fatores influentes, 

sendo determinado, assim, o tipo de profissional desejado pelo Estado e pela sociedade para a 

educação da grande maioria da população. Sua educação direcionava-se ao preparo de um 

verdadeiro soldado para defesa e propagação dos ideais do regime republicano.  
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 Ainda que os ideais iluministas valorizassem a educação para todos e sua expansão como 

forma de desenvolvimento do homem, a influencia dos aspectos políticos e econômicos foram 

percebidos quando se analisaram  a ações e seu contexto histórico, demonstrando que os 

interesses das classes sociais mais abastadas e politicamente hegemônicas  prevaleceram na 

constituição das políticas públicas educacionais do país. Avanços na questão educacional com 

relação à escola primária e a formação do professor foram perceptíveis, mas não na dimensão 

esperada com a implantação do Regime Republicano. 

 O Estudo sobre a educação do professor confirmou o pressuposto de uma não 

neutralidade no processo de formação deste profissional. Este esteve sujeito a influências tanto 

internas quanto externas dos ideais republicanos.   

 A escola e o professor revelaram-se estratégicos para a consolidação do regime 

republicano no Brasil. Foram utilizados para moldar os futuros cidadãos da república, segundo os 

objetivos almejados para a modernização do país, conforme os planos e ambições político-

econômicas dos grupos sociais hegemônicos da sociedade brasileira.  
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Introdução 

 

A presente pesquisa bibliográfica teve como norte a questão: em que medida Francisco 

Julião contribuiu para a organização das ligas camponesas como educador social? Para tratar a 

questão definiu-se como objetivo geral descrever a biografia de Francisco Julião, bem como suas 

práticas nos movimentos sociais do período recortado, com o intuito de detalhá-lo estabelecemos 

como objetivos específicos: organizar a biografia de Francisco Julião de forma a evidenciar o 

homem , o cidadão, o militante e o mito; contextualizar o  período histórico brasileiro em que 

eclodem as Ligas camponesas; apresentar a origem, o desenvolvimento e as ações das Ligas 

Camponesas; estabelecer Francisco Julião como educador social a partir dos objetivos anteriores 

e da análise da carta testamento – “até quarta, Isabela!” – de sua autoria. 

Assim, o estudo justifica-se por sua relevância histórica, considerando pesquisas que 

consagram a importância dos educadores desconhecidos da educação formal 
25

, pois agiram foras 

                                              
25

 A Educação Formal para Gohn (2006) é aquela que acontece nas escolas, com conteúdos 

historicamente sistematizados e pré-estabelecidos nos currículos com uma carga horária para a 
aprendizagem destes conteúdos pré-determinada. Este tipo de educação não é neutro, há uma 
intencionalidade política e ideológica nas teorias pedagógicas que são operacionalizadas nas escolas, 
que por sua vez norteiam a prática do professor e também do alunado. Já a Educação Informal se efetiva 
em ambientes informais como a casa e a rua. Mesmo sem frequentar a escola e sem ter um professor ela 



154 

 

das escolas e institutos de educação. Com suas ações e pensamentos e seus consequentes 

resultados, contribuíram com a formação de segmentos sociais específicos, como é o caso de 

Francisco Julião e as Ligas Camponesas nas décadas de 1.950 e 1960. Julião tinha uma forma de 

ensino onde se ressalta a metodologia de informação e formação que usa de material e relação 

didática fundada no Código Civil, devido ao respeito pela lei escrita (STEDILE, 2006), mas de 

forma contundente, aproveita as origens e a fé do povo ao utilizar da Bíblia e da vida dos santos 

para constituir em sua carta-testamento “Até quarta, Isabela!” um comparativo entre o marxismo 

e ao cristianismo, e também em sua “Carta de Alforria do Camponês” em que ele compara o 

camponês a personagens da fé católica. 

O tema proposto instiga questões relacionadas à forma de intervenção de intelectuais e∕ou 

formadores de opiniões, acostumados a discutir em grandes rodas de nomes importantes para a 

sociedade nas comunidades mais simples e pobres como se dava essa relação. Tais questões 

dentre outras abordamos no estudado. 

O processo metodológico do estudo encerra-se na condição bibliográfica da pesquisa. 

Desta forma, as fontes bibliográficas foram objetos de leituras e organização de apontamentos 

que respondessem à construção dos itens do trabalho que, por sua vez, devem atingir os objetivos 

propostos. Procedimento idêntico utilizou-se com a publicação “Até quarta, Isabela!” que foi 

escrita na forma de carta-testamento por Francisco Julião. 

Desta forma o texto está estruturado nas seções “Francisco Julião: o homem, o cidadão, 

o militante e o mito”, apresentamos a vida e a militância de Julião, de forma a compreender-se a 

sua função como educador social. No interior do movimento social campesino, situamos o 

personagem histórico Francisco Julião em sua ação em prol das ligas e assim analisar seu papel 

como educador social. No tópico seguinte “Contexto, origem, o desenvolvimento e as ações 

das Ligas Camponesas”, abordamos o processo histórico brasileiro no interior do qual as Ligas 

Camponesas apresentam-se como um movimento social que surge antes do período militar, e é 

suprimido por ele, de forma radical e sem chance de se apresentar uma contra proposta.  

Na sequência discutimos como um movimento que nasce de lutas por melhores condições 

de enterrar seus mortos consolida-se como organização em função de outras demandas de 

insatisfações identificadas na relação com o poder do latifúndio. Fechamos o texto com “A 

                                                                                                                                                   
se efetiva, tendo em vista que parte da socialização do indivíduo, ou seja, a partir das múltiplas relações 
humanas se estabelecem trocas de experiências, valores, usos, costumes, etc: situações de 
aprendizagem. 
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análise da carta-testamento – Até quarta, Isabela!”, apresentamos essa publicação como um 

meio de difundir ideias de conscientização aos seus leitores e assim, instigá-los a manterem-se 

fiéis a causa defendida, melhoria da vida dos desprovidos de poder, e perceberem o quão as 

autoridades por muitas vezes manipulam de forma explícita aqueles que não detêm os 

conhecimentos para assim lutar por seus direitos. Desse modo, esta publicação não segue os 

critérios de um periódico formal, mas tem o intuito de informar e de modificar a visão de quem o 

lê, sobre os fatos que aconteciam na época em que as ligas perderam a força e foram abafadas. 

 

 

Francisco Julião: o homem, o cidadão, o militante e o mito  

 

Do ponto de vista de suas origens, sua historia é uma contradição. Filho de senhores de 

engenho e ateu atuou em meio à organização e defesa dos camponeses e usou a bíblia como 

fundamentos de seus argumentos para atingir seus interlocutores, além de colaborar na 

alfabetização. 

Durante a ditadura civil-militar no Brasil, em 1964 foi preso e, posteriormente libertado 

pela força legal de um Habeas corpus (1965). Na sequência foi enviado ao exílio no México. Só 

retornou ao Brasil no ano de 1979, por ocasião do decreto de anistia. Todavia, resolveu regressar  

ao México, onde viveu até o dia de sua morte em 10 de julho de 1999. 

Sua ligação com as Ligas Camponesas aconteceu quando ele foi procurado pelos 

camponeses em dezembro de 1.954, em sua própria casa, onde os recebeu de for amigável. Este 

movimento deu início à historia contemporânea do campesinato brasileiro.  

No início o Partido Comunista Brasileiro (PCB) teve ligação com as Ligas Camponesas, 

mas foram rompidas devido às diferenças ideológicas, pois houveram conflitos em relação a 

forma com a qual a reforma agrária seria implementada, se seria por decreto político ou como 

Julião e seus militantes diziam “na lei ou na marra”. Assim, dentro do movimento campesino 

houve uma cisão entre os militantes que buscavam a melhoria de suas condições apenas nas 

discussões políticas e os chamados “Julianistas”, militantes que seguiram Julião (SANTIAGO, 

2006).  
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Foi criada a Sociedade Agrícola de Pecuária e Plantação de Pernambuco (SAPPP), na 

cidade de Vitória do Santo Antão. De início teve um caráter assistencialista no Engenho da 

Galiléia, tentando atender apenas as necessidades básicas, como um enterro digno aos mortos.  

Julião nasceu no dia 16 de fevereiro de 1.915, nasceu em berço de ouro, pois era neto de 

senhores de engenho, mas este não era como os demais, ele considerava seu avô paterno, 

Francisco de Paula, um homem bom, pois o trato com quem trabalhava em suas terras era 

diferenciado do modo como os outro senhores de engenho tratavam seus empregados. Julião 

dizia que havia herdado, além do nome, também os sonhos do avô, pois também acreditava que 

poderia haver um melhor tratamento aos camponeses que já tinham uma vida tão sofrida. 

Julião foi o nome que deu a si mesmo, pois o que constou em seu registro de nascimento 

foi Francisco Juliano de Paula, mas o Juliano não era deu agrado. O nome despertou-lhe 

interesse, que realizou assim, pesquisas sobre o assunto. Os resultados não o agradaram; assim 

adotou Julião por ser o nome do santo de sua devoção “São Julião”, o qual o dia de seu 

nascimento é dedicado (SANTIAGO, 2001). 

Seu avô, no período escravocrata no Brasil, apoiava o movimento abolicionista e as ideias 

de Nabuco, levantando confronto com outros proprietários de terras da época, seu avô até 

hospedou Nabuco em sua residência quando este passou por sua cidade, e mesmo Julião não 

tendo conhecido seu avô – pois ele morreu no dia de seu nascimento – ele o admirava muito 

(SANTIAGO, 2001).  

Já de seu pai, Adauto Barbosa de Paula, Julião herdou a justiça, pois não admitia verdades 

pela metade, posicionando-se de forma firme. 

Estudou no Instituto Carneiro Leão em Recife, um internato onde ficou por quatro anos. 

Para um menino que tinha o hábito de frequentar grandes espaços abertos, subir em árvores e 

muito mais, considerou este lugar uma prisão por um ano, mas admitiu que foi um local que  lhe 

abriu novas possibilidades como ele afirma 

 
Durante um ano vivi como um pássaro engaiolado, de uma grade para outra, 
buscando a liberdade. Custou-me a adaptação a essa nova vida de que não 
guardo lembrança grata, pois foi naquela prisão onde, paradoxalmente, o meu 
espírito se muniu das asas necessárias para voar mais longe, que eu conheci 
certas formas de torpeza e de egoísmo. (JULIÃO, apud SANTIAGO, 2001, 
p.14).  
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O ambiente demonstra sua tendência a promover mudanças, pois em um relato ele conta 

que ele jogava as xícaras ruins no terreno vizinho, para que os meninos que chegassem por último 

no refeitório tivessem acesso a melhore xícaras, pois a lei interna era que quem chegasse primeiro 

poderia ficar com elas. 

Aos 18 anos foi para o ginásio pernambucano para concluir o ensino secundário. Depois 

de formado, sentindo a necessidade de ter sua independência financeira junto com o amigo 

Antônio Alcoforado de Almeida, comprou uma escola para meninas: o Instituto Monsenhor 

Fabrício (SANTIAGO, 2001). Neste período iniciou seus trabalhos sociais, uma vez que das 

muitas meninas que eram pobres e não tinham como pagar, não cobrava e frequentavam 

normalmente a escola nas mesmas condições das demais. 

Seu papel social neste momento é de grande importância, pois ele deu acesso às meninas 

que não poderiam frequentar as escolas da época a terem educação, como as meninas mais 

abastadas, assim ele já demonstra seu viés social e sua estima pela educação. 

Durante o governo de Getúlio Vargas, no final da década de 1.930, próxima a Segunda 

Guerra Mundial, um amigo enviou-lhe uma carta que elogiava Marx e, devido à censura nos 

meios de comunicação, a carta ficou em poder das autoridades da época. Isso causou a primeira 

prisão de Julião pelo Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), que considerou como um 

ato subversivo e além de interceptar a carta também revistou sua casa, onde encontraram mais 

“provas de sua subversão” (SANTIAGO, 2001): o livro Casa-grande e Senzala, de Gilberto 

Freyre e Jesus é um Mito, de J. Balmes. Mas ficou preso apenas um dia e uma noite, por não ter 

sido considerado um subversivo perigoso. 

Julião diz que passou como uma sombra pela universidade e por seu curso de Direito, o 

qual optou por não ter tempo, pois a ideia inicial era cursar Medicina, mas as aulas na sua escola 

demandavam muito tempo. Ele formou-se em 16 de dezembro de 1.939, entrou em contenda 

judicial acirrada pelo fim do cambão, modalidade de serviço do nordeste no qual o trabalhador 

dedicava dias de trabalhos gratuitos ao proprietário da terra. 

Ele foi considerado um advogado brilhante e incomum, percepção que adquiriu quando de 

uma de suas causas mais conhecidas como aquele em que defendeu as prostitutas de Recife, para 

que continuassem com suas atividades. Essa foi uma atividade difícil, pois na época havia forte 

preconceito, porém, para Julião era um compromisso socialista defender o direito deste tipo de 

profissional como de qualquer outro. 
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Francisco Julião teve seis filhos, uma delas era Moema de Paula, filha de uma camponesa 

que trabalhava na propriedade de sua família, esse fato nunca foi reconhecido publicamente. 

Depois disso casou-se com Alexina Crêspo, sua única esposa legal. Alexina era uma ex-aluna, 

dos tempos de professor particular, 11 anos mais nova que ele. Com ela teve quatro filhos: 

Anataílde, Anacleto, Anatólio e Anatilde (SANTIAGO, 2001).  

Ainda casado iniciou um romance com uma advogada, Regina de Castro. Desse romance 

nasceu Isabela, filha para quem dedica sua carta-testamento, escrita quando esteve preso durante 

a ditadura militar. Após separar-se de Alexina, Julião conheceu Marta Rosas, com quem viveu até 

morrer (SANTIAGO, 2001). 

Só após o seu envolvimento com as ligas é que seu lado de político apareceu. Isso devido 

ao grande destaque tanto nacional quanto internacional que se tornou, exercendo forte influência 

sobre os grupos de esquerda da época (PORFÍRIO, 2009). 

Amigo de Fidel Castro e Che Guevara amava a revolução e queria que os camponeses 

tivessem nela um lugar de destaque. Julião gostava de chamar-se agitador, talvez o último do 

Brasil, já que hoje ninguém gosta de ser chamado assim (SANTIAGO, 2001). 

 

 

Contexto, origem, o desenvolvimento e as ações das ligas camponesas 

 

O aparecimento definitivo e explícito das Ligas Camponesas situa-se nos períodos 

denominados de redemocratização do país, depois da ditadura do presidente Getúlio Vargas, 

quando movimentos sociais ficavam sob a vigia do governo para que não saíssem de controle.  

Mas antes mesmo do término do Estado Novo
26

, no ano de 1.944 foi assinado um decreto 

que autorizava “a organização sindical rural de assalariados agrícolas” (STEDILE, 2006). Assim 

mesmo, sob algumas condições, os movimentos poderiam organizar-se com o fim do “Estado 

Novo” as primeiras organizações de trabalhadores rurais são formadas. Uma das primeiras a 

                                              
26 Estado Novo: O período autoritário que ficou conhecido como Estado Novo teve início no dia 10 de 

novembro de 1937 com um golpe liderado pelo próprio presidente Getúlio Vargas e apoiado, entre outros, 
pelo general Góes Monteiro. Para que ele fosse possível, foi preciso eliminar as resistências existentes 
nos meios civis e militares e formar um núcleo coeso em torno da ideia da continuidade de Vargas no 
poder. Esse processo se desenvolveu, principalmente, ao longo dos anos de 1936 e 1937, impulsionado 
pelo combate ao comunismo e por uma campanha para a neutralização do então governador gaúcho 
Flores da Cunha, considerado, por seu poder político e militar, um obstáculo ao continuísmo de Vargas e 
à consolidação de um Exército forte, unificado e impermeável à política. (Fundação Getúlio Vargas) 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/goes_monteiro
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/flores_da_cunha
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formar-se foi no Rio de Janeiro que defendiam os posseiros e recebeu o nome de “Associação dos 

Lavradores Fluminense” no ano de 1948. A partir disso, vários outros movimentos surgiram para 

contribuir com a luta do campesinato. 

O período que corresponde à ditadura militar no Brasil está recheado de perdas e 

obscuridades. Decorridos mais de 20 anos de seu fim ainda permanecem desaparecidos, assim 

como documentos, informações e outras formas de registro foram perdidos. 

 As Ligas Camponesas, como tantos outros movimentos sociais de mesmo intuito tiveram 

grande repercussão entre 1954 e 1964, período em que se engendrou e foi deflagrado o golpe 

civil-miliar no Brasil. O poder estabelecido a partir de então exerceu forte repressão no sentido de 

suprimir todos os movimentos sociais. Francisco Julião é incorporado à lista dos subversivos e 

colocado em prisão. Do cárcere, durante o período de ostracismo, escreveu uma carta para sua 

filha Isabela, que havia nascido naquele ano, mas que ele ainda não havia conhecido. A epístola 

apresenta os inúmeros fatos e informações que a menina, assim como todos os brasileiros 

deveriam saber, mas que fora escondido pela ditadura militar brasileira.  

O entendimento do processo que permitiu o  golpe de 1.964 e instalou um regime militar 

dos mais horrendos da história brasileira, exige que retornemos a anos antes do golpe. 

Logo no início da década de 1.960, Jânio Quadros, é eleito presidente, mas não concluiu 

seu mandato. Seu vice-presidente João Goulart assume o poder, desagradando alguns setores do 

governo e da elite. Então se inicia o processo de constituição do golpe, com apoio claro dos 

Estados Unidos (EUA). 

No início de 1.964, alguns setores começaram esse movimento sem que fossem levados 

em consideração. Mas no dia 31 de março de 1.964, um grupo de militares entrou em marcha em 

Belo Horizonte, Minas Gerais. O golpe realmente foi “escancarado” na madrugada se 1º de abril, 

os golpistas deram o nome de revolução e dizem que foi aberto todo o processo, assim como a 

tomada do poder, já a esquerda aponta que tudo foi realizado as escondidas. Então “Jango” foi 

destituído de seu cargo e exilado no Uruguai. 

No ano de 1.955, no Engenho da Galiléia em Vitória do Santo Antão, em Pernambuco um 

movimento de camponeses – em sua maioria analfabetos – começou a perceber que algumas 

ações dos ditos senhores de engenho, atingiam diretamente suas vidas de forma totalmente 

arbitrária, pois nem poderiam enterrar seus mortos de forma digna (STEDILE, 2006). Mas foram 

além desta reivindicação e requeriam melhores condições, também em vida. 
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O crescimento do movimento buscou também a defesa dos camponeses, para que não 

fossem expulsos de suas terras e assim conseguissem viver com certa estabilidade nos engenhos 

em que constituíram lar. Era prática do senhor do engenho, por qualquer motivo expulsar famílias 

de suas casas. Não importavam os longos anos trabalhados. Esse processo gerou grande 

indignação entre os trabalhadores, mas que permaneciam reféns de uma diferença de poderes e 

influencias, sem vislumbrar formas de defender-se, acabavam por submeterem-se aos caprichos 

desses senhores.  

As ligas camponesas ganharam força ao receberem o apoio de Francisco Julião, advogado 

que também elegeu-se deputado. Sua militância em torno das causas sociais lhe colocou em 

destaque entre os menos favorecidos. Entre suas ações registramos a defesa em prol das 

prostitutas do Recife. Sua ação fez com que as lideranças das Ligas Camponesas fizessem contato 

para uma parceria e uma ajuda, devido ao desprendimento do advogado e de seu conhecimento 

de causa em relação à forma de tratamento a que os trabalhadores estavam submetidos por seus 

patrões. Atendeu prontamente aos convites dos moradores do engenho da Galiléia, e a partir daí 

envolveu-se profundamente na luta deste movimento social. “As ligas camponesas foram o 

principal movimento camponês de massa da década de 1960 e colocaram, na ordem do dia, sua 

palavra de ordem: Reforma Agrária na lei ou na marra” (STEDILE, 2006, p. 58) 

Antes de Julião o movimento existia, porém de forma não organizada. Os camponeses o 

procuram na categoria de advogado, para defender suas causas, mas de forma individual, 

entretanto essa relação foi além e deu ao movimento condições de construir e gerar repercussão 

na sociedade e no embate frente aos grandes senhores de engenho que dominavam o sertão 

pernambucano. 

O aparecimento das Ligas Camponesas deu-se em Pernambuco na década de 1.950, seu 

principal idealizador foi o deputado federal e também advogado Francisco Julião Arruda de Paula 

do Partido Socialista Brasileiro (PSB), tendo também o apoio do Partido Comunista (PC) e de 

alguns setores da Igreja Católica. O movimento que começou com pequenas reivindicações 

tornou um movimento de amplitude nacional, no pouco tempo reivindicando o direito a terra e 

em defesa da reforma agrária. 
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Inicialmente eram pequenas as organizações de reivindicações que aglutinavam 

plantadores e foreiros
27

, os trabalhadores dos engenhos de açúcar. Esse movimento de 

repercussão nacional teve suas raízes do Engenho Galiléia, em Vitória do Santo Antão, onde se 

situavam 140 famílias de foreiros. O movimento inicialmente autodenominou-se de Sociedade 

Agrícola e Pecuária de Plantadores de Pernambuco (SAPPP). 

Várias são as versões para a criação das ligas. Uma delas é a reivindicação por melhoria 

no tratamento com os mortos, desejando assim que estes fossem enterrados em caixões e não 

jogados em valas comuns como era de costume.  Porém, a mais completa das versões informa 

que esta sociedade tinha objetivos mais amplos como conseguir recursos para a melhoria da 

educação e saúde e também a melhoria das condições de produção, escolheram como presidente 

de honra o próprio proprietário do engenho Oscar de Arruda Beltrão. Contudo a escolha de um 

proprietário do engenho como líder da SAPPP gerou temor em outros proprietários, pois a 

rentabilidade das produções cairia.  

As ligas acabaram por provocar a reação negativa do filho do proprietário engenho, que 

em reação imediata aumentou os custos do foro e fez várias ameaças de expulsão. O mesmo tinha 

outros projetos para o engenho Galiléia, ele iria transformar o local em uma fazenda de criação de 

gados, na visão dele seria mais fácil realizar esse tipo de atividade se os moradores não 

estivessem mais ocupando o local, mesmo os camponeses não oferecendo nenhum tipo de 

ameaça, essa ameaça de expulsão provocou a reação da liga que resolveram lutar por seus 

direitos. Outros proprietários com receio da situação entraram na justiça contra a liga, que foi 

aconselhada a deixar de existir pelo próprio líder Oscar Beltrão que deixou o cargo, mas desta 

vez seria diferente. Para lutar na justiça contra estas imposições os representantes do SAPPP 

chamaram o deputado advogado Francisco Julião Arruda de Paula, o qual aceitou o convite para a 

defesa dos mesmos. Quando clamaram a ajuda de Francisco Julião os camponeses ainda se 

organizavam em forma de sociedade (SAPPP), porém com o tempo e com a repercussão das 

reivindicações começaram a ser chamados de a Liga pela imprensa, foi ai então que adotaram o 

nome e passaram a ser as Ligas Camponesas.   

A vitória dos camponeses só veio em 1959, quando foi aprovada a proposta de 

desapropriação do engenho que acabou por se tornar o primeiro núcleo das Ligas Camponesas, 

                                              
27 Os foreiros eram os trabalhadores que aforavam a terra para o plantio de cana-de-açúcar na qual 
maior parte do lucro ia para o senhor de engenho. 
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resultando em consequências contraditórias. De um lado, apaziguou os ânimos, por outro 

incentivou novas lutas para uma reforma agrária radical. Ao longo do ano de 1.959 as Ligas 

Camponesas se espalharam por outros estados como Paraíba e Paraná o que aumentou o impacto 

político da época. 

Francisco Julião se tornou o nome de referência das Ligas Camponesas, a ponto de 

identificar-se seu nome com as mesmas. Em parte de sua ação, Julião reuniu estudantes, 

idealistas, visionários, alguns intelectuais, entre outros como advogados e políticos. Julião foi 

eleito deputado federal por Pernambuco logo após ter sido deputado estadual pelo mesmo estado. 

A notoriedade de Julião no campo político deveu-se em grande parte pela repercussão das Ligas, 

pois atraiu olhares não só de políticos brasileiros, mas também de grandes líderes mundiais. 

Tornou-se um símbolo do terceiro mundo emergente elevando a Liga e levando-a a outros países. 

As Ligas Camponesas voltaram os olhares do mundo para Pernambuco. 

Porém, os sonhos dos camponeses acabaram com a implantação do regime militar no país, 

pois os principais líderes do movimento como o deputado Francisco Julião foram presos, exilados 

ou condenados e o movimento das ligas brutalmente perseguido de forma clandestina. 

Enfraqueceu-se então, o movimento das Ligas Camponesas que por fim foi desarticulado. 

A Liga ainda, por um tempo, tentou ajudar os perseguidos pelo movimento militar mais acaba 

chegando ao fim. As experiências da Liga que tinha como lema “reforma agrária na lei ou na 

marra” influenciaram outros grupos e movimentos que lutam pelos direitos a terra e a reforma 

agrária como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). Pode-se dizer que o 

MST foi o principal sucessor das Ligas Camponesas.  

 

 

 A análise da carta-testamento: “até quarta, Isabela!”  

 

A apreciação de algumas fontes é complexa, pois sua constituição muitas vezes não é 

“formal”, ou seja, de acordo com as normas de uma publicação científica. Esse é o caso das 

cartas, pois são escritas com cunho pessoal, mas muitas vezes tornam-se documentos a serviço da 

história, por isso este gênero linguístico é tão importante para se contar os fatos, pois quem as 

escreve esteve presente nestes eventos, assim Ribeiro (1996), pontua.  
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O gênero de escritos, relativos a correspondências, é ainda uma documentação 
pouco utilizada nos meios acadêmicos e, portanto apresenta muitos desafios 

metodológicos. Durante muito tempo foram desacreditadas por pesquisadores 
que apenas se utilizaram de documentos ditos “oficiais”. Negaram as vantagens 
da análise das cartas. A razão desse descrédito é justamente o que as tornam 
peculiares: a existência de aspectos subjetivos. “As cartas e diário têm um papel 
fundamental (...) complementam as notícias encontradas nos jornais e nos livros 
de historiadores sobre o período. A intimidade que essa documentação contém, 
possibilita o resgate da riqueza das representações sobre o que ocorria no 
cotidiano.” (Ribeiro:1996, p.10) 

 

 

Como a autora aponta acima, o gênero epistolar, fica em descrédito, por seu caráter 

subjetivo, por expor impressões pessoais e não grandes pesquisas científicas, mas o cotidiano só 

pode ser representado por estes escritos e assim, compor a história. E isso é o que acontece com a 

publicação ”Até Quarta, Isabela!” que conta os anseios de um pai preocupado e de um cidadão 

engajado. 

Trata-se de uma publicação escrita em 1964 por Francisco Julião, e que ele denomina de 

carta-testamento. Usou deste meio para deixar ali registrado a sua visão sobre o acontecido – 

golpe civil-militar - e o que ele tinha visto até então, como suas lutas e reivindicações 

relacionadas à reforma agrária. O texto apresenta sua vida, como deputado, como camponês, 

como cidadão brasileiro, como agitador e como pai. Além de toda a poesia impregnada, pois a 

todo o momento ele diz que se trata de uma carta de amor a sua filhinha que estava com dois 

meses na época de sua prisão pelo Departamento de Ordem Política e Social (DOPS). Assim o 

livro esta impregnado de sua visão e suas impressões e assim podemos dizer que 

 
[...]a escrita de si assume a subjetividade de seu autor como dimensão integrante 
de sua linguagem, construindo sobre ela a “sua verdade”. (...) O que passa a 
importar para o historiador é exatamente a ótica assumida pelo registro e como 

seu autor a expressa. Isto é, o documento não trata de “dizer o que houve”, mas 
de dizer o que o autor diz que viu, sentiu e experimentou, retrospectivamente, 
em relação a um acontecimento (GOMES, 2004: 14). 

 

A partir disso, evidenciamos que a carta-testamento “Até quarta, Isabela!” expõe o que 

experimentou, tanto como líder dos movimentos rurais como também cidadão brasileiro, que 

compreendia que os fatos que estavam acontecendo trariam perdas para o Brasil. Durante a 

leitura é perceptível que ele apresenta inúmeros conceitos e saberes que durante a ditadura militar 
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foram excluídos dos currículos básicos de ensino, para assim enfraquecer a formação política, 

social e intelectual dos brasileiros. 

Os saberes negados pela ditadura são de extrema importância para a formação do 

indivíduo que queria promover a transformação no meio em que está inserido. A todo momento 

ele refere-se à sua filha, sempre de forma carinhosa, mas indicando o que ela deveria buscar 

como forma de ser independente intelectualmente e não depender de outros para guiá-la, como o 

período ditatorial fez. 

A leitura da obra oportunizou perceber que a preocupação com sua família é a mesma 

inquietação com as gerações construídas ao toque da ditadura. Fica evidente, portanto, que além 

de registrar suas impressões e experiências pessoais ele pretendia atingir a grande população 

brasileira que sofria com esse ataque cruel do militarismo. Ataque este que atingiu de forma 

magistral na formação dos brasileiros, seja ela política, seja ela intelectual. 

Ao decorrer da leitura identificamos sua preocupação em registrar de forma sucinta, e ao 

mesmo tempo profunda, a necessidade que o ser humano tem de uma formação consistente, para 

que não seja explorado por outros. Assim seu papel como educador social, se energiza a partir da 

própria compreensão que tem de sua contribuição e dos limites impostos pela realidade: o 

cárcere. A publicação faz emergir todo o processo que Julião propunha no sentido de que o 

explorado tome consciência da condição em que se encontra e se arme de armas, nem sempre 

estas são de ferro, mas uma arma que pode atingir de forma letal os poderosos, a arma proposta 

por ele é conhecer, se informar e ser capaz de propor a mudança de forma civilizada. 

Julião sempre fez com que os que estavam a sua volta, os camponeses, fossem preparados 

com todos os argumentos que fossem embasados nas leis da época, isso leva o simples camponês, 

na sua maioria analfabeta a se politizarem e a partir disso propor a mudança. Mas nem sempre ele 

era tão delicado, também propôs a mudança pela força, em seu livro ele não coloca esse lado, 

mas em discurso ao plenário no dia 31 de março de 1964 ele até fala em guerra civil no Brasil, 

(VANDECK, 2006), mas a carta era de amor, então apenas aponta que todos devem se preparar 

para os embates sociais, pelo conhecimento sistematizado. 

A obra Ate Quarta, Isabela!, mesmo contendo nomes, situações, locais e histórias reais, a 

ordem e a forma como algumas histórias foram contadas sofreram algumas alterações, foram 

modificadas, para que fosse coerente com a proposta que Julião tinha que era escrever uma carta 

de amor a Isabela e não uma carta de repúdio e ódio aos seus algozes e também para que fossem 
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protegidas informações importantes, como a localização de alguns revolucionários, os quais os 

militares estavam procurando e que se por acaso os escritos de Julião fossem interceptados, 

seriam prejudicados. 

Mas, ao comparar a obra com uma biografia de Francisco Julião, aparecem algumas 

diferenças em momentos e situações são poetizadas para amenizar a complexidade, a tristeza e a 

indignação de quem percebia que o golpe, apenas causaria feridas a história brasileira. 

Essa publicação marcou de maneira profunda sua vida de advogado dos humildes, de 

parlamentar e líder dos camponeses (SANTIAGO apud AGUIAR,2001). 

 

 

Considerações finais 

 

Julião transformou-se num educador social no meio deste povo simples, em sua maioria 

absoluta analfabetos. O desconhecimento de muitas questões, a falta de informação e argumentos 

contribuía para o processo de exploração. Assim, usando seus conhecimentos ligados a área 

jurídica e também seus conhecimentos de mundo, conduzia verdadeiros processos educativos, 

que tinham como principais instrumentos o Código civil e a Bíblia. Tal escolha se dava porque 

tais instrumentos impressos eram respeitados pelo povo mais simples como fonte da lei escrita 

dos homens e de Deus.  

O que era tomado como um sonho já que o Brasil se trata de um país em que a Justiça 

Social é tida como algo inatingível pela maioria da população.  

Os dois livros eram usados também como estratégias de aproximação. Para dialogar com 

os camponeses ele usava o código civil e a bíblia, para que pudesse ser identificado por todos 

como um conhecedor das leis dos homens e das normas de Deus. A forte religiosidade popular 

proverá a aproximação e a confiança. Desta forma, conseguiu conquistar e instrumentalizar de 

forma um tanto quanto rudimentar os ruralistas de Pernambuco, em suas formas de organização 

para a luta. Afirmamos que Francisco Julião constituiu-se em grande educador social, na medida 

em que militou nas causas das ligas, e usou de métodos que o transformaram em instrumento de 

ensino e orientação aos camponeses, de forma a ajudá-los na construção de possibilidades de 

mudanças em suas situações.  
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Introdução 

 
Neste texto estudamos a repercussão da desoficialização do ensino superior na República 

como resultado de um propósito de privatização deste segmento de ensino. Por meio de 

referenciais teóricos e autores que discorrem sobre o assunto, apontamos que do ponto de vista da 

existência de projetos de nação e país não foram estabelecidas grandes diferenças entre 

defensores da oficialização e da desoficialização. Tomamos como ponto de partida a 

compreensão marxista de que as categorias referidas são construções históricas que se explicam a 

partir da materialidade experimentada nas relações do modo de produção capitalista do contexto 

em questão.  

No contexto em questão, é possível identificar que, de um lado se posicionaram os que 

entendiam ser do Estado o controle do ensino como instrumento de garantia das liberdades civis, 

e de outro, os que concebiam ser essa solução ingerência na liberdade civil; portanto perniciosa a 
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centralização no Estado, expressão de claro embate pela condição hegemônica entre uma 

aristocracia agrária mais conservadora e os novos agrupamentos de elites que se constituíam. 

Entretanto, ambos os posicionamentos vinculam-se a projetos do Capital, fosse ele de base 

agrário ou neo-urbano-industrial. O que nos permite considerar que o debate da oficialização – 

desoficialização das primeiras longas décadas republicanas do século XX solidificaram a  

compreensão da solução privatista do ensino superior, reincidente no Brasil, de forma que sempre 

reaparece na pauta quando das grandes discussões da educação nacional. 

Essa oficialização que colocamos em evidência, perpassou a história da educação 

brasileira de forma mais incisiva no II Reinado e nos primeiros longos anos da República. Assim, 

nosso interesse foi o de repor os cenários, sobretudo, no que tange aos debates de fortalecimento 

da dimensão pública da educação estatal e a evidência que o papel público deva ter no ensino 

oficial. Percorrer o caminho desse desenvolvimento educacional nos remete ainda, a discutir 

princípios liberais e positivistas, o que nos leva a exigir algumas considerações a respeito do 

Estado, bem como da corrente do positivismo, que por sua vez, ocupa lugar central e fundamental 

na Primeira República, notadamente no exército e nas proposições para a educação, embora não 

se constituía uma maioria de no parlamento. 

Para tanto, consideramos que o tema Universidade brasileira passa pela questão 

ideológica que marcou o contexto de seu surgimento na segunda metade do século XX. Anterior 

a isso, a presença do Ensino Superior se encontrou marcada desde os tempos Joaninos, pela 

constituição de uma burocracia estatal nos campos administrativos e da defesa nacional. Próximo 

ao advento da República a alteração do contexto fez emergir novas configurações entre as forças 

políticas que repercutem na proposição daquele ensino. 

 

 

Ensino Superior no Brasil: as influências do Positivismo na Primeira República 

 

Conforme Cunha (1999), a partir da transferência do governo português se promoveu a 

criação de instituições de ensino superior estatal, movimento que foi reforçado com a 

independência. Quando é proclamada a República, o ensino superior é por completo estatal, com 

centralização de manutenção e controle, porém, com sua influencia liberal e positivista, não 

pretendia manter essa condição. Entretanto, afirma o autor, a presença dos professores próximo 
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ao governo republicano não indicava essa solução. Diante de tal constrangimento se optou por 

permissão estadual e privada com reconhecimento do governo central.  

O Estado é constituído nos fundamento do liberalismo clássico como instrumento de 

classe na compreensão marxista à ideologização que a burguesia promove do mesmo. Os 

princípios marxistas caracterizam o Estado a partir da constatação de que a vida material é que 

determina as consciências, uma vez que fato histórico primordial se impõe: para viver o homem 

produz os meios para sobreviver. Assim, na divisão do trabalho está a matriz da exploração do 

homem pelo próprio homem, dando origem à propriedade. Marx (1983) aponta que a explicação, 

mesma dos teóricos liberais, evidencia embates que escondem a lutas de classe (LOMBARDI, 

2005). 

Sobre o positivismo, nascido no período de tal sociedade burguesa, como resposta ao 

contexto da necessidade de readequação da sociedade do Capital no século XVIII e XIX, 

 

A doutrina positivista foi uma versão ideológica da sociedade capitalista, 
nascida dela própria, com o empirismo inglês do século XVIII (Bacon, Locke e 
Hume), tendo assumido sua forma madura no pensamento de Comte. [...] O 
positivismo vinha atender, no plano ideológico, [...] atacando o catolicismo (e o 
cristianismo em geral) como uma expressão ultrapassada do estado metafísico, 
solapava a hegemonia da Igreja; defendendo o ensino livre de qualquer 

privilégio [qualquer um poderia ensinar qualquer coisa a quem quisesse] e o 
exercício das profissões independentemente dos privilégios corporativos 
remanescentes, diminuía o poder da universidade (controlada pela Igreja) e dos 
sindicatos operários; defendendo a „ditadura republicana‟, legitimava a 
organização de um aparelho de repressão nas manifestações populares 
(principalmente dos operários), apesar dos valores proclamados de solidariedade 
universal, veiculados pela „religião da humanidade‟ (CUNHA, 2007, p. 88). 
 

 

Assim, o positivismo foi promovido no Brasil na segunda metade do século XIX por 

militares instruídos por professores que haviam estudado na Escola Politécnica de Paris nos 

cursos livres de Augusto Comte, e pela Igreja Positivista [Miguel Lemos e Raimundo Teixeira 

Mendes], privilegiando posições absolutistas e republicanas. Dessa forma, o segmento ortodoxo 

do positivismo brasileiro, era contrário á criação da universidade, caracterizada como 

extravagância por Miguel Lemos por ser instituição retrógrada
31

 e ampliadora das pretensões 
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pedantocráticas da elite, quando se impunha a urgência de investimento na instrução popular 

(CUNHA, 2007), uma vez que responderia melhor ao enfrentamento dos conflitos oriundos da 

organização da sociedade. 

No âmbito de Brasil, a aceitação das idéias positivistas em uma sociedade conduzida por 

uma elite bem diferente da burguesa da revolução política e econômica do século XIX nos países 

da Europa Central acomodou o positivismo ao peculiar contexto local. Assim, o debate da 

Universidade na Primeira República envolveu confrontos teóricos e demandas de interesses 

econômico-politicos entre grupos de matrizes diversas de influências, que ora se aproximavam e 

ora se afastavam, identificados quando se tratava da acomodação das massas.  E no que diz 

respeito à constituição de um povo, as inferências dos debates, nos parecem, se deram mais sobre 

o papel que eventualmente caberia à escola primária [OLIVEIRA, 2009], estando o ensino 

superior alijado de forma mais direta desta condição, dado até mesmo ao processo de constituição 

das relações entre os segmentos sociais que aqui se configurou. 

Segundo Tambara (2005), o positivismo esteve presente no pensamento dos filósofos ao 

longo dos tempos. Sua condição proeminente se deu com Augusto Comte (1798 – 1857), mas por 

categoria do contexto que o alçou a tal condição: a emergência do capitalismo. O mesmo autor 

considera que no Brasil a presença positivista se deu em cenário muito específico, o da influência 

da cultura francesa sobre parte de nossos intelectuais. Assim, de pensamento e ideologia exótica, 

sobretudo em relação ao liberalismo que aqui reinava, “o positivismo serviu como fator de 

aglutinação aos setores interessados em uma nova ordem social e crentes da necessidade de 

apressar o desenrolar da história”, (TAMBARA, 2005, p. 167). Quadro que representou uma 

configuração bastante peculiar ao início da República.  

 
O paradigma político norte-americano era a referência constante para os liberais, 

que viam na livre competição pelo poder político, entre os diversos grupos 
sociais e regionais, a fonte de legitimidade do Estado. Também republicanos e 
federalistas, mas violentamente antiliberais, eram os positivistas, principalmente 
os militares, cuja influência no Estado vinha crescendo desde a Guerra do 
Paraguai. Os positivistas combatiam as teses liberais que definiam o poder como 
delegação, a função do governo como representação, defendendo a „ditadura 
republicana.‟ (CUNHA, 2007, p. 137). 

 

                                                                                                                                                   
proletariado; a universidade dificulta a propagação de doutrina regeneradora e compromete a liberdade de 

pensamento, e contribui para o parasitismo burguês.  
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O espaço de maior ressonância da presença positivista se deu nos campos da instrução, de 

um lado pela reação à tradição do modelo escolar em bases jesuíticas, e pela adesão das escolas 

particulares não confessionais, na esteira da defesa positivista da separação entre poder temporal 

e poder espiritual, expresso, sobretudo na liberdade de ensino. O embate promoveu a 

confirmação de uma educação bifurcada.  

 
Em termos ideológicos, no Brasil, nota-se claramente uma divisão educacional 

do trabalho. Enquanto os estabelecimentos de ensino vinculados à instituições 
religiosas dedicaram-se a uma educação mais humanística, os sob orientação 
positivista implementaram um ensino de caráter mais técnico. Neste sentido, em 
quase todos os estados, percebe-se que a criação de escolas técnicas esteve 
associada a pessoas direta ou indiretamente ligadas à ideologia positivista 
(TAMBARA, 2005, p. 170). 
 

 

O confronto permitiu relações de cooperação entre positivismo e catolicismo na luta 

contra a centralização e regalismo do ensino, expresso na defesa da liberdade de ensino e 

profissão. A perspectiva positivista de educação promoveu a defesa de uma estrutura educacional 

onde a formação estética e moral da infância estaria a cargo da família; a formação científica e 

cultural na responsabilidade do poder espiritual ou do sacerdócio positivista e o ensino 

profissional estaria sob a direção dos práticos no exercício da profissão, e não nas escolas. Desde 

então, decorre no Brasil a defesa positivista da superação do privilégio dos diplomas (reservas de 

profissões), a resistência à obrigatoriedade do ensino (entendido como obrigação e interesse dos 

pais). Cunha (2007) denomina como condição temporã da Universidade no Brasil ao tratar do 

Ensino Superior; e Morosini (2005) especifica 

 
A escassa demanda e a pouca importância que o ensino superior representava 
para o aumento da lucratividade da nação brasileira, aliadas ao seu caráter 

federal, acarretam a criação, até a República, de 12 a 15 cursos e faculdades 
superiores (Quadro 2). É importante registrar que, apesar da permissão para a 
criação das Escolas livres, poucos dentre elas vingaram devido ao reduzido 
número de alunos que se candidataram aos seus cursos: a prestação de „exames 
perante as escolas oficiais e essa condição atemorizadora – o exame de Estado – 
era mais que suficiente para esfriar o ânimo da juventude‟ (UFRGS/Faculdade 
de Medicina, 1995, p.6) (MOROSINI, 2005, p.308). 

 

 

O projeto positivista original de educação pensava na disseminação da ciência como umas 

das condições de elevação da população. Daí sua defesa do ensino escolar laico e livre 
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compreendendo que a educação religiosa marcava a permanência num estágio primário de 

desenvolvimento. Cury (2007) relata que, num primeiro momento caberia à família a formação 

moral e estética, concebida propriamente como educação e no segundo momento bifurca-se em 

responsabilidade do Estado para com a educação primária laica, livre, e gratuita, o que se entende 

como instrução pública; e ensino das ciências e das técnicas nas escolas livres. 

Desta forma, se compreende porque a desoficialização assumira status nas primeiras 

décadas republicanas como expressa Moacyr (1917), o ideário educacional do Apostolado 

Positivista foi incorporado na proposta do governo provisório de desoficialização do diploma 

para exercício profissional e função pública, tendo sido na sequência recusado pela Constituinte. 

Lembra que desoficialização além da envolver o fim do privilégio acadêmico [de diplomação] e 

permissão para abertura de faculdades por iniciativa civil, envolvia permissão da estadualização e 

municipalização. 

A presente questão foi travada também no ensino secundário, até mesmo por sua relação 

histórica com o ensino superior, e no que se refere às escolas de primeiras letras, desde os tempos 

do Império. Moacyr (1941, p.8) lembra que a reforma Leôncio de Carvalho (1878-1879) do 

ensino primário estabelecia com princípios fundamentais a “liberdade de consciência, autonomia 

das faculdades”. O tema da desoficialização perpassa a história da educação no Brasil, de forma 

que os vocábulos oficialização e desoficialização adquiriram algumas especificidades, sobretudo 

na República quando se aproximam positivistas e católicos na defesa da desoficialização do 

ensino. Aproximação de interesses e não de ideário.  

 

 

A Primeira República e a (des) oficialização do Ensino Superior 

 

Os termos oficialização e desoficialização são complexos. A solução etimológica por si só 

não resolve, sobretudo se consideramos que as terminologias se encontram sempre grávidas de 

tempos e contextos. Assim, os termos da questão transitam desde a permissão para que as 

províncias e, depois na República, os estados ocupassem-se de determinados segmentos da 

educação que historicamente pela lei deveriam ser obrigações do Governo Central, como o 

Secundário e o Superior, até a presença das instituições oficiais locais (províncias, estados e 

municípios) pela educação das primeiras letras e a atuação do segmento social civil.  
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O termo liberdade de ensino se confunde com desoficialização ao longo do império e da 

Primeira República. Na história da educação brasileira são termos usados para referir-se ao 

processo de liberalização do controle do ensino por parte do governo central, mesmo sobre 

instituições de ensino governamentais. Assim, expressa a liberdade de ensino tanto o dispositivo 

de permitir que a sociedade civil ofereça instrução, bem como delegação para os estados e 

municípios e maior autonomia para as próprias administrações das instituições oficiais por parte 

de suas congregações. Oficialização não abarca entendimento unívoco, mas tríplice que se 

aproxima e se afastam. 

Instituto muito comum na discussão educacional no Império, sobretudo na segunda 

metade do século XIX e nas primeiras décadas republicanas, a liberdade de ensino e ou 

desoficialização não expressam uma realidade única, além de repercutir relações dissonantes no 

interior dos próprios governos, bem como na sociedade civil. Na República nosso problema de 

estudo passa a ser considerado a partir das discussões da Constituinte republicana, reforma 

Benjamin Constant, e tem sua definição pelo controle do Estado definido na reforma João Luis-

Rocha Vaz. 

Sobre o processo das discussões da Constituinte de 1890–1891, Cury (2009) identifica à 

presença positivista em boa parte dos parlamentares que entendiam ser de responsabilidade das 

forças intelectuais livres a circulação do conhecimento científico, para a qual deveria se garantir a 

liberdade cultural contra as limitações dos dogmas oficiais. Entretanto, no processo constituinte 

prevaleceu a vontade da maioria parlamentar pela oficialização mesclada de liberdade; fim do 

monopólio da oferta com permanência da tutela do diploma a partir do estabelecimento de 

condições para equiparação às instituições oficiais. Os positivistas tentaram influenciar no 

ordenamento jurídico (Constituição, leis, Decretos, etc.) do ensino. 

A política de educação adotada pela república presidencialista firmou-se em perspectiva 

da filosofia positivista. Assim, a reforma Reforma de Benjamin Constant (1890-1891) tinha como 

centralidade os princípios da liberdade e laicidade do ensino, e gratuidade da escola primária, 

conforme orientava a Constituição brasileira de 1891. A preocupação maior estava em formar 

alunos para o ensino superior e a substituição das humanidades literárias pelo conhecimento 

cientifico. Recebeu crítica dos positivistas ortodoxos e dos que faziam a defesa do ensino 

literário.  
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Sobre o ensino secundário, tivemos o Código Fernando Lobo (1892 – 1899), que tratou 

dos exames preparatórios com a permissão para que realizassem na capital dos estados, definindo 

formas, conteúdos e regras. Entretanto, os relatórios do mistério indicavam que queda 

preocupante no ensino superior se devia à autorização de freqüência, e também pela aceleração 

das séries nos exames extraordinários; fato esse que, levou Fernando Lobo para a defesa da 

necessidade de um sistema do serviço da estatística geral da instrução pública como condição 

estratégica para se promover o “progresso inteligente e firme em instrução pública sem uma boa 

estatística escolar” (apud. MOACYR, 1941, p.204). 

Nova investida positivista se deu no governo do presidente Hermes da Fonseca (1910–

1914), o que configurou outro momento pontual da discussão oficialização – desoficialização nas 

reformas Rivadávia Correa (1911) e Carlos Maximiliano (1914). A Reforma Rivadávia Corrêa 

tinha como principal foco a desregulamentação e flexibilização do Ensino Superior de forma a 

favorecer o incremento da atividade privada, pois “[...] era de considerar que a desoficialização 

integral, como muitos pretendem, não se coaduna, ao menos nesta época, com os interesses do 

país”, (OLIVEIRA, 2009, p. 120). 

Assim, a Emenda 118, de 12 de dezembro de 1910, autoriza a reforma do ensino superior 

e secundário pela União com fiscalização e com fim de privilégios conferidos aos que estudavam 

nas instituições oficiais do Governo Central. A Lei Orgânica do Ensino Superior e do 

Fundamental da República exarada no Decreto 8.659, de 5 de abril de 1911, de forte inspiração 

positivista, explicita o entendimento de desoficialização por parte de Rivadávia Correa que a 

estabelece como coroamento de um longo processo de discussão e construção da liberdade de 

ensino. 

O retorno do oficialização no governo Venceslau Brás com autorização do congresso para 

corrigir falhas da reforma Rivadávia, resultou, entre outras questões, no regramento das taxas e 

emolumentos, permanência de personalidade jurídica e autonomia didática, administrativa e 

disciplinar [lei 2924, de 5 de janeiro de 1915, que se expressou no Decreto 11.530, de 18 de 

março de 1915], reforma Carlos Maximiliano.  É retomada a concessão e equiparação com 

fiscalização do Conselho Superior de Ensino. A reforma Carlos Maximiliano procurou recolocar 

o papel organizador do Estado diante dos abusos que foram atribuídos à reforma de 1911, sob 

acusação de ter contribuído para a acentuação da degradação do secundário, por improvisar 
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escolas superiores, proliferar escolas privadas, permitir o comércio de títulos acadêmicos e 

dispersão formativa. 

Moacyr (1942d) exaltou a reforma Carlos Maximiliano por ter sido a primeira reforma 

republicana em que se ouviram “mestres gabaritados”. (MOACYR, 1942d, p. 83). Segundo o 

autor, isso lhe deu espírito de coerência pedagógica e técnica, sobretudo no cuidado da 

transposição de práticas e conceitos estrangeiros, respeitadas as diferenças culturais que 

interferiam sensivelmente na condução da instrução. O norte das preocupações pedagógicas dessa 

reforma foi o ensino de conteúdos que respondessem às necessidades dos indivíduos, da nação e 

do Estado. A proposta evidenciou a intencionalidade em situar o Brasil no contexto comercial e 

político internacional. 

 

Os critérios de uniformidade de ensino, presentes na proposta de equiparação, 
pensada pelo Ministério de Carlos Maximiliano, evidenciam princípios básicos 
para um sistema de ensino democrático e republicano: seriedade, eficiência, 
aprovações merecidas, liberdade na distribuição das matérias e honestidade nos 
processos (OLIVEIRA, 2009, p. 127). 
 

 

Neste sentido, a publicação no Diário Oficial de 13 de janeiro de 1925 (MOACYR, 1944) 

apresenta os motivos de João Luiz da reforma (decreto n. 16.782, de 13 de janeiro de 1925) que 

apresentara ao presidente Arthur Bernardes em novembro de 1924. Expôs os males da instrução 

após ouvir pessoas entendidas no assunto e constituição de dossiê de contribuições que não 

poderiam estar isentas de contradições por conta da diversidade de interesses e fundamentos 

teóricos. Vale ressaltar, que para o ministro, algumas soluções propostas exigiam condições 

constituídas em futuro mais oportuno. De forma geral, consolidou-se a proposta como solução a 

unificação de direção e orientação em busca de solução mais definitiva no debate da autonomia 

de ensino. Assim se expressou o ministro. 

Depreende-se que desoficializar tem como inerente em sua dinâmica a intenção da 

desobrigação, de passar a obrigação a outros por iniciativa própria e ou por provocação do outro, 

mas sempre por determinação de direcionamento que se assume em contextos específicos. Então, 

percebemos que não se explica só pela pressão do exterior do governo, mas também o exterior 

para o governo; desta forma, demarcou nossa história educativa desde os seus primórdios. 

Um segundo ponto sobre o qual precisamos estabelecer consideração é o fato da história 

estar imbuída da privatização de atividade estatal, que deveria consolidar-se como pública na 
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perspectiva republicana democrática. Esta experiência ainda ausente da história da educação 

brasileira nos leva a considerar os apontamentos críticos postos por Sanfelice (2005) de que, para 

pensar a relação entre o público e o privado na história da educação no Brasil importa revisitar o 

conceito de Estado em Marx e Engels, pois ajudam na compreensão de que há confusão entre 

escola estatal e pública. 

As leituras apontam para um papel estratégico de formação dos quadros superiores na 

organização da estrutura do Estado Nacional em dois momentos distintos, primeiro na sua 

constituição inicial e depois em sua expressão reformada na Primeira Republica.  O Ensino 

Superior estava inserido em demandas sem a necessidade de maior preocupação com a ampliação 

de sua oferta, sobretudo porque só se aproveitava do ensino superior “[...] uma minoria da 

população”, como observara o deputado Arthur Orlando, quando do debate do Código Fernando 

(apud. MOACYR, 1941, p. 228). O tempo histórico não estaria a exigir maiores 

empreendimentos financeiros e políticos na questão enquanto as escolas criadas para 

responderem as demandas do estrutura de governo, bem como da elite agrária e proto-nobreza, 

conseguiam dar conta das exigências, até mais doutorescas que demandas históricas.  

De certa forma, podemos analisar que não havia um contexto político-economico-social 

mais complexo exigindo um papel de peso maior a ser jogado pelo ensino superior. O final do 

século XIX e inicio do XX, com a configuração da reorganização das forças capitalistas na 

Europa e América constituem um novo cenário mundial que repercute na realidade brasileira, 

demandando novos expedientes e instituições no país. Entre os quais, o incremento da atividade 

universitária (década de 20), permaneceu na expressão de escolas de Ensino Superior de cunho 

conservador da ordem vigente. O que bem expressam as diversas proposições de reforma, 

sobretudo no que tange ao instituto da oficialização e desoficialização do ensino secundário e 

superior. Aquilo que Cunha (2007) denomina de condição temporã da Universidade no Brasil ao 

tratar do Ensino Superior, Morosini (2005), especifica que: 

 
A escassa demanda e a pouca importância que o ensino superior representava 
para o aumento da lucratividade da nação brasileira, aliadas ao seu caráter 
federal, acarretam a criação, até a República, de 12 a 15 cursos e faculdades 
superiores (Quadro 2). É importante registrar que, apesar da permissão para a 

criação das Escolas livres, poucos dentre elas vingaram devido ao reduzido 
número de alunos que se candidataram aos seus cursos: a prestação de „exames 
perante as escolas oficiais e essa condição atemorizadora – o exame de Estado – 
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era mais que suficiente para esfriar o ânimo da juventude‟ (UFRGS/Faculdade 
de Medicina, 1995, p.6) (MOROSINI, 2005, p.308). 

 

 

Ao fato de que os homens constroem a história em situações concretas e que estas gestam 

os ideários da ação humana, entendemos que as idas e vindas do ensino superior repercutiam 

formas de pensar a sociedade e o Brasil em bases econômicas, e consequentemente políticas, bem 

específicas, em função das quais se objetivava um modelo cultural. Assim, pensar o ensino, mais 

especificamente a história do ensino superior a partir de seu processo histórico, é pensá-los 

inseridos em bases materiais específicas, o que envolve pensar as relações das forças que 

estiveram presentes na constituição de seu processo histórico. No caso deste estudo, as categorias 

oficialização, liberdade de ensino devem ser focadas como construções históricas que se 

explicam pelas bases materiais que expressam projeto de privatização do ensino superior.  

Assim, em que pese toda a força do ideário positivista na constituição da Primeira 

República e no seu desenrolar até os anos de 1930, o ideário, por si, não explica as opções 

tomadas em relação ao ensino superior, melhor que tendiam serem tomadas. Elas repercutem as 

especificidades das relações de produção naquele contento, tanto na sua dimensão interna (o que 

ocorria no interior do país) e na repercussão da sua dimensão externa (aos arranjos do capitalismo 

europeu que produziu, por exemplo, o movimento migratório da mão-de-obra excedente). 

A desoficialização é a oficialização de um projeto de Ensino Superior, mais que isso, de 

uma proposta de nação que não passa pela universidade. Ou seja, as bases positivistas casavam 

com os interesses das elites conservadoras, de manutenção da ordem que a elas interessava, frente 

a um Estado que cada vez mais se veria pressionado pelas demandas das novas conjunturas que 

iam se apresentando. Assim, que sob o discurso da liberdade de ensino se assumia a dimensão 

mais conservadora do positivismo. É neste cenário que se deve situar a questão da oficialização – 

desoficialização do ensino superior.  

O rompimento do modelo que vinha do Império, de certa forma significaria ignorar os 

princípios liberais já sedimentados. Embora não nos pareça procedente afirmar continuidade, não 

se pode concluir também por alteração significativa com características de rompimento. O 

processo histórico relativo à escolarização básica no Brasil, embora em época diferentes, seguiu 

dinâmica específica, mas muito parecida com o que se deu em outros contextos no sentido do 

estabelecimento de contextos históricos propícios. O que, só em parte, explicaria um século de 
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atraso no empreendimento escolar como resultado também de uma situação econômico-social na 

qual o controle da ordem se dava por outros mecanismos que não tornavam preponderantes a 

universalização da escola primária e menos ainda alteração nos rumos do ensino superior.  

Há que se pensar que as relações de compadrio que se solidificaram no longo período 

colonial foram fundamentais no processo de controle das discordâncias e na manutenção do 

equilíbrio consentido das relações político-sociais. Quando esse não deu conta, lançou mão de 

ações militares violentas, também essas justificadas pela tranqüilidade nacional.  Assim, as 

relações patrimoniais resolviam questões que não demandavam ainda ordenamento jurídico e 

político, o que aliado ao uso da força militar e religiosa, explica os séculos de submissão da 

massa trabalhadora na sua expressão história escravista e mesmo por ocasião da inserção do 

trabalho livre. 

Assim, o debate da oficialização – desoficialização não repercute só uma posição de 

governo, é resultado da luta de forças hegemônicas, no cenário nacional no final do Império e 

primeiras décadas republicanas. O discurso do impedimento dado no atraso econômico, político e 

social explicitam-se como força motriz reforçadora da cultura do "doutorismo" como condição de 

classe. 

 
Se tivéssemos de classificar a cultura do Brasil dessa época não pela raiz, mais 
pela flor, não pelas transformações econômicas e política que então se operaram, 
mas pela classe dirigente que fizer a República e vinha do Império, não se 
poderia separar em duas, correspondente aos dois regimes, as fases da evolução 
da cultura. No período republicano, ao menos até a guerra européia de 1914 -
1918, projetou-se, de fato, com seus caracteres, o tipo de mentalidade e de 
cultura que se plasmou na fase colonial e em todo o Império. O mesmo espírito 
literário e livresco, a mesma falta de audácia construtiva e a mesma preocupação 

excessiva com formas jurídicas, o do formalismo e de „jurisdicismo‟ [...] 
(AZEVEDO, 1996, p. 606). 
 

 

Tratando do caso brasileiro, é histórica a vinculação do ensino secundário ao acesso ao 

ensino superior, o que o colocou na linha de oferta segundo os interesses, não se constituindo em 

preocupação governamental como dimensão pública de direito. Por muito tempo, foi rito de 

passagem para processo de seleção, com histórico de relações de forma fraudulenta e por 

intenções nem sempre nobres. Assim, o ensino superior firma-se como espaço para constituição 

de consensos fundamentais para a elite, sobretudo na acomodação diante das derrocadas 

econômicas, bem como com a estruturação de um grupo governamental e dirigente civil. Nesse 
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sentido, o embate oficialização – desoficialização, não configura a propositora de projetos 

antagônicos e conflitantes em sua essência. O debate reverbera a relação do ensino com as 

condições do contexto; além de abrir caminho para o processo de privatização do ensino, a 

desoficialização demarca compromisso com a desqualificação do ensino como direito público. 

 

 

Considerações Finais 

 

A desoficialização cumpriu seu papel de forma que, hoje mais de setenta por cento do 

ensino superior está na iniciativa privada. Não são só políticas de "flexibilização" recentes que 

explicam esse quadro, mas é decorrente de um processo histórico oficializado e consentido de 

esvaziamento da presença do Estado. O que demonstra uma contradição histórica que permanece 

nos dias atuais – a tradição de governo central ocupar-se do ensino superior demonstra também 

sua ausência no setor.  Ao longo do tempo, na medida em que se justificou sua ausência do 

ensino primário construiu-se o afastamento do ensino superior. 

O debate da oficialização – desoficialização do ensino superior no Brasil é sobremaneira 

uma definição da República. Mesmo com a sua presença ao longo do Império, mais 

especificamente a partir dos anos setenta do século XIX, foi na República que se aprofundaram 

as discussões, os confrontos, sobretudo pela ação do positivismo que se consolidou a partir da 

proclamação da República. De um lado, a pressão dos segmentos interessados diretamente na 

questão, de outro se rendendo ao princípio da liberdade de ensino alegada fragilidade dos 

recursos. 

A expressão mais recente desse processo desenrolou-se nos anos dos noventa do século 

XX, notadamente no governo Fernando Henrique Cardoso e que não se estancou no governo Luis 

Inácio Lula da Silva, embora neste último se torne visível o investimento no ensino superior 

oficial de um lado, sem alteração das concessões de outro. Assim, foi acelerado o processo de 

privatização do ensino superior no interior do projeto de reforma do Estado em novo processo de 

readequação e re-acomodação da sociedade do capital, em mais de um de suas crises que fazem 

parte de uma crise maior de fundo estrutural (Mézáros, 2002). 

Os números do ensino superior apontam seu controle em mais de setenta por cento pela 

iniciativa privada, o que aponta o sucesso de desoficialização, agora capitaneada pelo critério de 
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competência do mercado. Apontemos algumas questões que nos parecem merecer atenção 

quando tratamos do tema da oficialização e desoficialização do ensino, seja ele superior 

secundário ou primário. Embora tenham suas especificidades históricas, há aspectos em comum 

que os envolvem: 

a) enquanto na Europa e USA a instrução publica surge, eclode inserida no processo 

de urbanização e industrialização, e ainda, no interior destes países como uma das soluções para a 

re-acomodação por meio de um processo trabalhado de convencimento, no Brasil tal imperativo 

se adiava pelo histórico controle que se tinha da complexidade social por meio de outros 

expedientes e mecanismos que sedimentaram uma memória de dependência e submissão, com 

larga contribuição da igreja católica e da estrutura escravocrata; 

c) o Brasil entra para a República com o desafio de substituição da mão de obra, 

escravocrata até a véspera, por trabalho livre assalariado, o que tornaria aos poucos mais 

imperativa a educação das massas, ao menos no ideário republicano, mas não também não 

resolvida; 

d) a presença positivista aliada ao liberalismo de Estado assegurou a ampliação do 

debate da desoficialização, constitutivo do estado moderno em relação ao ensino superior antes 

de ser peculiaridade brasileira. Assim, na medida em que o Brasil era inserido no modo de 

produção capitalista urbano industrial, cada vez mais se impunha o ensino público identificado 

com o estatal, e este com interesses de grupos hegemônicos na perspectiva econômica, e seus 

representantes no Parlamento; 

e) não existem projetos antagônicos de ensino superior porque não estão postos 

projetos antagônicos de sociedade. Tanto os defensores da oficialização como os defensores da 

oficialização representam perspectivas congêneres. Identificam-se nos debates de atores sociais 

com propostas diacrônicas. Elas são sincrônicas apesar das eventuais diferenças que as embasam. 

De um lado temos os que entendiam ser dever do Estado o controle do ensino como instrumento 

de garantia das liberdades civis, e de outro, os que concebiam ser isso uma ingerência na 

liberdade civil, portanto perniciosa a centralização no Estado. Observa-se claramente o embate 

pela condição hegemônica entre uma aristocracia agrária mais conservadora e os novos 

agrupamentos de elites que se constituíam. Entretanto, ambos os posicionamentos vinculam-se a 

projetos do Capital, fosse ele de base agrário ou neo-urbano-industrial. 
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Assim, consideramos que o debate da oficialização – desoficialização das primeiras 

longas décadas republicanas do século XX solidificaram a compreensão da solução privatista do 

ensino superior, reincidente no Brasil, de forma que sempre reaparece na pauta quando das 

grandes discussões da educação nacional. 
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Introdução 

 

A conjuntura em que consiste o trabalho discorre sobre o Materialismo Histórico 

Dialético em Marx e Engels. Tem este o objetivo de fundamentar e analisar a sociedade, a ação 

do ser social e suas respectivas relações com o modelo de regulação capitalista. Demonstraremos, 

de forma sucinta os fundamentos e as categorias de análise, segundo a teoria de ambos, sempre 

com nexos teóricos e reais, quais estes, integram a teoria marxista.  

Esta produção composta pela metodologia da pesquisa bibliográfica tem por objetivo, 

apresentar algumas dessas categorias analíticas na sociedade, como instrumento para a 

compreensão e definição desta última, bem como apresentar a forma de composição da história 

que se mantém em um movimento dialético, relacionando a sociedade com a dinâmica social, 

onde por sua vez, objetiva a luta de classes como motor da história dos homens. 
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Devido às regras capitalistas, são desenvolvidos instrumentos para compreender os 

fenômenos sociais, que por sua vez, integram esta teoria dialética. Essa trata de todos os aspectos 

que envolvem a sociedade, tanto na forma que a reproduz ideologicamente, quanto à medida em 

que se embasa para superação desses ranços. Marx propõe seus estudos, a partir de seus 

conhecimentos em contato com a Inglaterra (tomando-a por base), onde compreende que se é 

necessário partir do mais desenvolvido, ao menos desenvolvido. 

O texto estrutura-se com breve fundamentação do Método Histórico, segundo a 

concepção de Marx e Engels, apresentamos objetivos principais desta, sempre atrelando com a 

sociedade e o ser social; e por seguinte explanamos na seguinte ordem, as teorias analíticas 

marxistas a serem discutidas: trabalho; práxis; mediação; hegemonia; contradição; totalidade; 

reprodução. É fundamental afirmar que estas categorias são completas e extremamente 

imbricadas, o fato delas serem apresentadas de forma separadas, dizem somente a respeito de as 

explicarmos com mais praticidade, pois, no sentido real, elas não são organizadas de forma 

alguma separadamente. Em seguida, finalizamos com as considerações.   

Fundamentamos o texto com base em alguns aspectos, pois a temática é muito complexa e 

rica, para tanto, abordá-lo em tão poucas páginas, seria impossível. Porém, com embasamento 

teórico, utilizamos Marx, Engels, Marx e Engels, José Paulo Netto, Carlos Roberto Jamil Cury e 

autores que corroboram com a teoria marxista. 

 

 

Fundamentos do Materialismo Histórico-Dialético: Primeiras aproximações 

 

Na teoria marxista, a ideia é a origem do mundo material. Materialista, é aquilo que 

pensamos. Ora, se penso, o objeto já existe. Assim, o método implica na perspectiva do sujeito 

que pesquisa, pois, conhecer e colocar um fenômeno em movimento significa conhecê-lo em suas 

determinações, em sua ontologia. O método dialético considera que nenhum fenômeno visto 

como isolado, sem conexão pode ser compreendido e/ou explicado. Corroboramos com Netto, 

quando afirma que “[...] alcançando a essência do objeto, isto é: capturando a sua estrutura e 

dinâmica, [...] o pesquisador reproduz, no plano ideal, a essência do objeto que investigou”, 

(2011, p.22); assim afirmamos que, o objeto de Marx, é a sociedade. 
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Marx, afirma ser o próprio homem que produz sua história. Sua existência se constitui por 

meio de sua relação com a natureza, e como ele age sobre tal, para satisfazer suas necessidades 

edificando-se enquanto ser social por meio do trabalho. Por tal lógica os homens produzem por 

seus próprios meios, com o auxílio de instrumentos os fenômenos que realizam toda a dinâmica 

de uma sociedade. No materialismo histórico dialético, o trabalho: 

 

[...] Só deve ser pensando como a atividade exercida exclusivamente por 
homens, membros de uma sociedade, atividade através da qual – transformando 
formas naturais em produtos que satisfazem necessidade – se cria a riqueza 

social; estamos afirmando mais: que o trabalho não é apenas uma atividade 
específica de homens em sociedade, mas é, também e ainda, o processo histórico 
pelo qual surgiu o ser desses homens, o ser social. Em poucas palavras, estamos 
afirmando que foi através do trabalho que a humanidade se constitui como tal. É 
preciso que nos detenhamos, mesmo que brevemente, nessa questão essencial. 
[...] (MARX, 1985, 149). 

 

 

Para Marx, o trabalho nas suas relações entre o homem e a natureza representam uma 

organização social e econômica, quais sejam o período histórico. Estas relações garantem sempre 

uma transformação social, na qual o homem operará em seu benefício ou de outro indivíduo. No 

sistema feudal as relações de trabalho eram marcadamente antagônicas. Enquanto que na 

sociedade que gira em torno do capital os bens de produção são revertidos em propriedades 

burguesas, onde a camada operária, ou proletária oferece o lucro por meio da produtividade e 

força de trabalho, gerando-se aí a exploração do homem pelo próprio homem: 

 

Nas épocas anteriores da história, em quase todos os lugares, encontramos 
sociedades estruturadas em vários segmentos, em uma hierarquia diferenciada 
das posições dos indivíduos. Na Roma antiga, temos patrícios, guerreiros, 
plebeus e escravos; na Idade Média, senhores feudais, vassalos, membros de 
corporações, artesãos e servos; além disso, em quase todas essas classes, novas 
subdivisões. A moderna sociedade burguesa, que surgiu do declínio da 
sociedade feudal, não aboliu as contradições de classe. Ela apenas colocou novas 

classes, novas condições de opressão e novas formas de luta no lugar das 
antigas. (MARX, 2011, p. 9). 

 

 

Sendo assim, para cada momento na história, há formas diferentes para a divisão de classe 

e como elas definem o trabalho. Marx (1986) expõe que é a vida que determina a consciência do 

sujeito; assim compreendemos que é indispensável analisar cada período, cada recorte temporal 
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em que o sujeito está inserido, haja vista que o contexto determina ações pelas quais o ser social 

está intrinsecamente ligado, entendimento que nos permite apontar a totalidade.  

Nesta totalidade citada, o sujeito que compõe o meio social, tem sua práxis limitada, à 

medida que sua transformação com a natureza, não é mais uma relação com o trabalho em seu 

sentido ontológico, é uma relação na qual os meios de produção são impostos, e seu trabalho 

torna-se objeto de uso e desuso, troca para receber minimante por aquilo que produziu, pois “[...] 

com a expansão da maquinaria e da divisão do trabalho, o trabalho dos proletários perdeu toda a 

autonomia e deixou, assim, de interessar ao trabalhador”.(MARX, 2011, p. 19), passa a 

representar, como dito, a exploração do homem pelo próprio homem. 

Por meio da hegemonia, os capitalistas difundem em seus meios sociais que cada ser, 

ocupa o devido lugar determinado pelo seu grau de ocupação na sociedade. Se uns precisam 

trabalhar, outros precisam dirigir, direcionar, manipular a classe desfavorecida, que muitas vezes 

agem inconscientemente de acordo com uma lógica onde “[...] o operário, não é considerado mais 

que uma fração do capital posta à disposição do industrial e a que este paga um juro, sob o nome 

de salário, por sua utilização, (ENGELS, 2008, p. 64)”. Observa-se aí o trabalho enquanto 

exploração, atrelado a fins meramente lucrativos, sem vantagens econômicas para o lado 

oprimido, tendo em contraposição todas as prováveis e possíveis formas ao favorecimento do 

opressor. 

Para Marx (1986, p.65) “[...] não é possível libertar os homens enquanto não estiverem 

em condições de obter alimentação e bebida, habitação e vestimenta, em qualidade e quantidade 

adequadas [...]”, pois o trabalho alienado priva o operário de todo e qualquer raciocínio e 

desenvolvimento intelectual, impossível de ser mediado por um conhecimento científico do qual 

o possibilitará de ao menos, compreender nitidamente a que classe está inserido, e como 

transformá-la, revoluciona-la, ou ainda que seja, superá-la. 

Sem o mínimo direito, ou possibilidades de obter esta produção que por sua vez foi gerada 

pelo próprio homem, o ser social ocupa de certa forma um posicionamento estatal. Sob esta 

perspectiva teórica marxista não é o Estado que organiza a sociedade, é a sociedade que organiza 

o Estado, para tanto, a revolução está nas mãos do proletário. O Estado permanece como criação 

da sociedade no entanto, seu objetivo é coagir, reprimir. É a exploração de uma classe pela outra. 

As leis protegem as classes exploratórias, contribuindo para a consolidação do estado capitalista.  
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Encontramos em Marx e Hegel, por meio deste materialismo histórico dialético, críticas 

ao capital e sua exploração com o trabalhador, sua diferenciação nas classes sociais, os modos de 

produção pela força do trabalho e a detenção do poder pela burguesia. Assim, compreendemos 

serem estas contradições das relações sociais, tendo por esta teoria marxista, forma de superação 

do sistema imposto pelos dominantes, que por sua vez, concentraram o capital e desvalorizaram o 

próprio fenômeno da humanização. Para tanto, explicitaremos as categorias, com intenções de 

encarar a história do ser social em seus aspectos, como processo de humanização histórico, ainda 

que por muitas vezes alienado, como fenômeno superável e possível de revolução e 

transformação.  

 

Categorias de análise no Materialismo Histórico Dialético 

 

Categorias de análise, ou categorias analíticas no Idealismo Histórico surgem tendo como 

um de seus fins, analisarem os fenômenos existentes no meio social em suas múltiplas facetas e 

sua generalidade, tanto na relação homem x natureza, homem x sociedade, como homem x 

economia. Estas por sua vez não possuem fim em si mesmas, alteram-se de acordo com a 

realidade social, e são somente válidas com a participação humana direta, pois “[...] assim como 

do movimento dialético das categorias simples nasce o grupo, do movimento dialético dos grupos 

nasce a série e do movimento dialético das séries nasce todo o sistema”. (MARX, 1982, p. 105). 

Na concepção marxista, as categorias esvaziam-se quando seus sentidos não estão ligados 

à realidade e vinculados ao movimento. É imprescindível que elas não se isolem, pois estão 

historicamente integradas à prática social. Para Cury, elas: 

 

[...] não são formas puras que dão conta de toda e qualquer realidade para todo o 
sempre. Elas são relativas, ao mesmo tempo, ao real e ao pensamento, ou seja, a 
todo o movimento no real e no pensamento. Daí o fato de tanto pertencerem ao 
campo do conhecimento, quanto indicarem os aspectos objetivos do fenômeno. 
As categorias, pois, só se dão como tais no movimento e a partir de um 
movimento. Consideramos isoladamente, tornam-se abstratas. Presentes em todo 
fenômeno, isolá-las do movimento significa torná-las objetos de contemplação e 

negá-las como um ponto nodal que tenta expressar, pelo movimento do 
pensamento, o movimento do real. (1985, p.22). 
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Ao considerarmos o âmbito social como agente de uma dinâmica que não é linear, que se 

mantêm por meio de contradições onde envolvem os meios de produção capitalistas e todas as 

mazelas do ser social enquanto integrante deste sistema capitalista (im)posto, podemos afirmar 

que: 

 

 [...] As categorias são históricas e transitórias: as categorias próprias da 
sociedade burguesa só têm validez plena no seu marco (um exemplo: trabalho 
assalariado). [...] para Marx “a sociedade burguesa é a organização histórica 
mais desenvolvida, mais diferenciada da produção” – vale dizer: a mais 
complexa de todas as organizações da produção até hoje conhecida [...]. 
(NETTO, 2011, p.46 – grifo do autor). 

 

Ou seja, para Marx a teoria não se separa da metodologia, do método. Não são regras 

formais para tratar um objeto; não é um conjunto de regras e nem identificação de procedimentos 

formais, etapas e técnicas para coleta de dados. As categorias são ontológicas à ordem do ser, são 

formas do ser, são históricas e são transitórias ao decifrá-lo em sua historicidade. 

Todo ser social é material, tem existência objetiva. E pela análise teórica os homens 

tomam consciência dela. Quando é possível reproduzi-las no seu dinamismo e nas suas relações 

por intermédio de meios conceituais, as categorias aparecem como produto do pensamento, 

tomando a forma de reflexivas, o concreto pensado. E, embora já referido, tenhamos visto a 

necessidade de expor as categorias separadamente, elas formam um elo (in)visível que dá sentido, 

uma a outra, à medida que se complementam, somente assim são concretas e dão sentido à 

realidade social.  

 

 

Categoria Analítica Trabalho 

 

A concepção de trabalho é um dos pilares da obra marxista, está inserida na categoria 

maior, que é a práxis. Podemos afirmar que o trabalho é a base de toda a atividade econômica. 

Sendo assim é imprescindível compreendê-lo, pois se refere diretamente ao homem e sua relação 

com a sociedade. Denominamos trabalho, a arte de o indivíduo transformar a matéria e convertê-

la em produtos que satisfaça suas necessidades, extrair de fontes naturais/natureza aquilo que lhe 

auxiliará em suas atividades sociais.  
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Quando nos remetemos à reflexão sobre as necessidades de sobrevivência, colocamos em 

evidência, por exemplo, a condição dos animais. A abelha e a produção de sua colméia, o 

cachorro que vira a lata do lixo em busca de alimentação ou ainda persegue sua caça, o gato que 

para defender-se anda sobre grandes muralhas. Neste sentido, falamos não a respeito do trabalho, 

mas de atividades, diferentemente da natureza humana, onde necessidades são estabelecidas e 

para supri-las o homem age sobre tal, “[...] essa atividade, quando inteiramente desenvolvida, é o 

trabalho” (NETTO; BRAZ. 2006 p.31). E ao diferenciar o trabalho de qualquer outra atividade, 

Marx pontua que:  

 

[...] O trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, um processo em que 
o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo com a 
Natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural como força natural. Ele 
põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua corporalidade, braços e 
pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se da matéria natural numa forma útil 
para a sua própria vida. Ao atuar, por meio desse movimento, sobre a Natureza 

externa a ele e ao modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria 
natureza. Ele desenvolve as potências nela adormecidas e sujeita o jogo de suas 
forças e seu próprio domínio. (Marx, 1985, p.149). 

 

O animal difere-se do homem à medida que realiza a procura, o movimento pelo alimento 

e o elabora para suprir sua fome. O trabalho ao transformar a natureza, também transforma o 

próprio homem que a alterou, vez que Marx apropria o trabalho exclusivamente ao homem. Este 

permite explicar a história e a constituição do ser social. Pois, não pode ser pensado como 

execução, ou função, se assim for se encontrará desprovido de conteúdo. No que tange ao 

trabalho, Marx e Engels (1986), ilustram na Ideologia Alemã que “o primeiro ato histórico é a 

produção dos meios que permitam a satisfação destas necessidades [comer, beber, vestir-se], a 

produção da própria vida material”. Ele diz respeito não tão somente a uma necessidade, como 

dissemos a respeito do animal, mas à interação social, é diferencial para que os homens sejam 

seres racionais, é por seu meio que a humanidade constitui-se de tal forma. 

Para a execução do trabalho, é necessário que haja uma relação/mediação do sujeito para 

com o seu objeto, ou seja, um instrumento. As atribuições deste último é dada aos mesmos 

relativa à necessidade dos quais realizarão o processo, já que “[...] antes de efetivar a atividade do 

trabalho, o sujeito prefigura o resultado da sua ação” (NETTO; BRAZ. 2006, p.32 – grifo do 

autor), ou seja, o trabalho é atividade projetada, lançada antecipadamente, e posteriormente 
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colocada em prática realizando uma transformação. Segundo os mesmos autores, é importante 

destacar que: 

 

Não basta prefigurar idealmente o fim da atividade para que o sujeito realize o 
trabalho; é preciso que ele reproduza, também idealmente, as condições 
objetivas em que atua (a dureza da pedra etc.) e possa transmitir a outrem essas 
representações. [...]Ora, tudo isso requer um sistema de comunicação que não 
deriva de códigos genéticos, uma vez que se relaciona a fenômenos que não se 
configuram como processos naturais, mas a fenômenos surgidos no âmbito do 

ser que trabalha – por isso, o trabalho requer e propicia a constituição de um tipo 
de linguagem[...]. (p.33). 

 

 

 É por meio de uma linguagem articulada que o sujeito demonstrará a representatividade 

ao meio em que vive, auxiliando desta forma a organizar os sujeitos, partindo do pressuposto que 

o trabalho humano sempre será coletivo, sempre se dará em conjunto. E será sempre possível, por 

meio da linguagem e comunicação constituir uma sociedade, a forma como os homens vivem.  

Colocamos holofotes, quando tecemos esta categoria enquanto atividade que se constitui 

essencial à sobrevivência humana, abordamos dimensões históricas e ontológicas do trabalho. No 

entanto, salientamos que o trabalho no modo de produção capitalista diferencia-se destas 

definições. Nesta condição, o trabalho é visto como produto, propriedade do capitalista, sempre 

com valor de uso e de troca. No que diz respeito a esta (re)produção, Marx destaca que: 

 

[...] Primeiro, ele quer produzir um valor de que tenha um valor de troca, um 
artigo destinado á vendo, uma mercadoria. Segundo, ele quer produzir uma 
mercadoria cujo valor seja mais alto que a soma dos valores das mercadorias 
exigidas para produzi-la, os meios de produção e a força de trabalho, para as 
quais adiantou seu bom dinheiro no mercado. (1985, Tomo I, p. 155). 

 

 

 Nesse sentido, o trabalho torna-se alienado, sua relação é invertida e ele passa somente a 

produzir pela própria existência. O trabalhador exerce sua função mecanicamente, a finalidade 

não é mais humanizá-lo ou torná-lo social. Passa-se a desenvolver objetivamente processos 

mecânicos, onde o homem vende seu trabalho pela sobrevivência, autoconstruindo-se como 

mercadoria também. Tornam-se proletários, dominados, reféns aos burgueses que, por sua vez, 

exploram este trabalho, criando e ilustrando a história da humanidade como integralmente a luta 

de classes. 
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Categoria Analítica Práxis 

 

A Práxis pode ser uma categoria mais abrangente que a do próprio trabalho, já que o 

trabalho se constitui por meio da mediação humana entre a natureza, ambos se modificam e 

atendem suas necessidades básicas. Enquanto a práxis, no ser social, é sempre o trabalho, à 

medida que o ser não se cessa somente neste último. O ser social, em seu constante 

desenvolvimento, cria objetivações, onde para Netto e Braz: 

 

[...] O trabalho é uma das suas objetivações, [...] quanto mais rico o ser social, 
tanto mais diversificadas e complexas serão suas objetivações. [...] A práxis 
envolve o trabalho, que, na verdade, é o seu modelo – mas inclui muito mais que 

ele: inclui todas as objetivações humanas. (2006, p.43). 

 

O ser social supera o próprio trabalho, pois para satisfazer suas necessidades ele rompe 

barreiras, onde colocando desta forma, em evidência, a práxis. E assim sendo, gera objetivações 

que afirmam Netto e Braz (2006), devem ser destacadas em dois pontos distintos: a práxis 

voltada para o controle e exploração da natureza, onde o homem a altera e age sobre a mesma 

para atender suas necessidades, e as relações que o ser social tem sobre ele próprio, sua atuação 

diz respeito a si; e no segundo ponto onde as obras que resultam da práxis, objetivam-se em algo 

material, salvo valores abstratos, como por exemplo, o ético. Estes autores acrescentam que: 

 
A categoria de práxis permite apreender a riqueza do ser social desenvolvido: 

verifica-se, na e pela práxis, como, para além das suas objetivações primárias, 
constituídas pelo trabalho, o ser social se projeta e se realiza nas objetivações 
materiais e ideais da ciência, da filosofia, da arte, construindo um mundo de 
produtos, obras e valores – um mundo social, humano enfim, em que a espécie 
humana se converte inteiramente em gênero humano. Na sua amplitude, a 
categoria de práxis revela o homem como ser criativo e autoprodutivo: ser da 
práxis, o homem é produto e criação da sua auto-atividade, ele é o que (se) fez e 

(se) faz. (2006, p. 44 – grifo do autor). 

 

 

Para tanto, a práxis não resulta meramente a produtos finais, que colocam o homem 

sempre como ser social criativo/criador. Apresenta um processo que produz também 

objetivações, que coloca o sujeito como dominado (in)conscientemente do que ele „criou‟. Em 
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algumas determinações históricas, o indivíduo passa a ser reprimido por determinado objeto, ou 

criatura. 

A lógica inversa desta situação citada é denominada alienação. Designada principalmente 

nas sociedades onde o homem é explorado por ele próprio. Nestes casos o trabalho passa a não 

promover e não humanizar o homem, o que é seu sentido. Mas, cria culturas de alienações 

objetivando a regressão do ser. Fator ocasionado principalmente pela exploração da força de 

trabalho, pelos objetivos capitalistas, onde o trabalho pela humanização do ser social é 

fragmentado, pois vai abaixo toda a interação do ser como membro de uma coletividade. 

No sentido em que enriquece por meio da ação humana, mais ela torna-se complexa, e 

também assim segue a relação entre os homens. Para tanto, é necessário compreender que à 

medida que uma sociedade enriquece, ou é enriquecida, maiores são as dificuldades para 

incorporação dos homens singulares. Evidenciamos também, que em todas as sociedades, em 

suma, as que possuem mais marcas de alienação, “[...] o desenvolvimento do ser social jamais se 

expressou como o igual desenvolvimento da humanização de todos os homens; ao contrário: até 

nossos dias, o preço do desenvolvimento do ser social tem sido uma humanização extremamente 

desigual”.(NETTO; BRAZ. 2006 p. 46). Sendo assim, o trabalho, no sentido capitalista não 

constitui, se quer edifica o homem, mas o compartimenta.  

  

 

Categoria Analítica Mediação 

 

Esta categoria é expressa por fenômenos, ou ainda, o conjunto destes, que a constitui 

formando uma teia de relações contraditórias, as dispondo de forma sobrepostas permanecendo 

estritamente ligadas historicamente. Por exemplo, o trabalho é uma relação mediada no que diz 

respeito ao homem e a natureza. A mediação ainda faz referência ao fato de nada ser isolado, toda 

a sociedade e seus nexos devem manter uma relação dialética a toda a existência real.  

 
[...] Essa categoria deve ser ao mesmo tempo relativa ao real e ao pensamento. 
Enquanto relativa ao real, procura captar um fenômeno ao conjunto de suas 

relações com os demais fenômenos e no conjunto das manifestações daquela 
realidade de que ele é um fenômeno mais ou menos essencial. [...]A história é o 
mundo das mediações. E a história, enquanto movimento do próprio real, 
implica o movimento das mediações. Assim, elas são históricas, e, nesse sentido, 
superáveis e relativas. Enquanto relativas ao pensamento, permitem a não 
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petrificação do mesmo, porque o pensar referido ao real se integra no 
movimento do próprio real. (CURY, 1985, p.43). 

 

 

Para tanto, a mediação é inexistente em si própria, o contrário do que é em sua relação 

teoria e prática. É necessário pensar a totalidade como síntese de vários elementos interligados, 

para assim fazer relação recíproca em que os contrários se relacionam. Cury aborda que: 

A mediação (categoria-não reificável), assim entendida, não precisa ser apenas e 
necessariamente reprodutora da estruturação ideológica reinante. Pode ser uma 
mediação crítica, pois a legitimação que a ideologia dominante busca nas 

mediações (e por ela se difunde) não é explicável de modo mais abrangente sem 
as contradições existentes no movimento da sociedade. (1985, p. 44). 

 

 

A dinâmica da mediação permite que haja explicitação da relação dialética, que articula o 

particular e o geral, o todo e as partes. Portanto tal conjuntura mostra a necessária relação entre as 

categorias, de forma que, auxilia na compreensão do meio/contexto social e oportuniza a 

superação dos antagonismos de exploração do homem, por ele próprio. 

 

Categoria Analítica Hegemonia 

 

Nesta concepção tratamos por hegemonia determinada dominação ideológica, no caso 

estipulada entre classes, dominantes e subalternas, burgueses e proletários. Para que haja o 

domínio sobre o menos favorecido, em suma, a classe técnica e financeiramente superior une-se 

em torno de objetivos semelhantes, criando alianças e construindo mecanismos morais e 

intelectuais para a consolidação hegemônica de sua classe. Por meio desta hegemonia, há o 

fundamento da propriedade dos meios de produção e geração de riqueza, fazendo-se entender, 

como ferramentas de consolidação do poder, e se imporem sob a classe proletária.  

 Nessas relações sociais, “[...] pôr a questão da hegemonia é pôr simultaneamente a 

questão da ideologia [...]” (CURY, 1985, p. 45), no que diz respeito ao capital, estas ligações 

dão-se entre os capitalistas e os trabalhadores, ou seja, da divisão trabalhista. Para tanto, as 

relações sociais, passam também a serem políticas. 

 

[...] As relações sociais são relações ideológicas porque, a dizer o mundo, 

representá-lo e conceituá-lo, os discursos o fazem de acordo com os interesses 
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de classe. Por isso, as relações políticas são entendidas de modo global, quando 
também referidas às representações e conceituações. (CURY, 1985. p. 46). 

 

 

Sendo assim, esta formação ideológica não é imposta de forma aleatória, ou mesmo 

espontaneamente, mas emerge de um movimento. No que tange a isso, podemos fazer referência 

à ideologia dominante do sistema capitalista, onde a burguesia estrutura e mantém a hegemonia 

de forma consolidada e justificam todos estes atos difundindo sua ideologia para os demais 

subordinados da classe proletária. A harmonia dura até o momento em que os últimos mantém-se 

permissivos frente à aceitação ideológica (im)posta, à medida em que se há interesse em 

modificação estrutural, a classe hegemônica passa a travar embates para a sua manutenção, pois 

“[...] para os dominadores a dominação precisa ser mantida, [...] para os dominados [...] 

problematizada em vista de sua superação”. (CURY, 1985. p.47). 

 

A hegemonia é a capacidade de direção cultural e ideológica que é apropriada 
por uma classe, exercida sobre o conjunto da sociedade civil, articulando seus 
interesses particulares com os das demais classes de modo que eles venham a se 
constituir em interesse geral. Referida aos grupos e facções sociais que agem na 
totalidade das classes e no interior de uma mesma classe, ela busca também o 
consenso nas alianças de classe, tentando obter o consentimento ativo de todos, 
segundo os padrões de sua direção. (CURY, 1985. p. 48).  

 

 

Ora, podemos dizer que ambas as classes realizam também consensos entre si, pois ao 

reformular uma proposta que beneficiará a classe proletária, a burguesa também abriu 

negociações e cederam determinadas decisões, aos quais os primeiros se adequaram. Para tanto, 

Cury (1985) alerta ainda, ser este um movimento contraditório, já que há permissividade dos dois 

lados e rearticulação de algumas propostas em prol de um interesse, ainda que seja único; onde 

encontramos o conflito, a luta de classes. 

A classe „superior‟, por sua vez, auxilia na massificação da informação a qual auxilia no 

condicionamento ideológico, contribuindo para que os segmentos sociais reproduzam também de 

forma hegemônica os padrões estabelecidos. O trabalho nessas condições, não é visto como 

forma de humanização do ser, não o transforma em ser social, mas auxilia na mercantilização, 

pois subordina o sujeito à mecanização, o que de forma alguma, auxiliará em sua emancipação e 
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dará possibilidades para que ele rompa com o processo hegemônico. Somente com a superação 

desta ideologia estabelecida, haverá esta inversão de valores. 

 

 

Categoria Analítica Contradição 

 

A categoria da contradição é a qualidade dialética da totalidade, é fundamentalmente 

constituída por esta última e subordinada a ela, à medida que ela é sempre refeita de totalidades 

cada vez mais densas e complexas. Podemos dizer ainda que, só há contradição quando há 

movimento, para tanto, ela é o próprio eixo desse desenvolvimento. Consideramos a contradição 

componente imprescindível para a sociedade, pois esta realidade social provida da totalidade, 

também é contraditória. Na concepção marxista, a contradição se instaura devido aos fenômenos 

sociais que por conta de variáveis não se solucionam. Neste sentido: 

 

A contradição é destruidora, mas também criadora, já que se obriga à superação, 
pois a contradição é intolerável. Os contrários em luta e movimento buscam a 
superação da contradição, superando-se a si próprios. Na superação, a solução da 

contradição aparece enriquecida e reconquistada em nova unidade de nível 
superior. Cada coisa é uma totalidade de movimentos e de momentos e 
elementos provenientes de suas relações, de sua gênese e de sua abertura. 
(CURY, 1985, p.30). 

 

 

O método dialético baseado no que diz respeito à contradição, explicita que o movimento 

social é constante, operando dessa forma, como agente modificador externo. Uma sociedade 

composta pela liberdade de pensamento, liberdade política, liberdade econômica, livre arbítrio, 

propriedade privada, trabalho com remuneração, pressão para produtividade e democracia é 

extremamente contraditória. No sistema do capitalismo, haverá somente um dominador, toda a 

produção será convertida para o benefício deste, e em troca de toda a produção, dará ao proletário 

a condição de continuar trabalhando tendo em troca sua subsistência e sobrevivência. Ou seja, 

para eliminar esta contradição e atingir a superação deste movimento contraditório social é 

necessário a superação destas condições, somente assim haverá o avanço social.  Cury reflete 

que: 
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Na sociedade capitalista, o movimento se dá em consequência do 
desenvolvimento das contradições que existem em seu seio. Tais contradições se 

revelam no papel motor da luta de classes na transformação social. É através 
deste jogo pugnativo que a sociedade avança. (1985, p. 33).    

 

 

Dessa forma, observamos que este movimento é permanente à medida que um não existe 

sem o outro, como no sistema capitalista, onde só se busca a riqueza, pois existe também a 

pobreza, um só existe pela também existência do outro. E sendo assim, é pelo desenrolar das 

relações sociais que é determinada a luta de classes, fundamental para ir além desta condição e 

atingir a transformação social. 

 

 

Categoria Analítica Totalidade 

 

Partimos do pressuposto que só há totalidade, por haver contradição, já que a primeira 

organiza um processo que salienta a busca por entendimentos a respeito de determinada 

constatação. Nesta busca incessante pelo descobrir de uma informação, ainda que isolada, o 

homem preconiza outros tipos e formas de conhecimento, formando um elo constitutivo, uma 

rede dialética de outros processos que vão se tornando intrínsecos. É um complexo que vai do 

menor, até o mais abrangente, busca por partículas que formam uma estrutura maior, a totalidade. 

Esta categoria nos remete colocar a compreensão do real, elaborada por conexões, onde o 

todo supera as partes e permanece em constante construção, não há totalidade acabada, já que ela 

é produto da contradição, que por sua vez, está alocada sempre em bases instáveis, para tanto, 

sempre haverá movimento. Para esta definição, Cury aponta que: 

 

Na totalidade, cada realidade e cada esfera dela são uma totalidade de 
determinações, de contradições atuais ou superadas. Cada esfera da realidade 
está aberta para todas as relações e dentro de uma ação recíproca com todas as 
esferas do real. Mas a totalidade sem contradições é vazia e inerte, exatamente 
porque a riqueza do real, isto é, sua contraditoriedade, é escamoteada, para só se 

levarem em conta aqueles fatos que se enquadram dentro de princípios 
estipulados a prior. A consideração da totalidade sem as contradições leva a 
colocar a coerência acima da contradição. Nesse caso, o objeto de conhecimento 
ganha em coesão e coerência, em detrimento, porém, do que há de conflituoso 
nele. E o privilegiamento da contradição revela a qualidade dialética da 
totalidade. (1985, p. 35). 
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Compreender então, os mecanismos totalitários, consiste na apreensão dialeticamente 

organizada das partes para o todo, e do todo para as partes. Ou seja, há um movimento onde 

sempre há mais para se articular, nem mesmo o ser social, em sua busca incessante por 

descobertas em vários aspectos, atingirá esse ápice, pois “[...] o conceito de totalidade, implica 

uma complexidade em que cada fenômeno só pode vir a ser compreendido como um momento 

definido em relação a si e em relação aos outros fenômenos, igual e indistintamente”.(CURY. 

1985 p, 36). Para tanto, a totalidade é composta da produção de toda uma sociedade, onde se 

forma um todo. 

A totalidade vive num processo de constate mutação, significa que ela é aberta e inerente 

ao processo dialético. O homem, enquanto ser social, a cria por meio da práxis. Sendo assim, “a 

realidade, então, só pode ser conhecida na sua totalidade concreta quando se conhece a mesma na 

dimensão social e histórica, compreendendo a unidade dialética, [...] onde o homem é 

reconhecido como sujeito da práxis.” (CURY. 1985, p.38), ignorar este movimento realizado pela 

totalidade, se sujeita ignorar a relação do homem como sujeito histórico, automaticamente, 

tornando-a como algo abstrato. À medida que tentamos explicar determinado fator, este não pode 

ter um fim em si mesmo, pois é complexo e é por meio do mecanismo da totalidade que as 

relações e os contextos sociais agem.  

 

 

Categoria Analítica Reprodução 

 

O capital mantém-se em constante manutenção, no que diz respeito às acumulações e 

representações ideologicamente sociais, já que a “[...] categoria da reprodução se justifica pelo 

fato de toda sociedade tender, em suas instituições, à sua autoconservação reproduzindo as 

condições que possibilitam a manutenção de suas relações básicas”, (CURY, 1985 . P. 28). Ou 

seja, compreendê-la, nos remete a dizer que, nesse caso, a reprodução acontece por desconsiderar 

várias contradições. Num sentido de afirmá-la, quanto mais a reprodução cresce, mais podemos 

admitir que há ausência destas contradições, pois a ideologia se amplia e não permite que a 

segunda a supere. Segundo Cury 
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O sistema capitalista tenta tornar a sociedade como um todo, o lugar de 
reprodução das relações sociais de produção com a atenuação dos conflitos. Mas 
isto não quer dizer impositividade absoluta, porque o crescimento das forças 
produtivas gera continuamente novas contradições e a negatividade perpassa 
todo o espaço social. (1985. p. 41). 

 

 

Para tanto, a reprodução não acontece somente nos locais envolvidos com os meios de 

produção, mas em toda a esfera social. Para o mesmo autor ainda, “a reprodução é uma categoria 

que se dá no interior de um movimento contraditório cujo sentido, ainda que busque confirmar 

antagonismos existentes, também os empurra para sua superação” (1985. p.42). Então,  

compreendemos esta categoria, como fundamental, à medida que é necessário o homem 

identificar quando seu trabalho está o edificando enquanto ser social, e quando sua relação está 

sendo apenas coma reprodução de uma hegemonia ideológica, que contribui para a manutenção 

do capital e não para sua humanização. 

 

 

Considerações Finais 

 

Refletindo acerca do homem enquanto ser social pela sua ação sob a natureza, 

transformando-a no trabalho que o humanizará; afirmamos ser este, racional e produzir tudo o 

que considera necessário para seu auxílio, realizando transformações naturais em benefícios 

cotidianos. Os sujeitos apropriam-se deste mesmo trabalho, determinando e organizando sua 

produção, já que enquanto transforma os meios naturais, também se transforma. 

E no agir destas transformações, a sociedade civil, acaba por girar em torno dos modos de 

produção capitalistas, o que contribui para a alienação e todo e qualquer tipo de dominação. Tais 

situações – embora o homem tenha toda a predisposição para tal – não permitem que os homens 

realizem de forma direta suas potencialidades. Todavia, o sujeito pode transformar qualquer coisa 

como própria de si, por meio da emancipação. Para tanto, é necessário que ele aproprie-se dos 

meios científicos e educacionais, elaborados por ele mesmo, tendo estes maiores objetivos em 

torná-lo independente nas ações sociais, permitindo haver uma convivência em uma realidade 

onde haja satisfação do bem-próprio comum. 
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Partindo da condição de que o homem é fundamental à sociedade, por meio de sua ação 

social, ele necessita de apropriação de bens culturais, como por exemplo, o conhecimento 

científico, para ser capaz de modificar o meio em que vive e desfazer as amarras com a ideologia 

e alienação que comprometem o seu desenvolvimento humano. O capitalismo, aproveitando-se 

das condições subumanas que oferece aos trabalhadores, colabora para que estes fiquem à 

margem, conservando-os enquanto mantenedores do status quo, onde realizam a reprodução do 

agradecimento à suas próprias subsistências. 

Enfim, o trabalho na sociedade que visa somente o capital, assume – sem muitas máscaras 

– a questão da obtenção do lucro, onde a última questão que importa não se refere precisamente a 

quem o produz, mas sim aqueles que o consomem. Aproveitam desta forma, para manter os 

trabalhadores enquanto, meramente operários que compõem a classe proletária, sem chance 

alguma de libertação, ainda que principalmente intelectual. 

Para tanto, o materialismo histórico dialético, com suas categorias, que por sua vez, estão 

imbricadas entre si, são fundamentais à compreensão real do homem no contexto social, 

subsidiando com elementos primordiais para com o desenvolvimento da superação do 

capitalismo. Transformações estas fundamentadas por meio do trabalho, destruindo os 

mecanismos criados pelos detentores dos meios de produção, favoráveis à desumanização do 

trabalhador; revolução esta, que mediante tal, inaugura uma sociedade livre de classe, onde 

atingimos o fim das desigualdades, em suma, sociais.  
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Introdução  

 
Considerar o processo de formação do professor como neutro em relação às influências 

ideológicas, é deixar de lado aspectos importantes para uma melhor compreensão do 

desenvolvimento deste ao longo da história educacional.  A educação é de interesse estratégico 

para a manutenção da hegemonia e, por isso, a influência ideológica se faz presente na formação 

daquele que é o principal agente de transmissão: o professor.  

Dentre os recursos didáticos utilizados para a educação do professor brasileiro, destacou-

se o papel fundamental do livro didático, muito utilizado no processo de formação a partir do 

início do século XX. A sua utilização levou-nos a indagações quanto à sua neutralidade neste 

processo.  

Objetivando identificar a intencionalidade deste instrumento com relação às influências 

ideológicas, empreendemos nosso trabalho, que se constituiu na realização de um estudo 

histórico. Este se desenvolveu pela análise de uma obra utilizada nas Escolas Normais, o manual 

de história da educação: “Pequena História da Educação”.  A obra - escrita pelas madres 

Francisca Peeters e Maria Augusta de Cooman, membros da Congregação religiosa de Santo 

André - foi utilizada por décadas desde sua primeira publicação. Por ser um livro escrito por  

membros de uma congregação religiosa católica dedicada à educação, o objetivo de nosso estudo 

foi procurar na referida obra elementos que demonstrassem a influência do ideal cristão católico 

na educação do futuro professor para a escola brasileira, buscando responder, assim, ao seguinte: 

Qual a relevância do livro didático na perpetuação do ideal cristão-católico na formação do 

professor para o ensino primário? 

mailto:sartori-antonio@hotmail.com
mailto:luizantonio@uenp.edu.br
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Pela consciência da não neutralidade do processo de formação do professor, conferimos 

ao presente estudo relevante consideração, tal a já citada importância da obra estudada segundo 

sua abrangência nos cursos normais.  

Para este estudo, realizamos pesquisa bibliográfica, tendo como fonte primária o referido 

manual em sua segunda edição. A análise do livro foi realizada  considerando-se a disposição dos 

conteúdos, o destaque a cada assunto, a linguagem e os comentários diretos das autoras.   

Para melhor entendimento, nosso trabalho apresenta-se dividido em três partes: A 

educação como missão: a congregação de Santo André e a formação das moças; O manual 

“Pequena História da Educação” e Os valores perenes do cristianismo e sua influência na 

educação. Assim, inserimo-nos na pesquisa histórica da educação, buscando contribuir para 

compreensão e dimensionamento do processo de formação do professor brasileiro.    

  

 

A educação como missão: a Congregação de Santo André e a formação das moças.  

   

A Congregação de Santo André existe desde 1231, quando duas jovens irmãs, cujos 

nomes desconhece-se, decidiram colocar seus bens e suas pessoas a serviço de Deus e dos pobres. 

O grupo, sempre crescente, foi renovando-se através dos séculos buscando atender às 

necessidades de cada época: acolhiam os peregrinos, os doentes, os enfermos.  

 No século XVIII, as irmãs puseram-se a acolher jovens (moças) que vinham receber os 

rudimentos de uma instrução escolar e aperfeiçoar sua educação.  Aos poucos, as religiosas foram 

assumindo a educação como missão.  

 Com a Revolução Francesa, em 1796, a comunidade foi expulsa, tendo seus bens 

confiscados. As religiosas foram dispersas e muitas voltaram para suas famílias ou 

desapareceram. Algumas delas mantiveram-se unidas e fizeram-se operárias para ganhar o pão e 

manter a vida em comum. A subida de Napoleão ao poder possibilitou que elas resgatassem parte 

de seu convento; mas não voltaram à vida monástica. Desde 1801, elas 

puseram-se a ensinar os pobres e, para equilibrar as finanças, aceitaram também alunas mais 

abastadas. 

 O século XX chegou com um convite vindo do Brasil. O Bispo da Diocese de São Carlos, 

atendendo o desejo das famílias jaboticabalenses, convidava-as para fundar um colégio destinado 

a educação de meninas na cidade de Jaboticabal, interior do estado de São Paulo. Isto aconteceu 
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em 1914 e, em 16 de fevereiro deste ano, chegaram a esta cidade as cinco primeiras Irmãs de 

Santo André, entre elas Madre Francisca Peeters (MOREIRA, 2013, grifo nosso).   

 A presença da Congregação de Santo André, tradicional na educação de moças, atendia 

aos anseios das famílias de tradição católica de muitas cidades onde construíram suas escolas 

contrariando a ideia de um ensino laico apregoado pelo regime republicano.  A presença das 

congregações religiosas demonstrou também a ineficaz ação do Estado na tarefa de formação de 

professores para atender a demanda das escolas primárias. Embora tivesse havido iniciativas 

quanto à melhoria e aumento das escolas normais para formar professores,  estas ainda não 

atendiam quantitativamente e/ou proporcionalmente às necessidades de ensino primário da 

população em todo território nacional. Sofriam, com isso, os municípios do interior dos estados, 

sem professores para suas escolas primárias. Por isso, estes se manifestavam positivamente 

quanto a vinda de instituições livres para o ensino e para a formação de professores, como as 

congregações religiosas ligadas à educação, dentre elas, a Congregação de Santo André.   

 A Congregação de Santo André, pelo seu histórico, pode ser colocada entre as grandes 

instituições católicas dedicadas à educação. Dessa forma, reconhece-se sua importância no 

cenário educacional brasileiro, pois sua experiência de trabalho adquirida neste campo é secular e 

sustentado por um ideal: a educação como missão. 

 A presença da Congregação no Brasil também foi marcada por dois de seus membros: 

Madres Francisca Peeters e Maria Augusta de Cooman, escritoras e educadoras, das quais um 

pouco da vida e trabalho apresentamos adiante. 

  

Madre Francisca Peeters 

 

Elizabeth Peeters nasceu em Tournay/Bélgica, em 21 de outubro de 1876. Foi o sétimo 

membro de uma grande família, tradicionalmente católica, na qual a luz da fé, virtudes cristãs e 

cultura da inteligência desenvolviam-se juntas. Elisabeth manifestou bem cedo seu gosto pelo 

estudo.  Com efeito, ela escrevia facilmente e este talento ela o colocou muito bem a serviço de 

sua família, da sua comunidade e em seu magistério. Seus estudos na infância e adolescência 

foram feitos no Colégio Santo André em sua cidade natal. Aos domingos, aí, na chamada escola 

dominical, ela se transformava em professora colaborando na alfabetização de adultos. 

Empreendeu os estudos chamados Regentes, correspondentes ao ensino médio, e em Louvain, 
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ingressou no curso superior sucessivamente nas sessões científica e literária. Em seguida esteve 

na ilha de Jersey o tempo suficiente para aprender o inglês. 

 Esta jovem intelectual era profundamente religiosa e decidiu viver a fé cristã 

consagrando-se a Deus no serviço aos homens. Assim, buscou a Congregação das Irmãs de Santo 

André. Admitida, iniciou sua formação religiosa aos 19 anos de idade, continuando sua formação 

intelectual, estudando matemática e latim. Neste período recebeu o nome pelo qual seria 

conhecida: Francisca Peeters. 

 Consagrada a Deus pelos votos religiosos em 13 de dezembro de 1897, Madre Francisca 

dedicou-se ao ensino no colégio de Tournay. Em 1914, aos 39 anos de idade, ela  e quatro 

companheiras deixaram a Europa pelo Brasil com o objetivo de fundar em Jaboticabal  um 

colégio para educação de meninas.  Apenas chegadas a esta cidade, Madre Francisca iniciou a 

organização do Colégio. Para melhor servir, naturalizou-se brasileira. 

 Em 1928, sob seu impulso, abriu-se em Jaboticabal a Escola Normal anexa ao Ginásio 

Santo André. Na Escola Normal, no Ginásio, no Colegial, Madre Francisca assumiu com 

competência varias disciplinas, sobretudo matemática e sociologia, além da secretaria da Escola. 

Também foi professora de francês, geografia, história geral, inglês e biologia. 

 Madre Francisca escreveu três livros: um livro de meditações evangélicas: “Sereis minhas 

testemunhas”; “Noções de Sociologia”  e, em colaboração com Madre Maria Augusta de 

Coomam, escreveu: “Pequena História da Educação” . Em 1956, aos oitenta anos, deixou o 

magistério, mas se entregou a outras ocupações que lhe deixavam tempo para ler e estudar.  

 A 23 de dezembro de 1973, Madre Francisca entrou na posse da Verdade, que ela tanto 

buscou, tanto amou e da qual ensinou o caminho para muitos. (MOREIRA, 2013, destaques da 

autora). 

 

 

Madre Maria Augusta de Cooman  

 

 Madeleine de Cooman nasceu em Grammont/Bélgica, em 11 de fevereiro de 1878.  Era de 

uma família profundamente cristã. Iniciou seus estudos na cidade natal em escola particular, 

mantida pela Congregação religiosa das Beneditinas, prosseguindo em Tournay, com as Irmãs de 

Santo André. Madeleine fez com muito êxito o Curso Normal, preparando-se para o magistério. 
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 Depois de dois anos passados junto a família, voltou para Tournay onde pediu a sua 

admissão para a vida religiosa e, em dezembro de 1899, aos 21 anos de idade, recebeu o nome de 

Maria Augusta, iniciando o período de formação. Fez os votos religiosos em 16 de setembro de 

1901. 

 Madre Maria Augusta, aos 38 anos de idade, fez parte do 4° grupo de irmãs que vieram 

para o Brasil, em 1916. Seu nome aparece na lista das professoras de latim, matemática, francês, 

história natural, química e sociologia. Outras ocupações foram-lhe atribuídas, exercendo as 

funções de contadora, secretária e bibliotecária, e também o cuidado dos alunos em regime de 

internato. Com Madre Francisca Peeters, escreveu “Pequena História de Educação”. 

 Sua vida feita de serviço contínuo, generoso, inteligente e humilde, explica-se pela 

entrega de todo o seu ser a Deus no seguimento de Jesus Cristo. Em 1963, aos 85 anos de idade, 

Madre Maria Augusta faleceu repentinamente na cidade de Jaboticabal - SP. (MOREIRA, 2013) 

 

 

O Manual “Pequena História da Educação” 

 

O manual de História da Educação “Pequena História da Educação”, escrito pelas Madres 

Francisca Peeters e Maria Augusta de Cooman, é um trabalho sumário destinado aos alunos das 

Escolas Normais.  A leitura da obra permite perceber a defesa e valorização da ação da Igreja 

Católica no campo da educação ao longo da história, e isso, as autoras deixam claro como sendo 

um de seus objetivos. 

No transcorrer da obra, as autoras ressaltam a vida e o trabalho dos educadores e 

pensadores estudados. A conduta e o comportamento de cada um são avaliados e mensurados 

tendo como parâmetros os valores cristãos. A falarem sobre cada assunto, usam de termos e 

adjetivos que revelam o ideal que defendem. 

O manual manteve-se por décadas como base para o estudo da história da educação nas 

Escolas Normais. Constituiu-se, por isso, em relevante referencial para a formação de professores 

no período de 1937
35

 a 1971.  

 

 

                                              
35

 A primeira edição da obra é de 1936. No entanto, entra para o mercado bibliográfico em 1937, conforme o Jornal 

Correio Paulistano (1937, p.5); (1937, p.13). 
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A Primeira Edição do Manual  

 

O referido manual, escrito pelas religiosas de Santo André, fez parte de uma coleção de 

obras destinadas à educação, da Companhia Melhoramentos de São Paulo. Teve sua primeira 

edição publicada em 1936 sob o título “Educação - história da pedagogia”
36

. Em sua capa, trazia 

a figura de Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus. Ele representa, para as 

autoras, o responsável pelo maior trabalho na educação nos últimos séculos. Dele é apresentado a 

biografia e trabalho. 

 

Inácio de Loyola 

 

Iñigo Lopez de Loyola nasceu na Espanha em 1491, próximo á cidade de Azpeitia.  De 

família nobre, iniciou seus estudos como pajem de Dom Juan Velasques de Cuellar, contador de 

Rei Fernando da Espanha.  

Em sua juventude, Iñigo não tivera pretensões de santidade, vivendo próximo às paixões 

do mundo que o cercavam – lutas, armas, mulheres, elegância- sempre buscando a honra deste 

mundo. 

A serviço do vice-rei de Navarra, Don Antonio Manrique de Lara, Loyola tornou-se seu 

homem de confiança exercendo a diplomacia e a chefia militar em seus territórios. Em 1521, 

buscando defender a cidade de Pamplona da invasão francesa, Iñigo foi ferido gravemente tendo 

as pernas atingidas por uma bala de canhão. Enquanto se recuperava, lia obras cristãs como “A 

Vida de Cristo” e a “Vida de Santos”, que o levaram a uma profunda reflexão sobre sua vida. 

Curado e no processo de conversão, Iñigo, agora com o nome de Inácio, despojou-se de sua 

riqueza e dignidade de nobre, colocando-se a serviço dos pobres no povoado de Manresa, 

vivendo de esmolas.        Entre o trabalho de 

ajuda aos enfermos, orações e jejuns, anotava suas experiências espirituais, que formariam o livro 

“Exercícios Espirituais”. Conforme prometera pela graça de sua recuperação física, em 1523, 

Inácio foi à Terra Santa e de lá voltou com o propósito de reiniciar seus estudos para “servir 

melhor ao Senhor ajudando as almas”, por meio do sacerdócio (BOTERO, s/d, p. 8, destaques do 

autor). 

                                              
36

 O título da obra “Educação, história da Pedagogia” consta somente na primeira edição. Na segunda edição, o 

título passou a ser “Pequena História da Educação”. 
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  Em 1524, aos 33 anos de idade, iniciou seus estudos de humanidades e latim em 

Barcelona. Os estudos de filosofia, Inácio iniciou-os em Salamanca e terminou em Paris, em 

1534, na universidade de Sorbona. Logo em seguida, iniciou os estudos de Teologia. Um grupo 

aos poucos cresceu em volta de Inácio  e, juntos, os membros decidiram pelos votos religiosos de 

pobreza e castidade. Em 1537, Inácio, Francisco Xavier e outros seus companheiros receberam 

do Papa Paulo III autorização para a Ordenação sacerdotal, que se deu em 24 de Junho do mesmo 

ano. O grupo que se formara e se designara como “amigos do Senhor” buscavam uma identidade 

que os representasse fielmente ao mundo e à Igreja. Escolheram “Companhia de Jesus”, por ser 

Este seu único chefe e, portanto, teriam seu nome como distintivo (BOTERO, s/d, p.12). 

  Em 27 de setembro de 1540, o Papa Paulo III aprovou a nova Ordem Religiosa: a 

Companhia de Jesus. Seu primeiro Chefe Geral foi o próprio Inácio de Loyola, que escreveu as 

Constituições da Ordem e as aprimorou com a ajuda dos outros Irmãos. Como missão da Ordem, 

salientou: o serviço divino e a ajuda às almas. Como meta: tudo para “a maior glória de Deus”, 

que se tornaria lema da Companhia de Jesus. (BOTERO, s/d, p.14  destaque do autor)  

 A experiência dos jesuítas com a educação iniciou-se em 1551, com a criação de dois 

colégios: Colégio Romano e Colégio Germânico. O primeiro foi destinado à formação gratuita de 

alunos externos e de seus sacerdotes. O segundo, destinando especificamente para a formação de 

sacerdotes que trabalhariam na Alemanha.  

 Inácio de Loyola faleceu em 31 de julho de 1556, aos 65 anos.  Sua pessoa representou a 

audácia e o entusiasmo no seguimento de Jesus Cristo, o único Chefe. Foi líder, homem prudente 

e humano, zeloso e combatente pela fé, dotado de grande discernimento ante os acontecimentos 

de seu tempo. (BOTERO, s/d, p.15).  Seu trabalho expressou uma combinação admirável de fé 

em Deus e prudência humana, sabiamente sintetizada numa expressão sua: “devemos fazer as 

coisas como se tudo dependesse de nós, e esperar o resultado como se tudo dependesse de Deus” 

(BOTERO, s/d, p. 13, destaque do autor). 

 

 

Os valores perenes do cristianismo e sua influência na educação.  

 

 O trabalho das madres Peeters e Cooman dá ênfase à história ocidental e pouco fala da 

educação e cultura orientais. As autoras justificam que tal fato se dá por ser a formação cultural 
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brasileira de predomínio ocidental. Por isso, poucas páginas são dedicadas à educação chinesa, 

hindu e judaica. 

 Ao falar da educação ocidental, as autoras partem da educação grega e dão ênfase à 

educação ateniense.  Nota-se que aspectos da vida e educação deste povo são relevantes para as 

autoras quanto à aproximação com os valores e concepções cristãs. Quando falam da educação da 

mulher espartana o fazem com crítica, já que a concepção de mulher para este povo diferia da 

concepção de mulher cristã. Assim: “o que é mais para admirar é que as mulheres recebiam 

educação análoga a que se dava aos homens. (PEETERS; COOMAN, 1952, p.26). No que se 

refere à família, enaltece-se a educação e cultura ateniense, uma vez que sua educação foi a que 

mais influenciou a cultura e educação brasileira e, também, porque a cultura ateniense apresenta 

elementos defendidos pelo próprio catolicismo: família, individualidade, a educação a cargo da 

família. “Atenas a (a vida familiar) estimulava como meio indispensável para o desabrochar da 

personalidade e tornava os pais responsáveis pelo bom êxito desse desabrochar” (PEETERS; 

COOMAN, 1952, p.26, acréscimo nosso).  

As autoras, ao apresentarem os filósofos gregos – Sócrates, Platão e Aristóteles- o fazem 

ressaltando aspectos de suas ideias que vão ao encontro da doutrina cristã. Ao mesmo tempo, esta 

é usada pelas madres como parâmetro para criticar a ação e os pensamentos dos referidos 

filósofos. Sobre Sócrates destacam: “A vida de Sócrates foi a de um bom cidadão e homem 

honesto. [...] Afirma a existência de um só Deus, a sua Providência no governo do mundo, a 

espiritualidade da alma, o poder da oração e do sacrifício”(PEETERS; COOMAN, 1952, p.29). 

De Platão: “[...] todavia, reprova a co-educação, por ser fatal à castidade dos jovens, que o 

filósofo preza com muita razão” (PEETERS; COOMAN, 1952, p.31-32, grifo nosso). Sobre 

Aristóteles, as autoras destacam: “Quanto a moral, ele admite que o fim supremo do homem é a 

felicidade integral na contemplação de Deus. Como Platão, Aristóteles da ao Estado um grande 

poder, sem diminuir o papel da família, que considera responsável pela educação da prole” 

(PEETERS; COOMAN, 1952, p.32 grifo nosso) 

 Da cultura romana, as autoras falam pouco e valorizam mais a grega (a ateniense). 

Chamam a atenção para a questão da cidadania e a liberdade do cidadão, indo contra o 

absolutismo do Estado, como ocorria em Esparta. 

 Ao falarem da educação cristã, as madres declaram o cristianismo como a religião que, 

por excelência, recuperou o mundo de um „estado de decadência‟ (moral). Este é apresentado 
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como a religião apta para „reformar‟ o mundo e que traz uma nova perspectiva de vida para o 

homem. As características do cristianismo tornam-se base para o estabelecimento de uma 

concepção de educação: Restauração da dignidade humana e igualdade entre os homens como 

filhos de um único Deus; As relações sociais baseadas no amor incondicional ao próximo; A 

cultura da alma, preparada para a eternidade. A Igreja Católica é colocada como a educadora do 

mundo e a doutrina cristã como benefício à sociedade.  Assim, “A doutrina de Jesus tirou o 

mundo do Charco pestilencial em que estava mergulhado, salvando-o mesmo como sociedade. 

[...] Em suma, a história não conhece pedagogia nem didática superior à de Cristo” (PEETERS; 

COOMAN, 1952, p.39).  

 A idade média é apresentada ressaltando positivamente o papel da Igreja neste período 

histórico, citando e enfatizando o trabalho realizado pelos mosteiros no campo da educação e na 

conservação da cultura ocidental. As autoras destacam a importância da escolástica. Santo Tomás 

de Aquino é citado e enaltecido, uma vez que foi um dos grandes destaques deste método de 

estudo. O referido santo é ainda elogiado quanto a sua pedagogia, materializada na obra „De 

Magistro‟. Elas comparam seu trabalho e sua pessoa com as pedagogias e educadores 

contemporâneos. Consideram muito superior e avançada a pedagogia deste santo, apresentando 

semelhanças com as modernas, mas com diferenças quanto ao fim.  

 Quando falam da educação do período da cavalaria, as autoras salientam a formação 

moral e a disciplina, uma vez que dizem respeito diretamente à „reforma‟ da sociedade. Mesmo 

quando a formação intelectual apresenta falhas, a disciplina e a moral, quando realizadas, 

superam e compensam tal limitação.  

 O apêndice do capítulo V traz uma posição relevante: o uso dos castigos físicos, 

empregados na Idade Média pelos professores, é apresentado como justificável. Primeiro, devido 

ao estado de incultura em que se encontrava o povo, a sociedade.  “O chicote era, sem dúvida, 

empregado numa época que não conhecia as nossas delicadezas e os nossos melindres. Por sinal, 

em pleno século XX, é ainda de praxe na culta Inglaterra, e não conta que contribua para diminuir 

os brios e dinamismo dos jovens ingleses” (PEETERS; COOMAN, 1952, p. 53). “Os costumes 

impunham, aliás, esta severidade. A juventude era belicosa por índole” (PEETERS; COOMAN, 

1952, p.53).  Ainda continuando sobre a questão dos castigos físicos, o “Ensaio sobre a doutrina 

cristã” do séc. XIII é apresentado pelas autoras para justificar a rigorosidade da disciplina 
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educacional. Esta obra apresenta princípios avançados quanto a utilização desses recursos, no 

intuito de defender os métodos disciplinadores utilizados na educação.  Assim: 

 

No „Ensaio sobre a doutrina crista‟, que remonta ao século XIII, lemos muitas 
recomendações cheias de sabedoria: Nunca castigar as crianças por capricho, 
mau humor ou paixão. Fazer-se temer sem bater; fazer-se amar sem 
familiaridade, e sem rir com as crianças. Esgotar todos os castigos antes de 
empregar o chicote; Mostrar-se sem misericórdia para as culpas graves 
(PEETERS; COOMAN, 1952, p.53, grifo nosso).  

 
 

 O caráter moral da educação esta presente e, por isso, recebem destaque os educadores 

que comungam desse ideal segundo os mandamentos da Igreja Católica. No período da 

Renascença, recebem destaque Erasmo e Vives. As autoras ressaltam a injustiça pelo 

esquecimento de autores como João Luiz Vives.  

 

Algumas das sentenças colhidas nos seus livros parecem ter sido escritas no 
século XX: O ensino deve ser intuitivo: „Os primeiros mestres das crianças sãos 

os seus sentidos‟. „O caminho que segue o espírito humano para a aquisição do 
conhecimento é a indução‟.  [...] Vives tem páginas magníficas sobre o papel do 
mestre e sua missão sublime.   Ao ler suas obras educacionais, admira-se que 
esse homem único tenha sido tão esquecido, até ser completamente ignorado em 
muitos compêndios educacionais” (PEETERS; COOMAN, 1952, p.60, grifo 
nosso).  

 

  

 As madres, na defesa do papel da Igreja Católica na educação, fazem uso de argumentos 

protestantes que dão veracidade à sua fala, como acontece frequentemente com Paul Monroe. 

Este clássico autor tem renome na história da educação e quando suas ideias respaldam os 

argumentos das autoras, elas o trazem para o texto, ressaltando sua condição de protestante. Para 

falar da reforma protestante: “[...] é interessantíssimo citar, a respeito das novas doutrinas, a 

opinião do protestante Monroe:” (PEETERS; COOMAN, 1952, p.61, grifo nosso). A citação em 

seguida de Paul Monroe é longa e pontua as fragilidades da Reforma.  As autoras assim finalizam 

o assunto: “A citação é longa, não carecendo de comentários, vindo dum autor protestante” 

(PEETERS; COOMAN, 1952, p.62, grifo nosso).  

 A superioridade da educação católica é demonstrada principalmente em relação ao 

protestantismo. Destacam poucos pontos como importantes na educação protestante. “No dizer de 

Monroe havia mais escolas primárias para crianças de todas as classes sociais, um século antes da 
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Reforma do que no século imediato” (PEETERS; COOMAN, 1952, p.62, grifo nosso).  “Maior 

foi a conseqüência indireta da Reforma. Aguçou-se a atividade católica na luta contra as ideias 

novas, e a renovação do ensino por toda parte entre os católicos foi o resultado mais benéfico 

desse esforço” (PEETERS; COOMAN, 1952, p.63).  

 As autoras avultam as ações e resultados obtidos nos trabalhos de autores e educadores 

católicos no campo educacional. Estes, segundo elas, são injustamente esquecidos na história da 

educação, como é o caso de São João Batista de La Salle, muito comentado quanto ao seu 

trabalho na formação dos mestres.   

 

O santo fundador (São João Batista de La Salle) instituiu a primeira Escola 
Normal. [...] se ensinavam a leitura, a escrita, noções de gramática e de 
composição literária, a aritmética, e o cantochão. [...] uma escola gratuita (escola 
de aplicação) permitia aos normalistas a aprendizagem prática do ensino, [...] 
(PEETERS; COOMAN, 1952, P.69, grifo nosso; acréscimo nosso).  
 

 

 Ao tratarem do realismo social e de seus pensadores, as autoras fazem críticas ao caráter 

moral de Montaigne. Dão a entender que de sua pedagogia pouco se pode esperar, mas que 

apresenta pontos interessantes. 

 

As teorias pedagógicas de Montaigne refletem a personalidade do autor [...] 
capricho [...] egoísmo e moleza de caráter [...] curiosidade [...] pouco criteriosa 
[...] vaidade [...] céptico [...] moralmente [...] é um pagão. (PEETERS; 
COOMAN, 1952, p.74).  
 
 É de todo digno de louvor a insistência com que reclama o desenvolvimento em 
cada um de todas as faculdades humanas, antes de ensinar  especialidades. 

(PEETERS; COOMAN, 1952, p.74).  
 

 

 De Comênio, as autoras alongam-se em falar. Destacam suas ideias educacionais, 

principalmente pela sua posição cristã de educação. Isso vai reforçando ao leitor o perfil ideal de 

educador que se espera.  

 

[...] João Amós Comênio é antes de tudo um pedagogo cristão. Para ele o fim da 
educação é a felicidade final do homem com Deus e o educador deve ajudar o 
seu discípulo a atingir esse fim. (PEETERS; COOMAN, 1952, p.78 grifo 
nosso).   
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 Ao falar sobre o “O novo conceito da Educação como disciplina”, as autoras se mostram 

favoráveis a uma educação humanista, que forme o homem em todas as suas potencialidades, 

visando, antes do profissional, o homem, o cidadão, o cristão. 

 A tendência naturalista é bastante censurada. Seus pensadores, Voltaire e Rosseau são 

contrários a Igreja e recebem críticas das madres, assim como o naturalismo será criticado em 

outras partes da obra.   

 As autoras, ao abordarem as Tendências Psicológicas, defendem o catolicismo no que diz 

respeito ao emprego da psicologia na educação. Elas apresentam trabalhos relevantes de autores e 

pensadores católicos sobre o assunto como São João Batista de La Salle. 

 Os principais pensadores desta tendência são abordados segundos suas características e 

aproximações com pensamento cristão. Pestalozzi é enaltecido, principalmente por atender ao 

pobre no ensino e pela sua forte influência cristã.  Herbart, pelo seu materialismo, é criticado e 

Froebel tem avultado o seu trabalho no campo educacional. Assim: 

 

Podemos colocar sem exagero Pestalozzi ao lado dos apóstolos tradicionais do 
amor aos filhos dos humildes: São Francisco de Assis, São João  Batista de 
Salle, São João Bosco. [...] O que buscou toda a sua vida foi a regeneração moral 
pela educação cristã (PEETERS & COOMAN, 1952, p. 94 (PEETERS; 
COOMAN, 1952, p.74, grifo nosso).  
 
Por seu materialismo fundamental, Herbart permanece muito aquém da 
verdadeira educação (PEETERS; COOMAN, 1952, p.98, grifo nosso). 

 
Para Froebel, a escola era o lugar em que a criança devia aprender brincando os 
elementos das coisas importantes da vida. Para crianças da idade pré-escolar o 
método froebeliano parece ser um dos melhores que se têm usado até à hora 
presente (PEETERS; COOMAN, 1952, p.101 grifo nosso). 

 

 As autoras declaram-se contrárias a laicização da educação e defendem a primazia do 

catolicismo no trabalho de educar a sociedade brasileira. As críticas à educação laica dão-se pelos 

seus princípios positivistas que valorizam apenas as disciplinas científicas – exatas – em 

detrimento das humanas, que acabam por ser colocadas num segundo plano de importância. 

Emanuel Kant e Augusto Comte são censurados pelas suas ideias contrárias aos ensinamentos da 

Igreja. Para as autoras, o fim da educação é formar o bom cidadão e o bom cristão. A isso, o 

naturalismo é contrário, segundo elas, e reduz o homem a simples animal evoluído cuja vida se 
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orienta à existência terrestre. A Herbert Spencer, as autoras não fazem elogios. Pelo contrário, 

tecem crítica à sua obra “Educação intelectual moral e física”.  

 

Augusto Comte, pai do positivismo, nunca foi um educador, nem se ocupou de 
questões pedagógicas. A sua influência, porém, foi grande e nefasta, [...]  
(PEETERS; COOMAN, 1952, p.103 grifo nosso). 

 
O Ideal da educação e da vida é que, não tendo senão a sua existência terrestre, 
sem perspectiva para o além, [...] Nem o professor, nem o Estado, nem sequer os 
pais, devem desempenhar o papel principal: a grande educadora é a natureza. „A 
primeira condição do êxito no mundo é ser um bom animal; [...] Tudo o mais, 
religião, literatura, línguas clássicas, deve ser reduzido ao mínimo (PEETERS; 
COOMAN, 1952, p.104-105 grifo nosso;). 

 

 

 Toda educação fundada no naturalismo é censurada pelas autoras, assim como seus 

pensadores e seguidores. As madres compreendem que o papel do professor vai sendo colocado 

num segundo plano, o que não é de todo bom para a educação das crianças. Concordam com 

mudanças na pedagogia, mas defendem a figura central do professor. “O apagamento do papel do 

mestre, sob pretexto de desenvolver a personalidade do educando, merece reservas” (PEETERS; 

COOMAN, 1952, p113). A Maria Montessori e a seu método são tecidos elogios e críticas, 

demonstrando certa desconfiança quanto aos seus benefícios. 

 

Ninguém pode contestar que haja um excesso de otimismo „a Rousseau‟ na 
concepção de Madame Montessori. „A Natureza é uma deusa‟, proclama ela. [...] 
Também a atividade da escola montessoriana é um tanto febricitante.[...] A auto-
educação iniciada tão cedo oferece o perigo de preparar espíritos presumidos e 

arrogantes  (PEETERS; COOMAN, 1952, p.108-109). 
 

 

 As autoras mostram concordar com mudanças na pedagogia tradicional. No entanto, estas 

não podem ser bruscas para não cair em erros mais graves que os que se pretende corrigir. Elas 

chamam a atenção para o perigo de sistemas que trazem a preponderância do papel do aluno no 

processo de ensino, no sentido de que ele conduza sua aprendizagem, ou seja, as ideias da Escola 

Nova. Afirmam que “[...] o naturalismo que rejeita a autoridade e os incentivos de natureza 

superior e só apresenta à criança a satisfação dos seus desejos não nos parece um ideal de 

educação” (PEETERS; COOMAN, 1952, p115).  De Ovídio Decroly, as autoras comentam 

positivamente sua posição sem exageros quanto à autonomia do aluno, mas criticam a ausência 

do fator religioso em sua obra. (PEETERS; COOMAN, 1952). 
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 As madres veem como perigosa a educação socialista que coloca o ser humano à mercê 

total do Estado apagando sua individualidade. “A posição que toma Foerster na questão do 

individualismo e do socialismo é a única sensata. [...] A vontade do indivíduo deve submeter-se a 

Deus, e daí somente, na sua harmonia com este Bem Supremo submeter-se-á à comunidade” 

(PEETERS; COOMAN, 1952, p.120, grifo nosso). 

  A educação é vista como restauradora da sociedade. Quando falam dos educadores 

religiosos, elas o fazem  salientando o trabalho realizado com o fim de formação do caráter 

segundo a moral cristã. Como exemplo: “D. Bosco é um dos maiores benfeitores da humanidade. 

De milhares de meninos expostos por uma situação a todos os crimes fez e continua fazendo por 

seus inúmeros filhos, homens de bem e até santos” (PEETERS; COOMAN, 1952, p126 grifo 

nosso).   

 A história da educação brasileira é apresentada de forma breve pelas autoras. O seu 

desenvolvimento seguiu uma linha evolutiva a partir da chegada dos jesuítas e foi estagnado com 

a expulsão deles.  

 A expulsão dos jesuítas do Brasil pelo Marquês de Pombal é colocada como marco inicial 

de um degradante período para a educação brasileira, principalmente pela falta de professores 

qualificados e pela falta de recursos. Sua ausência foi causa de retrocesso, ainda que, algumas 

iniciativas tenham sido reconhecidas pelas autoras, com destaque para a iniciativa particular 

durante o império e a república.  

 

O ódio de Pombal conseguiu destruir tudo. Em 1759, os Jesuítas foram expulsos 
e brutalmente conduzidos a Portugal, [...]. Desde então, deu-se a derrocada da 
instrução no Brasil (PEETERS; COOMAN, 1952, p142, grifo nosso). 

 
Em 1827, novo projeto de lei. Eram criadas pedagogias em todas as cidades 
vilas, povoações mais populosas do país. [...] Em cada capital se criaria uma 
escola de aprendizagem para professores. [...] A própria lei de 1827 não foi 
posta em vigor. (PEETERS; COOMAN, 1952, p144, grifo nosso). 
 

 

 A educação da mulher também é discutida na obra. O predomínio da presença feminina 

nos cursos de formação de professores possivelmente tenha levado as autoras à redação do texto. 

As madres tratam da importância da formação da mulher, sem, no entanto, deixar de enfatizar o 

modelo de vida defendido para ela, segundo os ideais da Igreja – maternidade e zeladora do lar. A 

educação para a mulher deve ser a humanística, como defendem em toda a obra. 
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Levando-se em conta as duras necessidades da vida hodierna, não se pode 
censurar de todo a corrida das mulheres para as profissões lucrativas e alheias 
em si à sua vocação natural.[...]. Mas o que lhe é indispensável é, além duma 
formação religiosa e duma fé inabalável, um espírito bem formado e refletido 
[...] (PEETERS; COOMAN, 1952, p150-151, grifo nosso). 
 

 

 Para as autoras, o perfil de mulher e também de professora, ficava enunciado, 

configurando a forte influência católica na formação do professorado brasileiro. 

 

 

Considerações finais 

 

 A educação brasileira e a formação do professor para o ensino primário têm apresentado, 

pelos nossos estudos, uma não neutralidade quanto às influências das ideologias dominantes.  

 Desde o tempo do Brasil colônia, a presença do catolicismo na sociedade brasileira foi  

marcante e preponderante, influindo diretamente na educação de seu povo.  

 A implantação do regime republicano trouxe a ideia de laicização, procurando interferir 

na hegemonia do catolicismo sobre a educação brasileira. No entanto, tais mudanças não se 

operaram de modo imediato na sociedade e a reação a elas foi imediata, principalmente por parte 

da Igreja e de suas instituições religiosas.    

 Procurando compreender o complexo processo educacional brasileiro e a formação de seu 

professor para o ensino primário, nossos estudos foram realizados na perspectiva de identificar se 

houve a continuidade da influência cristã católica na educação brasileira após a instituição do 

regime republicano.  Para isso, realizamos a leitura e análise da obra “Pequena História da 

Educação”, considerando a relevante importância que o livro didático assumiu nas escolas 

normais de formação de professores no início do século XX.  O propósito deste trabalho foi 

responder ao problema de nossa pesquisa: Qual a relevância do livro didático na perpetuação do 

ideal cristão-católico na formação do professor para o ensino primário?  

Tendo como objetivo identificar elementos constituintes dessa influência, nosso estudo 

sobre o referido manual, deparou-se com um conteúdo parco, porém riquíssimo. As madres 

Francisca Peeters e Maria Augusta de Cooman apresentam a história da educação numa 

perspectiva evolutiva, tendo a doutrina cristã como ápice e modelo para todo e qualquer projeto 

educacional. Elas trazem os valores cristãos como parâmetros para falar sobre as civilizações e 
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seus pensadores da educação, deixando explicita a sua intencionalidade de ressaltar a importância 

do cristianismo para a educação. Enaltecem os pensadores e educadores católicos, chamando a 

atenção para os avanços de suas ideias,  metodologias,  pedagogia e sua conduta social cristã. Por 

outro lado, apoucam as ações educacionais realizadas pelo protestantismo.    

O estudo da obra revelou pelo seu conteúdo, não só a defesa da supremacia do trabalho da 

Igreja católica no campo educacional. As autoras deixam inferir que a doutrina cristã é a única 

ideal como base para a educação do homem e da sociedade.  

 O fato das autoras serem religiosas, membros de uma Congregação cuja missão é a 

educação, tornou pertinente um estudo sobre a vida e trabalho das mesmas e de sua instituição. 

Isso pôde justificar a maestria e precisão das argumentações das autoras  na obra, demonstrando o 

seu vasto saber sobre o campo da educação, ou seja, intelectuais e profissionais.   

 Pode-se considerar que a influência do ideal cristão católico manteve-se presente na 

educação, não só como um esforço da Igreja, mas também como um desejo de grande parte 

sociedade.  O livro didático configurou-se como instrumento estratégico e relevante para que esta 

influência se perpetuasse. A sua elaboração possibilitou que a formação do professor se 

condicionasse ao ideal de homem a ser formado pela educação segundo os princípios cristãos 

católicos, delineando, assim, o modelo de professor para a educação brasileira.   
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5.3.1. 

 

A ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE ENSINO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL: UM 

ESTUDO SOBRE ATUAÇÃO DOS PROFESSORES EM CLASSES ESPECIAIS
37
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Introdução  

  

O artigo versa sobre a organização da atividade de ensino na modalidade de Educação 

Especial. Percebemos que a inclusão do aluno com deficiência, em especial, o aluno com 

deficiência intelectual, é encarado como um desafio para o sistema educacional no contexto do 

ensino regular.  

Durante a graduação, realizamos estudos que não nos possibilitaram que pudéssemos 

compreender como se dá a organização da atividade de ensino na sala de recursos e classes 

especiais. A partir deste contexto surge nosso problema de pesquisa: Diante dos 

encaminhamentos oficiais, como o professor organiza sua atividade de ensino na modalidade de 

Educação Especial?  

Devido à amplitude da temática, delimitamos responder esta questão de investigação, 

enfocando o atendimento educacional especializado às classes especiais no Estado do Paraná.  

                                              
37

 Artigo elaborado a partir de estudos no Grupo de Estudos Marxista (GEPEM) – na linha de Ensino e 

aprendizagem na perspectiva vigotskiana e no Grupo de Pesquisa em Educação (GEPEDUC) na linha de formação 

de professores e, apresentado como trabalho de conclusão de curso na Especialização em Educação Especial 

Inclusiva sob orientação do professor Dr. Flávio Rodrigo Furlanetto. 

 
38

 Cursista da Pós-Graduação lato sensu/Especialização em Educação Especial Inclusiva, ofertado pelo Centro de 

Ciências Humanas e da Educação, da Universidade Estadual do Norte do Paraná, Campus Cornélio Procópio. 

Integrante do Grupo de Estudos Marxistas (GEPEM) na linha de Ensino e aprendizagem na perspectiva vigotskiana e 
do Grupo de Pesquisa em Educação (GEPEDUC) na linha de formação de professores e, professora na Educação 

Infantil. 
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Lembramos que nossa postura ao realizar este estudo será de não aceitação passiva ao tipo 

de atendimento e organização sugeridos pelos documentos oficiais, mas, a partir das relações 

explicativas subsidiadas pela teoria correlata à organização do ensino na Psicologia Histórico-

cultural. 

Utilizamos a pesquisa bibliográfica e, na pesquisa descritiva coletamos os dados a partir 

de um questionário, analisado a partir de duas unidades de análise: investigar o motivo do 

professor, ou seja, sua intencionalidade e, a atividade de ensino com seus componentes: tarefa de 

estudo, ações de estudo, ações de controle e avaliação (do professor). 

Apresentamos como objetivo geral: compreender a forma de organização da atividade de 

ensino nas classes especiais do Estado do Paraná. Elencamos ainda como objetivos específicos: 

apontar o impacto das políticas inclusivas na organização do ensino; destacar as políticas no 

atendimento educacional especializado no Paraná a respeito da organização das classes especiais; 

apresentar a importância da organização do ensino na atuação do professor.  

 
 
 

O impacto das políticas inclusivas na organização do ensino 

 

Para iniciar a discussão da temática nesta secção, selecionamos, dentre as legislações 

existentes sobre a educação especial e a inclusão, os documentos socialmente mais utilizados, por 

serem considerados relevantes. 

Inicialmente se destaca a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes que parte de 

uma Resolução aprovada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 09/12/75. 

Em seu texto evidencia que todas “as pessoas com deficiência gozarão de todos os direitos 

estabelecidos nesta declaração” (BRASIL/MEC, 1975). Percebe-se que o texto legal é um dos 

primeiros documentos que expressam uma ideologia de inclusão garantindo direitos iguais para 

as pessoas com deficiência e ele resgata os direitos universais do ser humano contemplados na 

“Declaração Universal dos Direitos Humanos” (1948). 

Na Constituição Federal (1988), em seu Art. 205, contempla-se “a educação como direito 

de todos” e ainda integra-se como dever do Estado e da família, pressupondo assim a inclusão 

educacional das pessoas com deficiência no ambiente escolar. Vale destacar que no Art. 206 é 

descrita a garantia do ensino com base na igualdade no acesso e permanência na escola.  
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No Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (BRASIL, 1990a) é previsto e assegurado, 

em seu Art. 4, que: 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária (BRASIL, 1990a, grifo nosso). 

 
Cabe ainda mencionar, neste primeiro momento, sobre a Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas de aprendizagem, conhecida como 

Declaração de Jomtien (1990b). Este documento representa um marco para Educação Especial, 

senão o mais importante, que desencadeou a adequações dos países para a inclusão das pessoas 

com deficiência. 

 O documento foi resultado da organização dos organismos multilaterais, que são ligados 

a bancos, e bancado pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura). Deve ser observado que neste contexto, consolidado pelo modo de produção capitalista, 

a perspectiva inicial deste movimento era de que ao ponto que as pesquisas da Organização das 

Nações Unidas (ONU) demonstravam que 10% da população possuíam alguma deficiência  e, 

explícito estatisticamente em 2006, de que forma seria possível inseri-las no mercado de 

consumo, ou seja, fornecer benefícios para que esta parcela da população não ficasse afastada da 

lógica do capitalismo + consumo = lucro. Esta era a intenção primeira do movimento de inclusão, 

mas com o desenrolar das ações, passou-se a ter uma visão mais emancipatória e humanística.  

A Declaração de Salamanca (BRASIL, 1994) avança nas discussões sobre a Educação 

Especial firmando o compromisso dos governos para viabilizar a inclusão educacional. É um 

documento internacional, exclusivamente sobre a Educação Especial que reafirma o 

compromisso de todos com a educação. Destaca que deve ser assegurado a inserção deste grupo 

no ensino regular, permitindo a oportunidade acesso e sucesso escolar de atingir e manter o nível 

adequado de aprendizagem. Percebemos neste documento que há o início de uma produção 

preocupada com a organização de um ensino para os alunos com deficiência e de que forma 

seriam atendidos conjuntamente com os alunos do ensino comum.  

Em 1996 é decretada e sancionada a Lei nº 9394 que estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), a qual dedica um capítulo (capítulo V, artigos 58 à 60), 
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exclusivamente à educação especial. Prevê que a Educação Especial constitui-se como uma 

modalidade de ensino a pessoas com deficiência que deverá permear todas as etapas e níveis da 

educação: desde a Educação Básica à Educação Superior e, que este atendimento deverá 

acontecer “preferencialmente” no ensino regular.  

Em 2001, é divulgado outro documento, a Declaração Internacional de Montreal sobre 

Inclusão, reflexo das inquietações mundiais. Deste modo, o Congresso Internacional “enfatiza a 

importância do papel dos governos em assegurar, facilitar e monitorar a transparente 

implementação de políticas, programas e práticas” (BRASIL, 2001a). Há uma ênfase na 

preocupação em fiscalizar não só a criação das políticas, mas sim sua consolidação e efetivação 

no âmbito educacional. 

Nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 

2001b), fica evidenciado que o Brasil assume os acordos internacionais firmados, integra-se a 

esse processo de inclusão educacional na luta pela universalização do ensino, a preocupação com 

os alunos com deficiência, bem como, a diversidade humana. 

 De acordo com as diretrizes o atendimento educacional especializado tem como objetivos 

identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as 

barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. Desde 

modo o professor deve prover atividades diferenciadas daquelas realizadas na sala de aula 

comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa 

a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela, ou seja, sala 

de recursos e classe especial, respectivamente. 

O documento intitulado “Política Nacional para a Educação Especial na perspectiva da 

Educação Inclusiva” (BRASIL, 2008), tem como finalidade a de prover e constituir políticas 

públicas promotoras de uma educação de qualidade para todos os alunos e, o acesso, a 

participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência devendo ser contemplado nas 

propostas pedagógicas de cada escola regular.  

Ao se tratar especificamente do Atendimento Educacional Especializado destacamos a 

Resolução Nº 4/2009 que institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional 

Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial e, o Decreto Nº 7.611/2011 

que dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras 

providências. 
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De acordo com estes documentos (BRASIL: 2009, 2011), expressa e conceitua que o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) como a forma de serviços de apoios da Educação 

Especial no ensino regular que deve acontecer nas Salas de Recursos Multifuncionais ou Classe 

Especial. Como objetivo principal, visa atender este processo de inclusão de aluno com 

deficiência no ensino regular. 

A Classe Especial é uma sala de aula que substitui temporariamente o ensino regular. Visa 

o acesso ao currículo da base nacional comum; atender as especificidades do aluno, promover o 

ingresso ou reingresso ao ensino regular. Já as Salas de Recursos Multifuncionais têm como 

função complementar ou suplementar a formação do aluno que está matriculado no ensino 

regular por meio de serviços, recursos e estratégias que viabilizem a aprendizagem e a 

participação efetiva do sujeito na sociedade. 

Em suma, entende-se que a legislação existente que faz referência à Educação Especial no 

Brasil tem comum em si a elaboração e a execução de políticas públicas com vistas a se fazer 

cumprir as leis relacionadas a essa modalidade da educação, bem como estrutura os sistemas de 

ensino para atender os alunos com deficiência. Há, previsto, um ensino organizado e 

sistematizado que atenda as especificidades e limitações ocasionadas pela deficiência, porém este 

aluno não deve ser excluído da escolarização e atendimento educacional especializado. 

 

As políticas no atendimento educacional especializado no Paraná para a organização das 

classes especiais 

 

Dentre as políticas sobre Atendimento Educacional no Paraná separamos para análise 

nesta pesquisa: a Deliberação n.º 02/2003, a Instrução nº 03/04 e, as Diretrizes Curriculares da 

Educação Especial para a construção de currículos inclusivos (2006). O estudo enfoca a Classe 

Especial e a partir das legislações paranaenses discutiremos a organização deste serviço de apoio 

a Educação Especial. 

Os textos oficiais expressam que no Estado do Paraná assume-se a perspectiva do 

processo de inclusão escolar contemplada junto com uma rede de apoio à Educação Especial 

(inclusão responsável ou parcial). Na contramão desta perspectiva o governo federal defende a 

inclusão total, pela qual se entende a necessidade de extinção das escolas especiais e atendimento 
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especializado para inclusão de todos os alunos independente do grau e comprometimento da 

deficiência
39

.   

O sistema de ensino no Estado do Paraná, embora orienta que o alunado da Educação 

Especial deve estar matriculado, preferencialmente, na classe comum, vê como necessário e 

direito ao atendimento educacional especializado que compreende uma rede de apoio à Educação 

Especial. 

Segundo a Deliberação n.º 02/2003, dentre as serviços e apoios pedagógicos 

especializados de caráter educacional, ofertados pela escola regular, para atender alunos com 

deficiência, há a Classe Especial.  

A Classe Especial deve promover o processo de ensino e aprendizagem no processo de 

Educação Inclusiva por meio de uma prática mais específica para o alunado, predizendo ainda a 

flexibilização curricular no que tange a organização do trabalho docente. 

Conforme a Instrução nº 03/04, a classe especial constitui-se como uma sala de aula em 

escola do Ensino Regular. É ofertada em espaço físico e modulação adequada, no qual o 

professor especializado faz uso de métodos, técnicas, procedimentos didáticos e recursos 

pedagógicos especializados no processo de aprendizagem do aluno com deficiência e, quando 

necessário, utiliza equipamentos e materiais didáticos específicos, para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental.  

Constata-se que o professor deve organizar suas ações de intervenção pedagógica 

subsidiada pelo currículo da própria escola regular e, ainda, promover atividades diversas 

levando em consideração que o aluno de serviço de apoio à Educação Especial, possui deficiência 

intelectual ou múltipla. A organização de sua atividade de ensino deve estar baseada no Projeto 

Político Pedagógico da escola regular, considerando adaptações necessárias no currículo para 

suprir as necessidades apresentadas pelos alunos com deficiência. 

Perante leituras e estudos das Diretrizes Curriculares da Educação Especial para a 

construção de currículos inclusivos (2006), ao versar sobre o currículo e a Educação Especial:  

Entende-se que o conhecimento sistematizado pela educação escolar deve 

oportunizar aos alunos idênticas possibilidades e direitos, ainda que apresentem 
diferenças sociais, culturais e pessoais, efetivando-se a igualdade de 

                                              
39

 Para saber mais sobre as perspectivas: A inclusão parcial ou responsável no Paraná é defendida pela consultora da 

SEED/PR- DEEIN Rosita Edler Carvalho e, a inclusão total pela assessora do MEC Maria Teresa Egler Mantoan. 
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oportunidades, sobretudo, em condições semelhantes aos demais (PARANÁ, 
2006, p.50). 

 
Cabe ao professor organizar sua atividade de ensino de modo que o aluno com deficiência 

tenha acesso aos conhecimentos históricos e socialmente construídos pela humanidade. Isto 

decorrerá por meio de uma prática pedagógica que visa sua aprendizagem e o desenvolvimento 

de suas potencialidades, partindo do pressuposto de que existem vias compensatórias que 

permitem superar suas limitações (SIERRA et al, 2011). 

Esta proposta remete a manifestação de eliminar barreiras para a aprendizagem ou a 

participação do aluno com deficiência e não a ideia de construir um novo currículo adaptado ou 

separado para alguns.  

 

 

A importância da organização do ensino na atuação do professor 

 

Para discutir esta seção do artigo, utilizaremos conceitos da Psicologia Histórico-Cultural 

a fim de subsidiar a importância da organização da atividade de ensino. 

A escola é um espaço onde se aprende por meio do processo de ensino-aprendizagem no 

qual o professor elabora situações para que aluno apreenda determinado conceito. Neste processo 

o docente sistematiza e organiza sua atividade de ensino a fim de contemplar os objetivos do 

ensino, conteúdo e concepção de aprendizagem. 

Em síntese as ideias dadas por Leontiev (2006) quanto a teoria da atividade, evidenciam 

conceitos fundamentais para a compreensão da atividade de ensino organizada pelo professor, 

levando-se em conta as necessidades e os motivos gerados por essas atividades.   

Toda atividade parte de uma necessidade que consequentemente gera um motivo para a 

realização de uma ação. Por meio de uma mediação, esta ação poderá configurar-se como uma 

atividade de cunho psicológico. Para tanto, devemos analisar os motivos que a desencadeiam. 

Esses motivos podem configurar-se na estrutura da atividade como motivo compreensível ou 

eficaz. Quando compreensível torna-se uma ação mecânica, já o motivo eficaz leva o sujeito a 

entrar em atividade no qual ele está envolvido psicologicamente naquilo que faz permitindo a sua 

transformação. Para que o sujeito entre em atividade é preciso alcançar qualidade na mediação 
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que simbolizam os inúmeros instrumentos que podem ser utilizados para que o motivo 

compreensível torne-se eficaz.  

Na concepção de Leontiev, os termos atividade e ação são diferentes.  

Atividade refere-se aos processos que satisfazem uma necessidade especial 
correspondente às relações do homem com o mundo. A ação, por outro lado, é 
um processo cujo motivo não coincide imediatamente com seu objetivo, mas sim 
com a atividade da qual faz parte (ASBAHR, 2011, p. 51). 

 

 

Sendo assim a atividade de ensino, o papel central do professor, deve ser estruturada a fim 

de que o aluno perceba o processo histórico do desenvolvimento conceitual, do conteúdo exposto 

como conhecimento teórico. Contudo, constata-se que a atividade de ensino promove a ação 

educativa compondo a atividade de estudo, ou seja, uma atividade de aprendizagem pelo aluno.  

Para Davidov e Markova (1987, tradução nossa) a atividade de estudo é composta por três 

elementos: as tarefas de estudo, ações de estudo e ações de controle e avaliação. Neste percurso, 

inicialmente o aluno compreende a sua tarefa de estudo que está associada à generalização 

teórica, fazendo com que realize ações de generalização de dado conhecimento. Após a apreensão 

relacionada com a motivação para o estudo (motivo eficaz), o estudante realiza por meio de 

instrumentos, ações de avaliação e controle preparados pelo professor propagando a 

transformação da criança em ação para o sujeito em atividade, em especial, atividade estudo. 

Para Moura (2006), a atividade de ensino explicita a complexidade deste processo. “Mas, 

ela tem uma particularidade extremamente relevante: a sua intencionalidade. E, é isto, que 

imprime uma responsabilidade ímpar aos que organizam o ensino” (p. 156). Este autor ainda nos 

apresenta, por meio da referência de Leontiev quanto à teoria da atividade, a Atividade 

Orientadora de Ensino que corresponde “aquela que se estrutura de modo a permitir que os 

sujeitos interajam, mediados por um conteúdo negociando significados, com o objetivo de 

solucionar coletivamente uma situação problema” (MOURA, 2006, p. 155).  

Ressaltamos a importância da escola para organização de uma educação especial, ou seja, 

promova a aprendizagem do aluno com deficiência.  

Partindo das análises apresentadas acima, constata-se que a organização do ensino deve 

possibilitar a criação de condições adequadas para que a aprendizagem, consciente por parte dos 
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estudantes, seja alcançada e que deve ser reconhecida como aspecto principal na finalidade da 

atividade pedagógica.  

De acordo com a legislação pontuada neste artigo quanto a Educação Especial e a 

Inclusão, vislumbra que o aluno com deficiência deve ter acesso à escolarização por meio da 

aprendizagem dos conteúdos científicos e que seja garantida sua aprendizagem com atendimento 

as suas especificidades.  

 

 

Método  

 

Após a pesquisa bibliográfica, para alcançar os objetivos propostos elegemos por realizar 

uma pesquisa descritiva que visa à descrição de um determinado assunto procurando estabelecer 

variáveis e conhecer a relação entre elas a partir de dados empíricos.  O estudo tem caráter 

qualitativo, pois como de acordo com Bogdan e Biklen, (1994) “tem no ambiente natural sua 

fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento”. (p11).  

Para organizar o processo de pesquisa descritiva de cunho qualitativo, elaboramos o 

instrumento de coleta de dados no qual foram estabelecidas duas unidades de análise: investigar o 

motivo do professor, ou seja, sua intencionalidade e, a atividade de ensino com seus 

componentes: tarefa de estudo, ações de estudo, ações de controle e avaliação (do professor). 

Contudo, tínhamos o intuito de perceber o impacto das políticas públicas educacionais para 

Educação Especial na organização da atividade de ensino na classe especial e de constatar a 

necessidade levantada pelo professor para atuação educacional. 

Desta forma, para analisar o processo de atribuição do sentido pessoal da atividade de 

ensino foi necessário encontrar os motivos e quais ações que correspondem a esta atividade. 

Como objetivo geral fica estabelecido: compreender a forma de organização da atividade 

de ensino nas classes especiais do Estado do Paraná. Contudo, foi necessário recorte para locus 

de pesquisa, realizando-se a aplicação de questionários com dois professores que atuam nas 

classes especiais da rede municipal de ensino de uma cidade localizada no norte do Paraná. 

Desta forma, enfoca-se a análise dos dados obtidos por meio de questionário com 

perguntas abertas. O questionário visou questões pertinentes às unidades de análise para que 

houvesse clareza e exatidão quanto às informações a serem obtidas com os professores.  
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Unidades de análise 
 
1ª Investigar o motivo do professor 

2ª Atividade de ensino: Componentes: tarefa de estudo, ações de estudo, ações de controle e 

avaliação (do professor) 

 

 

Análise dos resultados 

 

Para análise dos resultados nos propusemos a discutir nosso referencial teórico acerca da 

importância da organização da atividade de ensino, ou seja, da Teoria da Atividade e 

contribuições correlatas a perspectiva histórico-cultural.  

Analisaremos os dados obtidos pelos questionários por meio de episódios que se referem 

a  

  

[...] frases escritas ou faladas, gestos ou ações que constituem cenas que podem 
revelar interdependência entre os elementos de uma ação formadora. Assim, os 
episódios não são definidos a partir de um conjunto de ações lineares. Pode ser 

que uma afirmação de um participante de uma atividade não tenha impacto 
imediato sobre os outros sujeitos da coletividade. Esse impacto poderá estar 
revelado em um outro momento em que o sujeito foi solicitado a utilizar-se de 
algum conhecimento para participar de uma ação no coletivo.  (MOURA apud 
FURLANETTO, 2013, p.107). 
 

Para diferenciação dos entrevistados e, não menção aos nomes, nos reportaremos a 

professor A e professor B. 

 

 

Episódio 1 

 

Questão 1: Quando você trabalha com os alunos com deficiência, quais motivos norteiam suas atividades?  

Professor A: “Dificuldade na assimilação, retenção dos conteúdos, na compreensão da linguagem 

receptiva e expressiva, atraso no desenvolvimento cognitivo, dispersão e desatenção. Lentidão, baixo 
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rendimento escolar, dificuldade em memorização, apatia e Síndrome de Down. Defasagem nos conteúdos 

e dificuldade de concentração e memorização dos conteúdos” (PA, 04/06/2013). 

Professor B: “Levo em consideração o tipo de deficiência embasado no relatório Psicoeducacional” (PB, 

12/06/2013). 

Este episódio demonstra a intencionalidade do professor ao ensinar alunos com 

deficiência por meio da explicitação de seus motivos. E, portanto, esta atividade deve ser 

organizada a partir da necessidade do professor em agir que gera seu motivo. 

A partir da leitura de Furlanetto (2013) podemos esclarecer que para que possamos 

perceber se o professor promoverá o aluno em atividade, precisamos identificar os motivos de sua 

ação que podem se manifestar em motivo compreensível e o motivo eficaz. 

  

No contexto da teoria da atividade, o motivo de sua realização é o que a estimula 
e a orienta, portanto, acreditamos que analisar os motivos que levam os 
professor em formação a agir, permitirá perceber o sentido por eles atribuído, em 
relação a forma que propuseram as atividades de ensino aos alunos 
(FURLANETTO, 2013, p. 75). 
 

Neste primeiro momento em que investigamos o motivo do professor, percebemos pela 

fala escrita do professor A que seus motivos estão associados a necessidade do aluno em aprender 

e do professor B que leva em conta suas limitações diante sua deficiência. 

Partindo disto, postulamos que  

O que dá sentido à atividade desse indivíduo, ou seja, o que conecta sua ação 
com o motivo dessa ação? A resposta é: as relações sociais existentes entre ele e 
o restante do grupo ou, em outras palavras, o conjunto de atividade social. 
Somente como parte desse conjunto é que a ação individual adquire um sentido 

racional (DUARTE, 2004 apud ASBHAR, 2011, p. 89). 

 

Episódio 2 

 

Questão 2: Quais os tipos de atividades você desenvolve com os alunos? 

Professor A: “O trabalho é realizado dentro dos aspectos necessários ao nível de aprendizagem do aluno, 

trabalha-se as áreas do desenvolvimento (cognição, sócioafetivo-emocional e motora), áreas do 

conhecimento (linguagem oral e escrita e cálculos matemáticos). E as recomendações necessárias feitas no 

relatório de acompanhamento pedagógico de cada aluno” (PA, 04/06/2013).  
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Professor B: “Atividades que vão de encontro às necessidades educacionais especiais de cada um. São 

trabalhados conteúdos acadêmicos e atividades que desenvolvam as áreas do desenvolvimento. Jogos, 

materiais ilustrativos, informática, atividades lúdicas e materiais concretos” (PB, 12/06/2013). 

Neste episódio, podemos identificar as atividades organizadas pelo professor em sua 

atividade de ensino que compreendem suas ações, que por sua vez, utiliza 

operações/instrumentos para mediar sua ação de ensinar e ação do aluno de aprender. 

Para esta análise nos remetemos aos autores Bernardes e Moura (2009, p. 467) que 

consideram as unidades básicas da atividade humana sendo como 

 

[...] decorrentes do motivo que impele a execução da atividade especifica; após o 
estabelecimento do motivo, desprendem-se as ações que se subordinam aos 

objetivos conscientes decorrentes da mobilização dos sujeitos, dos motivos e das 
necessidades humanas; finalmente, as operações, consideradas como o modo de 
execução de uma ação, desprendem-se diretamente das condições para a 
execução do objetivo concreto. 
 

Após inicialmente pontuarmos a intencionalidade do professor, o foco agora remete-se aos 

componentes da atividade de ensino: a tarefa de estudo. Esta se refere a proposta feita ao aluno 

diante tal conteúdo que permite ao aprofundamento teórico. 

 

[...] a compreensão da tarefa de estudo requer que esta esteja ligada à 

generalização teórica e possa levar o estudante a dominar as relações 
generalizadas naquela área de conhecimento. Esta compreensão relaciona-se 
intimamente com a motivação para o estudo, com a transformação da criança em 
sujeito da atividade de estudo (ASBHAR, 2011, p. 67). 
 

Diante o exposto, percebemos que o professor A e o professor B pontua as atividades a 

serem desenvolvidas relacionadas aos documentos que norteiam sua prática como a proposta 

curricular desta modalidade na instituição, bem como, os documentos nacionais que frisam a  

aplicação de conteúdos acadêmicos e as áreas desenvolvimento. 

 

Episódio 3 

 

Questão 3: Que ação este tipo de atividade exige do aluno? 

Professor A: “Trabalhar atividades que levem o aluno a aquisição de noções com: lateralidade, estrutura e 

organização espacial e temporal, equilíbrio, coordenação dinâmica manual e motora global. Quanto ao 
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desenvolvimento intelectual trabalho as percepções (visual, auditiva, tátil e temporal), memória (visual, 

auditiva e viso motora, atenção, raciocino, conceituação e linguagem). Conceitos acadêmicos de 

alfabetização, atividades de integração social e elevação da auto-estima” (PA, 04/06/2013). 

Professor B: “Cada aluno necessita de um tipo de atendimento. Atualmente a sala conta com 5 alunos, 

tenho aluno que utiliza o computador por se tratar de um aluno com paralisia cerebral” (PB, 12/06/2013). 

Quanto à elaboração das atividades de estudo pelo aluno, neste episódio é preciso frisar 

que é inegável a importância do professor nesta formação, “pois é ele que organiza as tarefas de 

estudo e ajuda os estudantes na realização das ações de estudo, controle e avaliação” (ASBAHR, 

2011, p. 67).  

Desta forma ao destacar que tipo de ações de estudo o professor da classe especial exige 

do aluno, o professor A cita a necessita da aquisição dos conceitos e conteúdos trabalhados por 

ele, já o professor B percebe que ações de estudo se diferenciam quanto a deficiência do aluno. 

Portanto, comungamos com a ideia de Asbahr quando “O ensino que tem como referencia 

a atividade de estudo pode melhor organizá-la e conduzi-la no sentido da formação do 

pensamento teórico” (ASBAHR, 2011, p.191).  

 

Episódio 4 

 

Questão 4: Como você avalia a aprendizagem do aluno frente a atividade? 

Professor A: “Os alunos apresentam avanços dentro do seu nível de aprendizagem” (PA, 04/06/2013). 

Professor B: “O desenvolvimento de cada aluno é observado no dia-a-dia e sempre que necessário é feita 

adaptações para que os conteúdos sejam assimilados. A avaliação por escrita que é feita semestralmente” 

(PB, 12/06/2013). 

Por fim, o último episódio visou compreender as ações de controle e avaliação do 

professor frente à aprendizagem do aluno.  

Corroboramos com a ideia de Furlanetto que “uma das principais atribuições da atividade 

do professor é suscitar o pensamento e a reflexão do aluno para que ele se aproprie do 

conhecimento histórico e cultural produzido pela humanidade” (2013, p. 88). 

O episódio identificou que para o professor A vale perceber neste momento os avanços e 

aprendizagens dos alunos dentro das expectativas para seu desenvolvimento e limitações de sua 

deficiência. Para o professor B a avaliação se dá por meio de observação e acompanhamento 

diário do processo de aprendizagem do aluno, bem como registro escrito. 
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De acordo com nosso referencial teórico, no movimento de apropriação do conceito 

histórico, a momentos que o professor terá, por meio de sua atividade, desmembrar o conceito 

que quer ensinar em unidades, em partes. Estas partes sempre deverão estar na relação com o 

todo que o professor quer ensinar. Caso contrário, a atividade fica restrita a um movimento 

empírico de aprendizagem. 

Neste sentido, se referindo as análises dos episódios, vimos que as ações empíricas num 

primeiro momento podem ser justificadas pelas limitações impostas pela deficiência. Após estas 

considerações, apontamos nossa interpretação de que as ações do professor não condizem com o 

nosso referencial teórico, que privilegia a apropriação dos conceitos de forma dialética e 

articulada entre o todo e as partes.  

 

 
Considerações finais  

 

 
Tendo como referencia teórica a Psicologia Histórico-Cultural no entendimento de 

atividade de ensino e sua organização, estabelecemos como foco o questionamento que 

problematizou a pesquisa: Diante dos encaminhamentos oficiais, de que forma o professor 

organiza sua atividade de ensino na modalidade de Educação Especial? Portanto, por meio da 

pesquisa descritiva que focou professores de classes especiais, nos propusemos a interpretar os 

episódios que expuseram sua intencionalidade ao organizar sua atividade ensino e os 

componentes dessa atividade. 

Podemos observar que a necessidade organizar o ensino está relacionada ao motivo 

atribuído pelo professor e a intencionalidade de seu planejamento. E, respondendo as 

inquietações iniciais, percebemos que os professores organizam sua atividade de ensino na 

modalidade de Educação Especial de acordo com os parâmetros nacionais e legislação pertinente 

no ensino dos conteúdos da base nacional comum e as áreas do desenvolvimento.  

Percebemos intencionalidade nas ações do professor em relação àquilo que ele 

considerava importante na aprendizagem dos alunos com os conteúdos e conhecimentos.  

Também vale mencionar que são explicitados seus motivos de organizar sua atividade de ensino 

frente aos documentos oficiais da Educação Especial Inclusiva, pois postulam as exigências 

nacionais para a prática pedagógica nesta modalidade. 
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As constatações da análise dos resultados nos demonstraram a relação entre os 

componentes da atividade de ensino, ou seja, as tarefas de estudos, as ações de estudo e as ações 

de controle e avaliação do professor. 

Retomando os objetivos específicos, depreende-se por meio da pesquisa que o impacto 

das políticas inclusivas na organização do ensino se reafirma os aspectos educacionais do aluno 

com deficiência visto que, ao mesmo tempo em que se atendem suas especificidades, esta 

modalidade de ensino não deve preconizar ou substituir por outra escolarização.  

Por isso, percebe-se que, a política no atendimento educacional especializado no Paraná 

sobre a organização das classes especiais deve prever os objetivos a serem alcançados, bem como 

identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as 

barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas e 

promover sua aprendizagem dos conhecimentos cientificas da base nacional comum. 

Ao apresentarmos a importância da organização do ensino na atuação do professor, 

subsidiada pela perspectiva histórico-cultural, consideramos que a atividade principal do 

professor é organizar sua atividade de ensino a fim de que o aluno aprenda.  Em todas as 

modalidades e níveis de educação o professor deve organizar sua atividade de ensino buscando a 

aprendizagem do conhecimento teórico. 

Acreditamos que a atuação docente frente ao aluno com deficiência vai além da 

organização e direcionamento do processo de ensino (metodologia e conteúdo), mas que sua 

atividade ensino culmine no envolvimento do aluno com a atividade proposta a fim de que se 

aproprie do conteúdo de modo que supere as percepções imediatas e empíricas dos conceitos que 

lhes são ensinados. 

 

 
 

REFERÊNCIAS 

 
 
 
ASBHAR, Flávia da Silva Ferreira. “Por que aprender isso, professora?” Sentido pessoal e 

atividade de estudo na Psicologia Histórico-Cultural. Tese de mestrado. São Paulo: USP, 2011. 

Disponível em: <www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/.../tde.../teseFlaviaAsbahr.pdf> Acesso 

em: 12.abril.2012. 

 



234 

 

BERNARDES, Maria Eliza Mattosinho; MOURA, Manoel Oriosvaldo de. Mediações simbólicas 

na atividade pedagógica. Educação e pesquisa. São Paulo: Feusp, v. 35, n. 3, p. 463-478, set/dez. 

2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ep/v35n3/04.pdf> Acesso em: 31. maio.2013. 

 
BOGDAN, Roberto C; BIKLEN, Sari K. Investigação qualitativa em educação. Tradução de 

Maria João Álvares, Sara Bahia dos Santos e Telmo Mourinho Baptista. Porto -Portugal: Porto, 

1994. p. 336. 

 
BRASIL. Declaração Mundial sobre educação para todos e plano de ação para satisfazer as 

necessidades básicas de aprendizagem. Brasília: UNICEF, 1990b. Disponível em: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf> Acesso em: 15. out. 2012. 

 
BRASIL/MEC. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. Resolução nº 

4/2009.  Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na 

Educação Básica, modalidade Educação Especial. Brasília: MEC/CNE/CEB, 2009.  

Disponível em: <peei.mec.gov.br/arquivos/Resol_4_2009_CNE_CEB.pdf> Acesso em: 15. out. 

2012. 

 
BRASIL/MEC. Declaração de Salamanca e Princípios, Políticas e Práticas na Área das 

Necessidades Educativas Especiais. Brasília: MEC, 1994. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/txt/salamanca.txt> Acesso em: 15. out. 2012.  

 
BRASIL/MEC. Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes. Resolução aprovada pela 

Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas em 09. dez. 1975. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/dec_def.pdf> Acesso em: 15. out. 2012. 

 
BRASIL/MEC. Declaração Internacional de Montreal sobre Inclusão. Brasília: UNICEF, 2001a. 

Tradução do inglês: Romeu Kazumi Sassaki. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/txt/dec_inclu.txt> Acesso em: 15. out. 2012. 

BRASIL/MEC. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394/96, de 20 de 

dezembro de 1996. Brasília: MEC, 1996. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm> Acesso em: 15. out. 2012. 

 
BRASIL/MEC. Política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. 

Brasília: MEC/SEESP, 2008. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf> Acesso em: 15. out. 2012. 

 
BRASIL/MEC. Secretaria de Educação Especial. Diretrizes nacionais para a educação especial 

na educação básica. Brasília: MEC/SEESP, 2001b. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf>  Acesso em: 15. out. 2012. 

 
BRASIL/Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Constituição 

da República Federativa do Brasil, 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm> Acesso em: 15. 

out . 2012. 

 



235 

 

BRASIL/Presidência da República.  Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto Nº 

7.611/2011: Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá 

outras providências. Brasília, 2011. Disponível em:< 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7611.htm> Acesso em: 15. 

out. 2012. 

 
BRASIL/Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 8.069. 

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Texto compilado. 

Brasília: MEC, 1990a. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm> 

Acesso em: 15. out. 2012. 

 
DAVIDOV, V. ; MÁRKOVA, A. La concepcion de la actividad de estudio de los escolares.  In: 

______;  SHUARE,  M.  La  psicologia  evolutiva  y pedagogia en la URSS: antologia. Moscu: 

Editorial Progresso, 1987. p. 316-337. 

 
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Adotada e proclamada pela 

resolução 217 A (III) da  Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. 

Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm> 

Acesso em: 15. Maio. 2013. 

 
FURLANETTO, Flávio Rodrigo. O movimento de mudança de sentido pessoal na formação 

inicial do professor. Tese de doutorado. São Paulo: USP, 2013. 

 
LEONTIEV, Alexis N. Uma contribuição à Teoria do desenvolvimento da Psique Infantil. In: 

VIGOTSKI, L. S.; LURIA, A.R.; LEONTIEV, A.N. Linguagem, desenvolvimento e 

aprendizagem. Tradução: Maria da Penha Villalobos. 10. ed. São Paulo: Ícone, 2006. 

 
MOURA, Manoel Oriosvaldo de. A atividade de ensino como ação formadora. In: CASTRO, 

Amélia Domingues de & Anna CARVALHO, Maria Pessoa de. (Orgs.) Ensinar a ensinar – 

didática para a escola fundamental e média. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006. 

  

PARANÁ/CEE. Deliberação n.º 02/2003. Normas para a Educação Especial, modalidade da 

Educação Básica para alunos com necessidades educacionais especiais, no Sistema de Ensino do 

Estado do Paraná. Curitiba: Conselho Estadual de Educação, 2003. Disponível em: 

<http://www8.pr.gov.br/portals/portal/educacaohospitalar/pdf/11_Deliberacao_CEE_02_03.pdf> 

Acesso em: 18.ago.2012.  

 
PARANÁ/SEED. Diretrizes Curriculares da Educação Especial para a construção de currículos 

inclusivos. Curitiba: Secretaria de Estado da Educação, 2006. Disponível em: 

<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_edespecial.pdf> Acesso 

em: 18.ago.2012. 

 
PARANÁ/SEED. Secretaria de Estado da Educação. Instrução nº 03/04: Estabelece critérios para 

o funcionamento da CLASSE ESPECIAL de 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental. Curitiba: 

SEED, 2004. Disponível em: < 



236 

 

http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/instrucoes/Instrucao032004CESIDI.pdf> Acesso 

em: 18. out. 2012. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



237 
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INCLUSÃO TOTAL E RESPONSÁVEL: EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA FORMAÇÃO 
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 Grupo de Trabalho - Educação e diversidade 

 

Introdução  
  

Como resposta a uma demanda da diversidade humana, a Educação Especial Inclusiva 

ganha espaço para discussões representando, assim, o amadurecimento da política educacional.  

A educação escolar tomando como preceitos a democratização do ensino para todos, 

assume a postura de incluir alunos com deficiência no contexto do ensino regular admitindo a 

heterogeneidade no processo de ensino e aprendizagem e os diversos aspectos socioculturais.  

Neste contexto promovem-se inúmeras pesquisas a cerca da inclusão defendendo pontos 

de vistas antagônicos: inclusão total e inclusão responsável de alunos com deficiência no ensino 

regular. 

Esta pesquisa abordará o tema da Educação Especial Inclusiva e as abordagens de 

inclusão total e responsável enfatizadas na formação inicial de professores no ensino superior.  

Durante a graduação, realizamos estudos que trouxeram como resultados indícios do 

funcionamento geral do encaminhamento de alunos na modalidade de atendimento educacional 

especializado, ou seja, serviço de apoio da educação especial inclusiva. Todavia, nossos estudos 

                                              
40

 Projeto de pesquisa 
elaborado para a Especialização de Políticas Públicas para Educação sob orientação do professor Dr. 

Flávio Rodrigo Furlanetto, da Universidade Estadual do Norte do Paraná – Campus de Cornélio Procópio. 

 
41

 Cursista da Pós-Graduação lato sensu/Especialização em Políticas Públicas para Educação, ofertado pelo Centro 

de Ciências Humanas e da Educação, da Universidade Estadual do Norte do Paraná, Campus Cornélio Procópio. 

Integrante do Grupo de Estudos Marxistas (GEPEM) na linha de Ensino e aprendizagem na perspectiva 
vigotskiana e do Grupo de Pesquisa em Educação (GEPEDUC) na linha de formação de professores, professora 

na Educação Infantil.  
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não nos possibilitaram que pudéssemos compreender como se dá a organização da atividade de 

ensino na sala de recursos e classes especiais.  

Na Especialização em Educação Especial Inclusiva, podemos desenvolver uma pesquisa 

quanto à organização da atividade de ensino do professor que atua na classe especial. 

Observamos que a necessidade organizar o ensino está relacionado ao motivo atribuído pelo 

professor e a intencionalidade de seu planejamento. E, respondendo as inquietações iniciais, 

percebemos que os professores organizam sua atividade de ensino na modalidade de Educação 

Especial de acordo com os parâmetros nacionais e legislação pertinente no ensino dos conteúdos 

da base nacional comum e as áreas do desenvolvimento.  

Neste sentido, surgiram algumas inquietações quanto à abordagem dada pelas políticas 

educacionais que visam à inclusão bem como o foco dado na formação inicial do professor.  

No entanto, no contato com a literatura de Mantoan e Carvalho surgiu a intenção de 

pesquisar este tema devido à busca de melhor compreensão do entendimento dos acadêmicos em 

formação docente no ensino superior.  

Do contato com a literatura pertinente e diante do processo observado na educação 

especial inclusiva, elencamos como problema de pesquisa: As discussões de inclusão total e 

inclusão responsável, incutidas nas políticas públicas para educação especial inclusiva, têm sido 

compreendidas pelos acadêmicos quando participam da formação inicial nos cursos de 

Pedagogia?  

Para responder tal problema, elencamos como objetivo geral identificar a compreensão 

dos acadêmicos sobre as discussões acerca da inclusão total e inclusão responsável, incutidas nas 

políticas públicas para educação especial inclusiva. Ainda, se tem como objetivos específicos 

analisar as concepções de inclusão implícitas nas políticas educacionais do Paraná e; identificar a 

compreensão dos acadêmicos em formação de professores no que diz respeito às abordagens de 

inclusão total e inclusão responsável. 

Para desenvolvimento da pesquisa sobre o tema e elaboração deste projeto, que resultará 

em artigo, será adotado como método de abordagem o método dialético que consiste penetrar no 

mundo dos fenômenos, tendo em vista sua ação recíproca, da contradição inerente ao fenômeno e 

da mudança dialética que ocorre na natureza e na sociedade, adotando-se como referencial 

teórico a perspectiva histórico-cultural.  
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O Materialismo Histórico Dialético toma como ponto de partida a realidade. A partir do 

contexto geral em que a realidade se insere, ela é analisada por meio de abstrações, as quais 

sempre estarão relacionadas a este contexto geral, por intermédio da constituição de uma 

perspectiva que represente o objeto de estudo, retornando, por fim, à realidade, dessa vez como 

uma realidade estruturada e relacionada com a experiência do sujeito social. Neste sentido, Marx 

(1989) completa que: 

 

O concreto aparece no pensamento como o processo da concentração, como 
resultado, não como ponto de partida, embora seja o verdadeiro ponto de partida 
e, portanto, o ponto de partida também da intuição e da representação. No 
primeiro caminho a representação plena volatiza-se na determinação abstrata; no 
segundo, as determinações abstratas conduzem à reprodução do concreto por 
meio do pensamento (MARX, 1989, p.410). 
 

 

Vale destacar que como procedimento entende-se que este representa de forma mais 

adequada o processo de estudo a ser realizado. O movimento do método deverá percorrer a 

finalidade de destacar conceitos que refletem uma construção histórica, desvendar conceitos nos 

dispositivos legais da temática a ser abordada, interpretação dos episódios por meio de unidades 

de análise a partir da coleta de dados e, por fim, após sistematização dos conhecimentos 

compreenderem o fenômeno em sua totalidade, historicidade e contradição. 

Será adotada a pesquisa qualitativa visando à descrição de um determinado assunto 

procurando estabelecer variáveis e conhecer a relação entre elas a partir de dados empíricos.  De 

acordo com Bogdan e Biklen (1994), o estudo qualitativo “tem no ambiente natural sua fonte 

direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento” (p.11). Vale destacar que o alvo 

da pesquisa qualitativa, segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 11), focaliza “o interesse do 

pesquisador ao estudar um determinado problema”.  

Como instrumento de coleta de dados utilizará a aplicação de questionário com 

perguntas abertas de carácter qualitativa, que contemplarão unidades de análise traduzindo os 

objetivos (geral e específicos).  

Para Marx (1989) o todo caótico divido em partes constitui-se em abstrações que, para 

Vigotski (2009) é nomeada como unidades de análise pelas quais o sujeito estabelece relações 

entre as menores partes vendo o todo que foi o ponto de partido neste movimento. Para o autor 
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unidades de analise se refere a “[...] um produto da analise que, diferente dos elementos, possui 

todas as propriedades que são inerentes ao todo e, concomitantemente, são partes vivas e 

indecomponíveis dessa unidade” (VIGOTSKI, 2009, p.8).  

Sendo que o encaminhamento metodológico irá privilegiar como objeto de pesquisa 

acadêmicos do 4º ano do curso de graduação em Pedagogia de uma Universidade localizada em 

Cornélio Procópio, a coleta de dados por meio questionário com perguntas abertas e, a análise e 

interpretação dos resultados por meio de episódios que se referem a: 

 

[...] frases escritas ou faladas, gestos ou ações que constituem cenas que podem 
revelar interdependência entre os elementos de uma ação formadora. Assim, os 
episódios não são definidos a partir de um conjunto de ações lineares. Pode ser 

que uma afirmação de um participante de uma atividade não tenha impacto 
imediato sobre os outros sujeitos da coletividade. Esse impacto poderá estar 
revelado em um outro momento em que o sujeito foi solicitado a utilizar-se de 
algum conhecimento para participar de uma ação no coletivo  (MOURA, 2004, 
p.267 ). 

 

Desta forma, poderemos analisar a partir do referencial teórico as falas dos entrevistados. 

Para estruturar a pesquisa iremos apresentar secções que analisam as concepções de 

inclusão implícitas nas políticas educacionais do Paraná e, identificam as abordagens de inclusão 

total e inclusão responsável. 

 

 

Inclusão total e inclusão responsável: concepções de Mantoan e Carvalho 

  

Para iniciar a discussão buscaremos analisar as concepções de inclusão implícitas nas 

políticas educacionais do Paraná a partir dos estudos de Mantoan (1997a, 1997b, 2006) e 

Carvalho (1997, 2003, 2004) no posicionamento de inclusão total e inclusão responsável, 

respectivamente. 

Neste sentido, cabe ressaltar que a inclusão educacional têm se firmado num campo de 

afirmações não consensuais sobre as concepções e práticas de inclusão.  

A fim de delimitar a pesquisa destacaremos duas abordagens antagônicas de se pensar a 

inclusão de alunos com deficiência no ensino regular: inclusão total e a inclusão responsável. 
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Estas concepções são evidenciadas nos estudos de Mantoan e Carvalho sendo as fontes essenciais 

para fundamentação desta abordagem de educação inclusiva. 

De um lado, o movimento de inclusão total ou radical é caracterizado pela defesa dos 

direitos das pessoas com deficiência na igual oportunidade a educação escolar, sem restrições. E, 

sobretudo, enfatiza que ao aluno se devem garantir as condições indispensáveis para manter-se na 

escola e aprender. 

De acordo com Mantoan (2006), em defesa desta concepção, assinala que “A inclusão 

total é uma oportunidade que temos para reverter a situação da maioria de nossas escolas, as 

quais atribuem aos alunos as deficiências que são do próprio ensino ministrado por elas”(p. 4). 

Ainda a autora defende que: 

 

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

 

Desta maneira, defende a extinção da rede de apoio especializada na educação escolar, ou 

seja, a escolarização deve ocorrer exclusivamente no ambiente do ensino regular a educação de 

todas as pessoas com deficiência.  

Na outra extremidade, há o posicionamento da inclusão responsável ou parcial. Nesta 

concepção defende-se a inclusão de alunos com deficiência no contexto escolar, mudanças nas 

políticas e estratégias metodológicas necessidade de repensar e reestruturar as políticas, mas que:  

 

Adota-se como um referencial filosófico dessa política a idéia de que a inclusão 
educacional é mais que a presença física, muito mais que acessibilidade 

arquitetônica, e muito mais que matricular alunos com deficiência nas salas de 
aula do ensino regular, é bem mais que um movimento da educação especial, 
pois se impõe como movimento responsável que não pode abrir mão de uma 
rede de ajuda e apoio aos educadores, alunos e familiares (CARVALHO, 2004, 
p. 32). 

 

 

Nesta perspectiva a inclusão educacional dos alunos com deficiência, deve ser 

contemplada junto a uma rede de apoio a Educação Especial. 
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Desta forma, para atender necessidades e especificidades decorrentes da deficiência é 

preciso oferecer serviços especializados assegurando a aprendizagem escolar. “As escolas 

inclusivas são escolas para todos, implicando num sistema educacional que reconheça e atenda às 

diferenças individuais, respeitando as necessidades de qualquer dos alunos” (CARVALHO, 2004, 

p. 26). 

Ao defender a inclusão escolar, Mantoan (1997a), afirma que é preciso mudanças 

estruturais e pedagógicas neste processo, a fim de extinguir as aplicações de integração da pessoa 

com deficiência no âmbito escolar defendidas anteriormente a perspectiva de inclusão.  

 

A inclusão escolar é incondicional e, portanto, não admite qualquer forma de 
segregação. Esta opção de inserção tem como meta principal não deixar nenhum 
aluno no exterior do ensino regular, desde o início da escolarização, e questiona 
o papel do meio social no processo interativo de produção de incapacidades 
(MANTOAN, 1997a, p. 117). 

 

 

Ainda, afirma que para atender a demanda de uma “educação para todos”, as pesquisas e 

estudos na área da educação especial apontam um clima favorável para mudanças no ensino de 

pessoas com deficiências (p.119). 

 

A inclusão é, pois, um motivo para que a escola se modernize e os professores 
aperfeiçoem suas práticas e, assim sendo, a inclusão escolar de pessoas 
deficientes torna-se uma conseqüência natural de todo um esforço de atualização 
e de reestruturação das condições atuais do ensino básico (MANTOAN, 1997a, 
p. 120). 
 

 

Nessa perspectiva, uma educação especial deve ser entendida “como uma educação 

especializada em todos os alunos e não apenas em alguns deles...” (p. 120). Para tanto, exige-se 

dos professores conhecimentos novos a fim de aperfeiçoar as condições gerais de ensino e de 

aprendizagem.  

Carvalho (1997) defende seu posicionamento que no processo de integração de todos 

remete-se a uma não a exclusão de alguns. Enfatiza que no contexto de um mundo inclusivo se 

assegura as pessoas com deficiências igualdade de acesso e respeito às características individuais, 

sendo que a relação entre esta pessoa e o mundo inclusivo deve acontecer de forma participativa. 
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Ainda ironiza que estas inclusões não devem ser “marcadas por interesses econômicos, ou pela 

caridade pública” (CARVALHO, 1997, p. 204). 

Ressalta que neste processo de inclusão deve haver a luta pela melhoria da escola que está 

sendo oferecida a todos os alunos. A autora expressa que os alunos da educação especial devem 

ser beneficiados pela inclusão, “por direito de acesso, ingresso e permanência no sistema 

governamental de ensino, mais como conseqüência da conscientização dos educadores do que por 

determinação superior” (p.205). Sublinha-se sua interpretação de que: “[..], o problema da 

educação não se resolverá, apenas, no âmbito da educação. As condições econômicas e políticas 

de um país, dentre outros aspectos precisam também, ser mais inclusivas, o que vai se refletir no 

sistema educacional” (CARVALHO, 2003, p. 112). 

Desta forma, entende que a educação por si só não dá conta de suprir as necessidades e 

mazelas da sociedade, mas que também sem ela não se conseguirá resolver os problemas de 

desigualdade social.  

 

[...] o êxito dessa proposta inclusiva, que está no bojo do ideal de educação 

para todos, passa necessariamente, por uma ressignificação das diferenças 
interpessoais e, urgentemente, por maior valorização dos seres humanos 

(professores e alunos), para que a educação possa, de fato, contribuir para 
desigualdade social. É preciso de todos, de direito e de fato, desfrutem de 
melhores padrões na qualidade de suas vidas (CARVALHO, 2003, p.135, grifos 
da autora). 
 

 

Neste ponto de vista a autora compreende que para as mudanças sejam consolidadas é 

necessário a partir da adesão dos profissionais da educação especial e daqueles que atuam no 

ensino regular almejando a qualidade escolar. Esclarecendo ainda seu posicionamento, Carvalho 

(2003) prevê que as perspectivas e pensamentos em torno da inclusão sem oferecer apoio e ajuda, 

resume-se a um mero aumento quantitativo de alunos matriculados e, consequentemente, mais 

carteiras. Assim, expõe que isto retrata uma forma perversa de uma segregação e exclusão, pois 

se revela de forma mascarada, apesar dos alunos estarem todos juntos no ensino regular incide 

apenas fisicamente. 

Na outra esfera em defesa da inclusão total Mantoan (2006) reforça a ideia de que a 

inclusão da pessoa com deficiência por vezes é confundida como uma medida radical, porém 

nesta perspectiva precisamos compreender que no ensino regular e especial as escolas passam a 
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atender seus alunos de maneira que atendam as diferenças sem discriminar e segregar alguns 

alunos. 

Como diz Mantoan (2006, p. 16) “Se o que pretendemos é que a escola seja inclusiva, é 

urgente que seus planos se redefinam para uma educação voltada para a cidadania global, plena, 

livre de preconceitos, que reconheça e valorize as diferenças.”.   

A concepção defendida pela autora é antagônica há de integração, já que, Mantoan (2006, 

p. 19) “prevê a inserção escolar de forma radical, completa e sistemática. Todos os alunos, sem 

exceção, devem frequentar as salas de aula de ensino regular”. Portanto, entende-se que o 

processo de inclusão demanda uma mudança de perspectiva educacional, porque é bem mais 

ampla que a integração, prevendo qualidade de educação para todos, não só para os alunos com 

deficiência. 

Nesta vertente, Mantoan (2006, p. 19) aponta que “uma escola inclusiva propõe um modo 

de organização do sistema educacional que considera as necessidades de todos os alunos e que é 

estruturado em função dessas necessidades”.  Ainda, enfatiza que a educação inclusiva deve estar 

pautada como um instrumento eficaz na construção de uma sociedade que respeite as pessoas e 

suas diferenças, dando condições de uma educação capaz de atender às especificidades de cada 

indivíduo.  

Em suma, a partir da análise são identificados os posicionamentos antagônicos nos 

estudos de Mantoan e Carvalho na defesa de inclusão total e responsável, concomitantemente.  

Perante as discussões, selecionamos, dentre as legislações existentes sobre a educação 

especial e a inclusão, os documentos socialmente mais utilizados no Estado do Paraná, por serem 

considerados relevantes para análise acerca das concepções de inclusão total e inclusão 

responsável. 

 

 

Políticas educacionais inclusivas do Paraná: desvelando concepções 

 

Para tanto, destacaremos três documentos que revelam a concepção adotada pelo Estado 

paranaense, publicando em si posicionamentos sobre a Educação Especial Inclusiva e o 

atendimento educacional especializado da pessoa com deficiência: Deliberação n.º 02/2003; 

Diretrizes Curriculares da Educação Especial para a construção de currículos inclusivos (2006); e 
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o documento denominado Política Estadual de Educação Especial na Perspectiva da Inclusão, 

(2010). 

No primeiro documento a Deliberação n.º 02/2003 realçamos inicialmente que esta 

estabelece as normas para a Educação Especial, modalidade da Educação Básica para alunos com 

necessidades educacionais especiais, no Sistema de Ensino do Estado do Paraná.  

Encontra-se “Art.2° A Educação Especial, dever constitucional do Estado e da família, 

será oferecida, preferencialmente, na rede regular de ensino” (grifo nosso). A palavra destacada 

refere prontamente a nosso entendimento de há outra maneira, que é comprovada no Art. 3° que 

escreve: “O atendimento educacional especializado será feito em classes e escolas especiais ou 

por serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for 

possível sua educação no ensino regular”. Desta maneira, as letras da deliberação expressam que 

o Estado do Paraná assume a perspectiva do processo de inclusão escolar contemplada junto com 

uma rede de apoio à Educação Especial, por conseguinte, posicionamento de inclusão 

responsável defendido por Carvalho. 

Ainda apregoa no Art. 7º que:  

 

O aluno que requeira atenção individualizada nas atividades da vida autônoma e 
social, recursos ou ajudas intensos e contínuos, adaptações curriculares 
significativas que a escola regular não consiga prover, deverá ser atendido em 

escolas especiais, públicas ou privadas (PARANÁ, 2003). 
 

O sistema de ensino no Estado do Paraná, assim, apreende que o alunado da Educação 

Especial deve estar matriculado na classe comum, com apoios educacionais especializados 

disponíveis para seu processo de aprendizagem. Porém, embora a ensino regular seja preferencial 

vê como necessário e direito ao atendimento educacional especializado que compreende uma 

rede de apoio à Educação Especial. 

As Diretrizes Curriculares da Educação Especial para a construção de 

currículos inclusivos publicada em 2006 é resultado da sistematização de ideias e práticas dos 

professores de forma coletiva que atuam em escolas especiais e de escolas regulares, nos Núcleos 

Regionais de Educação e no Departamento de Educação Especial, que materializaram, assim, 

Educação Especial no Paraná. 

Nesta publicação, apresentam-se os fundamentos filosóficos, teóricos e legais da 

Educação Especial no Paraná, contextualizados na complexa dinâmica dos movimentos sociais 
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que inspiraram suas ações em nível nacional e internacional, os quais lhe imprimem um novo 

sentido na atualidade (PARANÁ, 2003, p.9). 

Ainda, o texto de apresentação de Angelina Carmela Romão Mattar Matiskei (Chefe do 

Departamento de Educação Especial na época da publicação), já anuncia “[...] concebemos e 

praticamos uma inclusão educacional responsável no Paraná: ouvindo, dialogando, 

promovendo a aproximação entre os contextos regular e especial, como oportunidade de uma 

formação continuada, com valorização profissional” (2003, p.10, grifo nosso). 

Configura-se, portanto, em mais uma explicitação do posicionamento de inclusão 

responsável ao defender a responsabilidade no processo de inclusão escolar pelo ensino regular e 

pela Educação Especial. 

Em uma subseção deste documento, são propagados aspectos históricos “A década de 

1990 e os novos paradigmas educacionais” na qual enfatiza que:  

 

Em setembro de 2001, cinco anos após a promulgação da nova LDB, o 
Ministério da Educação homologou a Resolução n. 02, do Conselho Nacional de 
Educação, referente às Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica, instituindo as bases para a elaboração de normas para a 
Educação Especial, a fim de reorganizar a proposta de educação escolar dos 
alunos com necessidades educacionais especiais, no contexto da educação 

inclusiva (PARANÁ, 2006, p.30, grifos do autor). 
 

 

De acordo com as diretrizes, o retardamento na aprovação do texto da Secretaria de 

Educação Especial (Seesp) resultou na formação de discussões antagônicas em relação à 

Educação Especial Inclusiva. Deste modo, a legislação aprovada seria contrária a visão nacional 

de inclusão educacional, pois caracterizada como conservadora optava pela manutenção de 

serviços especializados que, supostamente, não seriam compatíveis com as atuais diretrizes de 

inclusão escolar.  

Entre 1996 e 2002, como é destacada pelas diretrizes paranaense, a secretaria estadual 

realizou um trabalho de acordo com as Diretrizes Nacionais. Mas a partir deste momento “houve 

uma ruptura ideológica da concepção de inclusão educacional entre as duas instâncias” (2006, p. 

30). 

Esse embate se deu em decorrência da defesa pela esfera nacional da inclusão total, ou 

seja:  
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Com a matrícula incondicional de todos os alunos com necessidades 
educacionais especiais na escola regular, independentemente da natureza ou grau 
de comprometimento. Assim, não há prerrogativa para a escolarização em 
classes ou escolas especiais, por exemplo. O principal embate ideológico 
ambienta-se na área da deficiência mental, já que, na proposta paranaense, 
prevê-se a continuidade dessa forma de atendimento em ambos os serviços 

especializados. Nas demais áreas, não há incompatibilidade de pressupostos 
teóricos a sustentar a concepção de atendimento (PARANÁ, 2006, p.30-31). 
 

 

Diante os dois extremos não consensuais sobre as concepções e práticas de inclusão, a 

SEED assume assim a perspectiva de Carvalho com sua política educacional inclusiva 

denominada de “inclusão responsável”. Citando a autora, o texto admite que:  

 

Adota-se como um referencial filosófico dessa política a ideia de que a inclusão 

educacional é mais que a presença física, é mais que acessibilidade 
arquitetônica, é mais que matricular alunos com deficiência nas salas de aula do 
ensino regular, é bem mais que um movimento da Educação Especial, pois se 
impõe como movimento responsável que não pode abrir mão de uma rede de 

ajuda e apoio aos educadores, alunos e familiares (PARANÁ, 2006, p.39, grifos 
do autor). 

 

 

Assim sendo, entende que mesmo a escola regular seja o local preferencial para o 

ingresso, permanência e sucesso da aprendizagem e inclusão de alunos com deficiência, há um 

número considerável destes, em razão de seus “graves comprometimentos ou necessidade de uma 

proposta lingüística diferenciada, requerem que seu atendimento seja realizado em classes ou 

escolas especiais” (PARANÁ, 2006, p.39). 

No documento intitulado “Política Estadual de Educação Especial na Perspectiva da 

Inclusão”(PARANÁ, 2010), a Secretaria Estadual de Educação junto ao Departamento de 

Educação Especial e Inclusão Educacional (DEEIN) sintetiza o conjunto de princípios e práticas 

que norteiam as políticas educacionais implementadas pelo Governo do Estado do Paraná em 

relação ao respeito e reconhecimento do direito das pessoas com deficiência. Assume que:  

 

O Paraná está fazendo uma inclusão educacional processual e responsável, por 
entender que esta não pode ser dissociada dos demais aspectos básicos de 
responsabilidade de todos os outros segmentos sociais, que inter-relacionados 
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fortalecerão os sentimentos éticos e de cidadania da população paranaense 
(PARANÁ, 2010, p. 14). 

 

 

De acordo com isto, a inclusão educacional de alunos com deficiência é tomada como 

ferramenta que se efetiva por meio de suporte da Educação Especial, abrangendo também a 

implantação e/ou implementação de uma rede de apoio a fim de garantir o ingresso, permanência 

e sucesso escolar de todos.   

Vale ainda ressaltar que Mantoan atua como assessora do Ministério de Educação (MEC) 

fazendo expressar a ideia de inclusão defendida pela esfera nacional educacional. Por outro lado, 

a autora Carvalho é consultora da Secretaria Estadual de Educação (SEED) no Paraná enunciando 

a perspectiva seguida pelo governo. Indica-se assim a discrepância entre ideologias frente ao 

processo de inclusão de alunos com deficiência no ensino regular na esfera nacional e estadual, 

em especial, o estado do Paraná. 

A partir dos estudos levantados realçamos que a educação se baseia em um dos aspectos 

relevantes para humanização do sujeito, principalmente no tange a escolarização. Contudo, 

também se entende que diante o processo de inclusão constitui-se como conteúdo e componente 

do programa curricular nos cursos de formação de professores.  

Portanto, a investigação por meio da pesquisa qualitativa, buscaremos analisar o 

entendimento apresentado pelos acadêmicos em fase de conclusão de curso de graduação, em 

uma Universidade localizada no norte do Paraná, no que diz respeito às abordagens de inclusão 

total e inclusão responsável. 

Segundo a Deliberação nº02/03 em seu Art. 31, os profissionais que poderão atuar com 

alunos com deficiências nas instituições de ensino regular e serviços de apoio à Educação 

Especial são:  

 

Art. 31 A direção, equipe técnico-pedagógica e professores dos estabelecimentos 
de ensino que ofertam Educação Básica exclusivamente para alunos com 
necessidades educacionais especiais devem comprovar habilitação ou 
especialização na modalidade de educação especial, em nível médio ou superior. 
Parágrafo único - Serão aceitos, em caráter emergencial, o profissional formado 

em curso superior que comprovar em seu histórico escolar, carga horária de no 
mínimo trezentas e sessenta horas, destinada à modalidade de educação especial 
(PARANÁ, 2003, p. 6).  
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Ainda, no Capítulo VII, trata da formação de professores admitindo no Art. 33 que será 

feita em nível superior em cursos de licenciatura em educação especial associados ou não à 

licenciatura para a educação infantil ou para os anos iniciais do ensino fundamental; ou em curso 

de pós-graduação específico para educação especial; ou em programas especiais de 

complementação pedagógica nos termos da legislação vigente. Em seu Art. 34 promulga que 

ainda será aceito formação em curso normal ou equivalente, em nível médio, de forma conjugada 

ou não com a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. 

Posteriormente, ressaltam a formação continuada declarada no Art. 35 sobre a capacitação 

de professores que para atuarem em classes comuns com alunos que apresentam necessidades 

educacionais especiais deverá ocorrer em consonância com a legislação vigente. 

Em reconhecimento da importância do papel docente no processo de inclusão na educação 

e efetivação da política de inclusão escolar de alunos com deficiência, por atua diretamente com 

este alunado, almejamos com a pesquisa qualitativa explicitar a necessidade de compreensão do 

sentido e significado das abordagens de inclusão total e inclusão responsável por parte do docente 

que irá fazer parte do processo de inclusão educacional. 

Para adentrar os conceitos mencionados utilizaremos nosso referencial teórico da 

perspectiva histórico cultural e autores afinados com esta teoria. 

 

 

Considerações finais  

 

 Este projeto de pesquisa, que resultará na produção de um artigo científico, tem como 

norte o problema de pesquisa: As discussões de inclusão total e inclusão responsável, incutidas 

nas políticas públicas para educação especial inclusiva, têm sido compreendidas pelos 

acadêmicos quando participam da formação inicial nos cursos de Pedagogia? 

Diante o andamento da pesquisa temos resultados e discussões iniciais de fundamentação 

teórica de que a inclusão educacional têm se firmado num campo de afirmações não consensuais 

sobre as concepções e práticas de inclusão.  
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Percebe que neste contexto promovem-se inúmeras pesquisas a cerca da inclusão 

defendendo pontos de vistas diferentes: inclusão total e inclusão responsável de alunos com 

deficiência no ensino regular 

Nesta pesquisa destacamos duas abordagens antagônicas de se pensar a inclusão de alunos 

com deficiência no ensino regular: inclusão total e a inclusão responsável.  A Inclusão total ou 

radical contempla na defesa dos direitos das pessoas com deficiência na igual oportunidade a 

educação escolar, sem restrições. Por lado, a Inclusão parcial ou responsável compreende que a 

inclusão educacional dos alunos com deficiência, deve ser contemplada junto a uma rede de 

apoio a Educação Especial. 

Nesta perspectiva percebemos que a Secretaria do Estado do Paraná (SEED) e a legislação 

paranaense, em sua política educacional inclusiva, apesar da tendência nacional defendida serem 

contrárias a esse posicionamento, optou pela perspectiva de uma educação inclusiva responsável 

na defesa da permanência das classes especiais e instituições especializadas em sua rede de apoio. 

Desta forma, o estado do Paraná entende que algumas crianças, jovens e adultos com graves 

comprometimentos e problemas no desenvolvimento necessitam de propostas curriculares 

alternativas vistas aquelas desenvolvidas pela escola regular.  

Perante esta situação em que estes alunos com deficiência não apresentarão as mesmas 

condições de aprendizagem acadêmica formal dos demais alunos, a rede de apoio a educação 

especial disponibilizará diversos instrumentos para que ele possa apropriar-se do conhecimento 

cientifico e estabelecer relações com as outras áreas do conhecimento. 
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Introdução  

 

A discussão a respeito da educação inclusiva tem suscitado inquietações no que diz 

respeito à posição da escola e principalmente dos professores, no que tange ao seu nível de 

capacitação para o trabalho a ser desenvolvido com alunos surdos na rede regular de ensino. 

 Partindo deste pressuposto, o tema abordado para a realização desta pesquisa é: “O aluno 

surdo no contexto do Ensino Médio”.  Por meio desta, pretende-se averiguar se o processo de 

aprendizagem do aluno surdo vem ocorrendo de forma satisfatória no contexto do ensino regular, 

atendendo as orientações das políticas públicas inclusivas.   

O interesse pelo tema partiu da curiosidade em aprofundarmos o que está sendo estudado 

no curso de graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia no que se refere às politicas públicas 

que ampara os alunos surdos, que de acordo com o Decreto nº 5.626, de 22 de Dezembro de 

2005, disposto no capítulo II, artigo 3°, estabelece que a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 
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deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores, e 

nos cursos de Fonoaudiologia, destacando a importância dessa disciplina não apenas no curso de 

Pedagogia, como nos demais cursos de formação de professores, pois por meio dessa 

aprendizagem, firma-se o reconhecimento da inclusão da pessoa com necessidade auditiva, tanto 

no ambiente escolar quanto na sociedade.  

Diante disto, questiona-se: “Qual a percepção dos professores, intérpretes de língua de 

sinais e dos próprios alunos sobre a inclusão do aluno surdo no contexto do Ensino Médio?”. Para 

tanto, fez-se necessário para o desenvolvimento da pesquisa, a realização de entrevista com os 

alunos surdos, bem como, a aplicação de questionários destinados a professores, diretores, 

intérpretes de Língua de Sinais, e com os alunos ouvintes, dos municípios de Assaí e Ibiporã. 

Orientada pelos moldes da pesquisa qualitativa, esta investigação baseia-se na experiência 

de vida cotidiana de todos os envolvidos, bem como, na riqueza de subsídios teóricos, dos quais 

as pesquisadoras passam a ter, decorrente do contato direto com a situação e a realidade a ser 

investigada.   

Desta forma, o presente artigo teve como objetivo geral compreender como tem ocorrido 

o processo de inclusão do aluno surdo no contexto do Ensino Médio, na percepção dos 

professores, do diretor, dos intérpretes de Língua de Sinais e dos próprios alunos. 

Entre os objetivos específicos buscou-se: identificar as dificuldades encontradas pelos 

professores no desenvolvimento de seu trabalho com o aluno surdo; levantar como os professores 

e intérprete de Língua de Sinais têm sido capacitados para o atendimento das necessidades 

especiais do aluno surdo; apontar as dificuldades encontradas pelo aluno surdo em seu processo 

de aprendizagem e sua visão quanto à inclusão no seu meio ouvinte; verificar como é o 

relacionamento entre o aluno surdo com os professores, intérprete de Língua de Sinais e colegas 

ouvintes; investigar se os professores das diferentes disciplinas adotam estratégias de ensino 

diferenciadas visando à aprendizagem do aluno surdo; verificar o conhecimento e percepção dos 

diretores sobre a educação de alunos surdos, a partir das políticas públicas existentes; bem como, 

levantar a percepção dos alunos ouvintes sobre a inclusão do aluno surdo. A metodologia 

utilizada para alcançar tais objetivos baseia-se na pesquisa bibliográfica bem como, pesquisa de 

campo, decorrente de entrevistas e questionários aplicados a todos os envolvidos. 

O artigo encontra-se estruturado sob as bases da Educação Inclusiva e a Legislação 

vigente, um breve panorama sobre o histórico do surdo, o atendimento educacional especializado, 
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finalizando com resultados obtidos por meio da pesquisa de campo, decorrente de entrevistas e 

questionários aplicados às partes envolvidas.  

 

 

Educação inclusiva: políticas educacionais no Brasil 

 

A educação inclusiva vem sido discutida nos últimos anos com bastante frequência no 

âmbito escolar, e são inúmeras leis que legalizam esses direitos, porém, destacaremos como 

principais a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, a Lei n° 10.436, de 24 de Abril de 2002, o 

Decreto n° 5.626, de 22 de Dezembro de 2005 e a Declaração de Salamanca. 

Na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o art. 205 prevê que a 

educação passa a ser direito de todos e dever do Estado e da família, a qual deverá ser promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, com o objetivo de visar o pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Complementando no o art. 208, sendo dever do Estado à garantia de atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 

Em conformidade com a Lei n° 8.069, de 13 de Julho de 1990, a qual dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA assegura a toda criança e ao adolescente o direito à 

educação, sendo este dever do Estado assegurar-lhes o ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 

bem como progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio, ofertando 

atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino. 

Segundo disposto nos seguintes artigos:  

  

Art. 4°- É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. 

 Art. 5°- Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido 
na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 
fundamentais. 
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No que se refere ao direito à profissionalização e à proteção no trabalho, o art. 60 vem 

dizer que é proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na  condição de 

aprendiz, destacando em seu art. 66 que ao adolescente portador de deficiência é assegurado o 

trabalho protegido. 

Outro importante documento que respalda a educação inclusiva é a Declaração de 

Salamanca (UNESCO, 1994), que estabelece as linhas de ação para atendimento às necessidades 

educacionais especiais, nela reafirma-se o compromisso com a Educação para Todos, ressaltando 

que: “toda criança tem direito fundamental à educação, e a ela deve ser dada a oportunidade de 

atingir e manter o nível adequado de aprendizagem”, bem como que “toda criança possui 

características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem que são únicas”. Desta 

forma, considera-se que nenhuma criança é igual a outra, todas tem direito a educação 

independente de suas necessidades, as escolas devem acomodar a todas. Além de enfatizar que ao 

aluno com necessidades especiais deve ser oferecido o acesso a escola regular desde que esta 

supra suas exigências.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, LDB 9394/96, dispõe no 

capítulo V, Da Educação Especial, sobre: 

 

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. 

 

 

Desta forma, a Lei assegura que a oferta da educação especial tem seu início durante a 

etapa da Educação Infantil, disponibilizando apoio especializado na rede regular, sendo este 

realizado em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições 

específicas dos alunos, não forem possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. 

Para tanto, os sistemas de ensino devem dispor de uma organização específica para atender às 

necessidades especiais desses educandos, no qual o currículo, métodos, técnicas e recursos 

educativos são fundamentais para que se atinjam os objetivos. Destaca ainda, a importância da 

capacitação adequada dos professores, tendo estes formações em nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, sobretudo a capacitação dos mesmos, para atuação no ensino regular, 

para que haja a integração desses alunos em classes comuns. 
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A Lei n° 10.436, de 24 de Abril de 2002, dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS, sendo esta reconhecida como meio legal de comunicação e expressão. Ainda no art. 1°, 

parágrafo único, discorre que:  

 

Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de comunicação e 

expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura 
gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e 
fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil.  

 

 

Portanto, por meio desta lei fica estabelecido que a LIBRAS, diferente do que muitas 

pessoas pensam, é capaz de transmitir qualquer conceito ao aluno surdo, sendo ele concreto ou 

abstrato, ou seja, permite a compreensão desde aquilo que é visivelmente perceptível, até 

sentimentos e emoções. Com o reconhecimento da LIBRAS como língua, o surdo passa a ter 

oportunidades utilizando-se de sua cultura própria, firmando ainda mais sua identidade. 

Segundo o Decreto nº 5.626, de 22 de Dezembro de 2005, disposto no capítulo II, artigo 

3°, estabelece que:  

A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) deve ser inserida como disciplina 
curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do 
magistério, em nível médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de 

instituições de ensino, públicas e privadas, do sistema federal de ensino e dos 
sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (BRASIL, 
2005).  

 

 

Neste contexto, sendo inserida como disciplina curricular obrigatória, a LIBRAS ganha 

espaço constituindo-se como via de reconhecimento dos sujeitos surdos, refletindo sua 

participação e contribuição na sociedade. 

 

 

Um breve panorama histórico do papel do surdo na sociedade e na educação  

 

Na antiguidade, as pessoas que nasciam com algum tipo de deficiência, sendo ela física ou 

mental, eram excluídas da sociedade e sacrificadas, estes sacrifícios aconteciam por meio de leis 

que obrigavam os pais e familiares a tomarem tal atitude. Já a idade Média, foi o período no qual 

religião e educação eram consideradas intrínsecas e, neste contexto, o surdo ainda era privado de 
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seus direitos religiosos, civis e educacionais. Nesse período, não havia tratamento ou apoio 

disponibilizados aos surdos.  

Em 1880 realizou-se o Congresso de Milão na Itália, sendo este, considerado um marco 

histórico no processo de educação dos surdos, porque trouxe inúmeras mudanças a respeito da 

surdez e das metodologias de comunicação utilizadas mundialmente. Em relação ao que se 

estabeleceu neste congresso vale destacar que de acordo com POKER (2008, p. 187): 

O oralismo consiste em fazer com que a criança receba a linguagem oral através 
da leitura orofacial e a amplificação sonora, enquanto se expressa através da 
fala. Gestos, Línguas de Sinais e alfabeto digital são expressamente proibidos. 

 

 
Destarte, neste Congresso ficou estabelecida a proibição da Língua de Sinais, a visão tida 

do surdo era de um deficiente auditivo, os médicos os tratavam segundo uma visão clínica-

terapêutica, com o intuito de tratamento para que o surdo se tornasse ouvinte e falasse, 

considerando ainda que este só se desenvolveria a partir do momento em que aprendesse a falar, 

daí ênfase dada a linguagem oral, pois esta passa a ser prioridade na educação desses sujeitos. 

Assim, o referencial assumido nas escolas do mundo todo, a partir do Congresso, passou a ser o 

Oralismo.  

Cem anos se passaram e apesar da proibição sofrida pela língua de sinais, começaram a 

aparecer alguns indícios de estudo e preocupação com essa língua. Surge a filosofia da 

Comunicação Total, que de acordo com Poker (2008, p. 191) 

 

Essa filosofia se preocupa também com a aprendizagem da língua oral pela 
criança surda, mas acredita que os aspectos cognitivos, emocionais e sociais não 
devem ser deixados de lado, somente por causa da aprendizagem da língua oral. 
Defende, assim, a utilização de qualquer recurso espaço-visual como facilitador 
da comunicação.  

 

 
Em que se pese, a Comunicação Total, comungava da ideia de que toda forma de 

comunicação é válida para a aprendizagem e desenvolvimento do surdo, ou seja, o surdo poderia 

se expressar com sinais, imagens, desenhos etc., utilizando-se como forma de comunicação tanto 

modelos auditivos, manuais quanto orais, o que possibilitava uma comunicação acessível entre 

ele e o meio ouvinte, porém com algumas dificuldades de compreensão, pois ao se permitir toda e 

qualquer forma de comunicação, os sinais podem ter variações, fazendo com que determinado 
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sinal signifique algo a mim diferente do significado que tem para outra pessoa, uma vez que a 

LIBRAS não é universal e possui variações. 

Por volta de 1960, William Stokoe (1919-2000), provou que a Língua de Sinais poderia 

realmente ser apreciada como tal. Conforme Poker (2008, p.182), “Stokoe publicou um artigo 

demonstrando que a Língua de Sinais se constituía em uma língua com as mesmas características 

das línguas orais”. À medida com que pesquisava sobre o assunto, enfatizava que como qualquer 

outra língua, a de sinais é complexa, com gramática e sintaxe independentes. Ele confirmou que a 

língua de sinais possuía valor lingüístico, cumpria com todas as funções de língua e que por meio 

dela era possível demonstrar e expressar qualquer coisa, desde o concreto ao abstrato. 

Em 1977, no Rio de Janeiro, surge a Federação Nacional de Educação e Integração dos 

Deficientes Auditivos (FENEIDA), uma instituição composta por profissionais ouvintes que 

procuravam a reabilitação dos deficientes auditivos. Mais tarde a FENEIDA é reestruturada e se 

transforma em Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS). A FENEIS é 

uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que divulga a Língua brasileira de sinais, tem 

como finalidade defender e lutar pelos direitos de toda a Comunidade Surda Brasileira, 

realizando trabalhos assistenciais, educacionais e culturais para os envolvidos nessas 

comunidades.  

Neste contexto, outra filosofia ganha destaque na educação dos surdos é o Bilinguismo, 

de acordo com Poker (2008, p.194), “Para os bilinguistas, os surdos formam uma comunidade, 

com cultura e língua próprias, tendo assim, uma forma peculiar de pensar e agir que devem ser 

respeitadas”. 

Contrário às concepções anteriores, o Bilinguismo vê o surdo como diferente linguístico, 

sendo este capaz de pensar, agir, refletir, conviver em sociedade como qualquer outra pessoa, 

independente do grau de surdez que possa ter. A principal característica dessa filosofia,  é que o 

surdo tenha como primeira língua, a língua de sinais e a segunda língua, o idioma de seu país, no 

caso do Brasil seria o português, sendo este na modalidade escrita. 

Partindo deste princípio, a partir do momento que se reconhece a importância de um 

convívio bilíngue, reconhece-se também que o surdo mesmo sendo privado em um dos seus 

sentidos, possui cultura e identidade própria, que deve ser respeitado e garantido todos os seus 

direitos, bem como deveres enquanto cidadão. 
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Em 2006, inicia-se o primeiro curso universitário de licenciatura em Letras/Libras na 

Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis e tempo depois o primeiro curso 

também de Letras/Libras, mas na modalidade bacharelado, também na cidade de Florianópolis. 

Hoje, após a aceitação e inúmeras conquistas alcançadas pela comunidade surda, muito ainda se 

tem estudado a respeito da mesma, profissionais e envolvidos nessa temática buscam cada vez 

mais ganhos e conquistas para essa comunidade que se firma e fortifica a cada dia.  

 

 

Atendimento especializado para a educação de alunos surdos  

 

De acordo com as leis específicas já apresentadas, é direito da pessoa com deficiência ter 

um ensino especializado e que garanta seu pleno desenvolvimento.  Desta maneira, a Secretaria 

de Educação deve disponibilizar serviços de atendimento especializados para esses alunos, sendo 

estes apresentados a seguir.    

 Ensino Itinerante, segundo Polidoro (2008, p. 27): “o apoio do ensino itinerante consiste 

em um suporte extensivo, sem tempo limitado”. Assim, o serviço prestado se dá por um professor 

licenciado em Pedagogia com especialização na educação dos surdos. Este profissional faz visitas 

constantes e regulares, uma ou duas vezes por semana, nas escolas auxiliando na comunicação 

entre professor e aluno. A visita dura até duas horas, no máximo. Normalmente esse serviço é 

prestado quando não se tem alunos suficientes para a formação de uma sala de recursos ou um 

professor permanente.   

Da mesma forma que o Ensino Itinerante, a Sala de Recursos é um espaço utilizado para o 

atendimento especializado dos alunos surdos. Neste ambiente esses alunos são avaliados em 

termos de adaptação assim como o recebimento de complementos curriculares. Esses 

atendimentos ocorrem em contra turno, não tem um tempo limitado, porém a carga horária é de, 

no máximo, duas horas. O objetivo dessa sala é complementar os conteúdos trabalhados em sala 

de aula facilitando o acesso às disciplinas do ensino comum e favorecer a convivência entre 

outros alunos.  

A Sala de Recursos Multifuncionais tem como característica um espaço equipado com 

diferentes materiais de apoio pedagógico, no qual visa atender qualquer tipo de necessidade 
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educacional especial, sendo com casos de alunos deficientes, com déficit de atenção, altas 

habilidades, enfim qualquer necessidade especial. 

De acordo com Polidoro (2008, p.30): 

 

O perfil dos professores para trabalharem na sala de recursos multifuncionais é o 
mesmo exigido para sala de recursos, lembrando que o professor para atuar com 

alunos surdos deve ser preferencialmente bilíngue. 

 
 

Afina-se a essa concepção, a importância da qualificação do professor, uma vez que esta 

se torna necessária no cotidiano escolar, o qual se apresenta diversas realidades, e que precisam 

estar preparados para o atendimento de um aluno surdo, por exemplo, em que uma formação 

bilíngue enquanto professor faz toda diferença no processo de ensino aprendizagem do aluno 

surdo no ensino regular.  

 Segundo Polidoro (2008, p. 30) “a classe especial geralmente é instalada em escola 

comum, agrupando os alunos conforme suas necessidades e tendo acompanhamento 

especializado”. Desta maneira, os alunos com necessidades especiais no ensino regular, 

frequentam a classe especial no período em que foram matriculados, tendo apoio especializado 

durante o tempo em que ficam na escola, diferente de uma sala de recurso, o qual o aluno passa a 

frequentar no período oposto das aulas.  

A Escola Especial é um lugar específico de atendimento aos alunos com necessidades 

especiais. Esse atendimento disponibilizado por estas escolas, pode se dar de modo que atenda a 

várias necessidades juntas ou até mesmo agrupar certas necessidades específicas.  

 

A Educação Especial não é um subsistema, mas sim um conjunto de recursos 
que devem ser organizados e disponibilizados nas unidades escolares aos alunos 
que necessitam de apoio diferenciado (POLIDORO, 2008, p. 30)  

 

  

O Intérprete de LIBRAS é o profissional que traduz e interpreta aquilo que se faz em 

LIBRAS para o Português, assim como o que é dito em Português para a LIBRAS, sendo ele, um 

mediador da comunicação entre surdos e ouvintes. Todas as atividades desses profissionais são 

regulamentadas por um Código de Ética, no qual estabelece dentre outras características, que seja 

mantido o sigilo quanto a informações confiadas a ele, deve ser imparcial, não acrescentando 
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opiniões próprias no momento de sua atuação, a menos que seja solicitado para tal, modo de 

vestir-se e comportar-se, e também ser fiel em suas interpretações.  

De acordo com Polidoro (2008, p. 32): “na rede regular de ensino, o modelo seria 

garantir a presença de tradutores e intérpretes de Libras-Língua Portuguesa, propiciando a 

informação escolar em língua de sinais”, assim ao aluno surdo seria garantido seu direito a 

educação, e consequentemente melhoraria seu desenvolvimento educacional.  

 

 

O aluno surdo no contexto do ensino médio: análise da realidade pesquisada 

 

A pesquisa de campo teve como participantes, 13 professores, 2 diretores, 2 Intérpretes 

de Língua de Sinais que atuam no Ensino Médio, bem como  34 alunos ouvintes e 2 alunos 

surdos, matriculados na respectiva etapa da educação básica em duas instituições públicas 

ofertados em dois municípios do Norte do Paraná. A coleta de dados, bem como a autorização e 

termos de consentimento, para a realização desta pesquisa, aconteceram no período de 

11/06/2012 à 16/10/2012, o qual foi utilizado quatro tipos de questionários e entrevistas. A seguir 

apresentamos os resultados considerados mais significativos das respostas dadas pelos 

participantes nos questionários aplicados.  

Após tabulação dos questionários respondidos, inicialmente verificamos que dos 

professores participantes 5 eram do sexo masculino e 8 do sexo feminino, entre 6 a 20 anos de 

tempo de profissão, com formação inicial em cursos de Química, Artes, Sociologia, Geografia, 

História, Física, Matemática, Filosofia, Biologia e Educação Física, sendo que a maioria possui 

pós-graduação na sua área.  

Em relação a cursos específicos para trabalhar com aluno surdo, 11 professores 

afirmaram que não possuem, sendo assim, não têm conhecimento aprofundado da Língua de 

Sinais, e apenas 2 destacam que fizeram pós em Educação Especial. Quanto à questão da oferta 

de cursos de capacitação disponibilizados pelo Estado, os professores alegam que não há 

investimento nesta área, porém, a presença do intérprete faz-se fundamental no ambiente escolar, 

uma vez que este é direito do aluno surdo, sendo assegurado pela legislação. Entretanto, não 

avaliam como satisfatório a aprendizagem do aluno surdo, já que o intérprete caracteriza-se como 

mediador da relação professor/ aluno, e não propriamente aquele que está apto para ensinar. 
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 Diante da questão: Qual (is) metodologias (as) você utiliza para ensinar na disciplina 

em que atua? Evidenciamos certo descaso quanto à necessidade especial desse aluno, na medida 

em que 9 professores afirmam que suas aulas são ministradas de maneira tradicional, expositivas, 

desenhos e anotações no quadro, não utilizando de nenhum recurso diferenciado. Quando apenas 

4 professores utilizam-se de imagens ou explicação oral. 

A questão referente: “Você recebe apoio pedagógico (cursos, materiais) da instituição de 

ensino ou mesmo da Secretaria Estadual de Educação para realização de seu trabalho com o 

aluno surdo”? Evidenciamos que todos responderam que não, que o único apoio que recebem, 

seria o intérprete de Libras, e quando participam de algum evento direcionado a inclusão, este se 

dá de maneira superficial, pois abrange várias modalidades e acaba não surtindo efeito para sua 

prática pedagógica.  

Quando questionados sobre o processo de inclusão na sua prática, todos comungaram 

nas respostas quanto à importância da presença do intérprete, bem como a necessidade de uma 

infraestrutura e capacitação, destaca-se a seguinte resposta de um dos professores: “ruim, não 

consigo, por falta de material e conhecimento, propor atividades para a realidade desse aluno”. 

Os comentários realizados pelos professores também evidenciam a necessidade de qualificação 

ofertada pelo Estado para o atendimento do aluno surdo. Vejamos alguns exemplos:  

 

“Acredito ser bom para o aluno à inclusão, pode se relacionar com os demais e 
até serve para a valorização do aspecto humano. Mas não concordo devido à 
falta de preparação e de um ambiente adequado” (Professor de História). 

“Acho que quando é colocado um aluno com deficiência os professores da turma 
deveriam estar cientes e ter em mãos materiais e metodologias de ensino para 
estes alunos, o que não é passado” (Professor de Artes).  

 

 
Quanto aos questionários destinados aos diretores sendo um do sexo masculino e outro 

do sexo feminino com idade entre 31 a 50 anos, podemos evidenciar que quanto à relação com os 

alunos surdos, um deles relata que há dificuldade na comunicação, uma vez que não possui curso 

ou entendimento básico da Libras, já o outro alegou ter conhecimento da língua de sinais, 

facilitando assim essa relação. 

Quanto às políticas públicas desenvolvidas pelo governo do Estado do Paraná e 

implementadas pela SEED, um dos diretores afirma que os alunos contam com a presença do 

intérprete tanto na sala de aula, quanto em projetos desenvolvidos no contraturno, 
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especificamente na sala de recurso, já o outro diretor ressalta que o Estado tem desenvolvido o 

projeto “Se liga surdo”, o qual se faz estudos de como o surdo pensa, para conhecer sua cultura e 

aprender a lidar com as diferenças, contando também com encontros com profissionais da área. 

No que diz respeito à entrevista direcionada aos alunos surdos, identificaremos por 

Surdo 1 - 17 anos, sexo masculino, estuda na instituição há 7 anos. Possui conhecimento e é 

fluente em Libras, estudou no Instituto Londrinense de Educação de Surdos - ILES em Londrina, 

e Surdo 2 - 24 anos- sexo feminino, estuda na instituição há 3 anos, não possui conhecimento 

aprofundado da Libras, já que o processo de aquisição desta língua se deu de maneira tardia e fez 

no Centro de Atendimento Especializado na Área de Surdez, no município de Ibiporã - CAESMI.  

              Quanto à frequência nas salas de apoio o Surdo 1 - frequenta o centro municipal, mas 

não é um frequentador assíduo, destaca que não tem preferência entre escola regular e sala de 

apoio, pois nos dois ambientes tem a utilização da Libras. O Surdo 2 - frequenta três vezes por 

semana, tendo em média de duas a três horas de atendimento diário, enfatizando que tem 

preferência por participar das atividades que ele oferece, pois acredita ser mais acessível, uma 

vez que o contato com a Libras, tanto por ouvintes ou com outros surdos, é mais presente. 

Ao serem questionados a respeito das disciplinas das quais mais se identificavam ou que 

sentiam maiores dificuldades, o Surdo 1 respondeu que sente mais dificuldade nas disciplinas de 

Filosofia, Física e Português e as que mais gosta são: Educação Física, Biologia e Matemática, 

justifica que utilizam mais imagens. Já o Surdo 2 tem dificuldade nas disciplinas de  Português, 

História e Inglês, e maior facilidade com Artes, Matemática e Química. 

Quanto à comunicação com a família, o Surdo 1 ressalta que o pai e o irmão não sabem 

Libras, e ambos não gostam, destaca ainda que o pai quer que ele fale, ou seja, quer oralizá-lo. Já 

a mãe faz cursos e tenta se comunicar com o mesmo por meio da Libras, porém, o entrevistado 

destaca que ela tem muita dificuldade em aprender. O Surdo 2  ressalta  que a aquisição desta 

língua por parte da família aconteceu por meio de curso básico oferecido pelo CAESMI.  

Já em relação aos professores, o Surdo 1 ressalta que não há comunicação, porque eles 

não sabem Libras, e enfatiza que “só falam, utilizam muito a oralização como era de 5º a 8º 

série”. Já o Surdo 2 diz que lhe é dada atenção quando pede explicação para os professores, 

afirma ser correspondido, mesmo estes não se comunicando diretamente, fazem o possível para 

que a aprendizagem aconteça de maneira satisfatória e se comunicam por meio da oralidade, 

escrita ou pelo intérprete. 
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Quando solicitado aos alunos que fizessem considerações a respeito de melhorias no 

processo ensino-aprendizagem, o Surdo 1 ressaltou o seguinte: “gostaria de mais imagens e mais 

aulas visuais”, e acrescentou “eu gosto de estudar aqui, aqui é bom, mas só tem ouvintes. Se fosse 

uma escola de surdos seria melhor ou os professores soubessem Libras”. Deixando clara sua 

percepção quanto sentir-se incluso ou não.  O Surdo 2 faz questão de registrar que uma das coisas 

que gostaria que fosse realizado para melhorar o processo de ensino e aprendizagem seria que 

houvesse a oferta de curso básico de Libras, tanto para os professores quanto para os colegas de 

classe, bem como utilização de materiais adaptados.  

A análise do questionário aplicado para os Interpretes de Língua de Sinais, revela que 

ambos estão na faixa etária entre 31 a 40 anos, um do sexo feminino (1), outro do sexo masculino 

(2). Quando solicitados a respeito da relação entre alunos surdos e o meio ouvinte, o intérprete 1 

classifica essa relação como boa, justifica que a maioria tenta se comunicar com o aluno, mas a 

relação ainda não é ótima, pois falta comunicação em Libras, cita como exemplo o momento do 

intervalo no qual o aluno surdo não participa de todas as conversas. Já o intérprete 2 afirma ser 

bem restrita, uma vez que nem professores e colegas de classe sabem se comunicar com o aluno 

surdo pela língua de sinais, o que se apresenta como uma barreira na comunicação entre eles.  

Assim, no que diz respeito à relação do aluno surdo com os professores, o intérprete 1 

destaca que, com alguns professores, o aluno surdo tem mais liberdade para questionar, e 

enfatiza: “ele interage quando as aulas são bem preparadas com materiais visuais e isso acontece 

em duas disciplinas apenas”, o intérprete 2 diz que esta se dá de forma deficitária, alguns tentam 

interagir com o aluno, outros preferem o apoio do intérprete. 

Quando questionados sobre suas opiniões a respeito da escola regular ser o melhor 

espaço para a escolarização do aluno surdo, o intérprete 1 ressalta que é a favor da escola 

Bilíngue para surdos, a regular não é o melhor espaço e justifica dizendo: “para a aprendizagem 

seria melhor a escola de surdos, onde didática e metodologia são próprias para o aluno surdo”. 

Acrescenta quanto à inclusão desses alunos se estão incluídos ou integrados: “Se todos ou a 

maioria dos professores conhecessem a Língua de Sinais, seria melhor para ele se sentir incluso, 

vejo que essa inclusão é falha, deve estar em todos os momentos e não apenas com a presença do 

intérprete”. Diante da mesma pergunta o intérprete 2 afirmou que a escola é realmente o melhor 

local para essa inclusão desde que haja, não apenas a presença do intérprete, mas que os 

professores sejam qualificados para atuar com esta situação, fazendo uso de materiais adaptados e 
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metodologias diversificadas para atender as necessidades especiais desses alunos, já que as 

dificuldades mais presentes na aprendizagem seriam a forma de comunicação entre os mesmos. 

Vale destacar que, ao serem questionados sobre o trabalho com recursos diferenciados 

para atender alunos que apresentam alguma necessidade educativa especial, os outros alunos 

também são beneficiados em sua aprendizagem, ambos concordaram com a afirmativa, o 

intérprete 1 ressaltou que percebe que quando o professor trabalha com recursos visuais facilita o 

entendimento não só do surdo, mas para todos os alunos. Já o intérprete 2 acrescenta que quanto 

mais recursos se utiliza, maior a probabilidade de aprendizagem entre os alunos, o que possibilita 

a quebra do paradigma estabelecido sobre o deficiente, no qual passam a acreditar cada vez mais 

sobre sua capacidade enquanto indivíduo,  conclui com a fala: “quantos alunos já chegaram a 

conversar comigo dizendo que não sabiam que surdos e também outros deficientes eram tão 

inteligentes e perceptivos nas coisas e que aprenderam a respeitar o outro por ser diferente”.  

Quanto aos questionários aplicados aos alunos ouvintes com faixa etária entre 16 a 17 

anos, no que se refere ao convívio com os alunos surdos, dos 34 colaboradores da pesquisa, 

apenas 6 afirmaram ter conhecimento superficial da Libras, 2 afirmaram que fazem curso, e 

apenas 8 deles têm contato com outras pessoas surdas, sendo conhecidos, familiares ou amigos.  

De todos os colaboradores, apenas 7 contribuíram com observações extras, 

exemplificando algumas dificuldades, ressaltando a importância do professor criar estratégias 

para a aprendizagem do aluno surdo, enfatizando o respeito para com esses alunos, bem como, 

afirmando ser importante a oferta de cursos de Libras, para que a comunicação entre eles se 

estabeleça de maneira eficaz. 

Estes dados confirmam a importância da formação do profissional da educação na área 

de educação especial. Neste caso, na surdez, uma vez que as políticas públicas além de garantir 

uma educação que seja de qualidade para todos, têm incentivado a inclusão de pessoas com 

deficiência em todos os níveis de ensino.  

A análise dos dados revelou resultados negativos quanto à inclusão na rede regular de 

ensino, evidenciando que esta não acontece de fato, já que o Intérprete de Língua de Sinais, 

sozinho não garante uma aprendizagem satisfatória, pois na realidade pesquisada, o aluno surdo 

não está encontrando suporte e atenção que necessita, como por exemplo, materiais e estratégias 

de ensino adaptados. 
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Considerações finais  

 

Sabe-se que o tema inclusão vem sendo cada dia mais discutido e ocupando patamares 

cada vez maiores em debates. A legislação brasileira prevê a inclusão de alunos surdos 

preferencialmente na rede regular de ensino, e a literatura aponta que algumas iniciativas já estão 

sendo adotadas neste sentido como, por exemplo, o acompanhamento do Intérprete no contexto 

escolar, bem como atendimento especializado para esses alunos. Porém, ainda há muito a se fazer 

para que o aluno surdo possa sentir-se incluído de fato. 

Como em toda e qualquer comunicação, é preciso ter inter-relação entre as pessoas, e na 

comunicação dos surdos não é diferente, faz-se necessário a presença desse relacionamento. 

Enfatizamos que a audição tem papel importantíssimo na comunicação, e torna-se uma grande 

barreira para os surdos, porém, é esse limite imposto, que devemos desmistificar. Os surdos têm 

uma forma de comunicação própria e, como já vimos pela Lei 10.436/2002 que reconhece 

legalmente a LIBRAS, é por meio dela que devemos nos comunicar com esses sujeitos.  

No que se referem à inclusão dos alunos participantes da pesquisa, segundo relatos de 

alguns profissionais que atuam na área da educação, bem como dos próprios surdos envolvidos 

nesse processo, os resultados mostram-se insatisfatórios. Os resultados que apresentamos ainda 

promovem reflexões sobre essa inclusão, isso se dá devido à falta de conhecimento da Língua de 

Sinais por parte não apenas dos alunos e professores, mas de toda comunidade escolar, bem como 

a escassez de capacitação para esse atendimento, uma vez que muitas dificuldades ainda estão 

presentes no ambiente escolar, como uma comunicação limitada, o que promove condições 

diferentes das vivenciadas pelos alunos ouvintes, interferindo também na aprendizagem desses 

alunos.  

Outro dado interessante é a percepção que todos os colaboradores da pesquisa revelaram 

sobre o conhecimento de quão importante é a LIBRAS, para o desenvolvimento do aluno surdo, e 

que os intérpretes mostram ocupar um lugar fundamental na prática desta inclusão, pois fazem a 

mediação da relação entre os surdos e o meio ouvinte, porém mesmo com a participação efetiva 

desses profissionais as atividades ainda apresentam-se excludentes não apenas dentro da sala, 

mas também fora dela. Pois, os alunos surdos estão juntos com os ouvintes em um ambiente 
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físico, porém não inclusos, pois sua permanência no contexto escolar se dá graças a seus esforços 

e aos profissionais intérpretes.  

Destarte, muito além de incluir o surdo no ambiente escolar, necessário é que sua 

inclusão aconteça também na sociedade, de modo que esta o respeite e o deixe participar de 

maneira expressiva, contribuindo com suas especificidades. 
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5.4.1.  
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ENSINO REGULAR: UM ESTUDO DE CASO 
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Introdução 

 

Dentre as mais diversas síndromes existentes e que podem fazer parte do campo de 

atuação da educação especial, a doença cerebrovascular oclusiva crônica, conhecida como 

Síndrome de Moyamoya, (SMM), é uma doença pediátrica cerebrovascular, que se caracteriza 

por ser uma desordem vaso-oclusiva progressiva de etiologia desconhecida, que acomete com 

mais frequência japoneses e/ou descendentes de japoneses. A característica mais frequente dessa 

síndrome é a ocorrência de acidentes vasculares cerebrais, acompanhados de fraqueza muscular, 

paralisias que comprometem partes do cérebro ou convulsões, que podem prejudicar os sentidos, 

as cognições, e causar problemas físicos, motores e sensoriais. Até o ano de 1999, foram 

registrados aproximadamente 21 casos no Brasil.  

Num trabalho de revisão apresentado por Guedes e Blanco (2013), pode-se evidenciar que 

não existiam, até o corrente ano, artigos disponíveis em português que abordassem a 

escolarização de crianças com síndrome de Moyamoya, o que poderia dificultar a busca de 

informações por profissionais da educação que se deparam com a síndrome em sala de aula. 

Assim, com a inclusão das crianças com as mais diversas síndromes no ensino regular, 

dentre elas a Síndrome de Moyamoya, coloca-se o seguinte questionamento: de que modo uma 

criança com a Síndrome de Moyamoya pode ser atendida na escola regular, visando potencializar 

o seu desenvolvimento? 

mailto:marilia.bazan@gmail.com
mailto:ane_gabriele1@hotmail.com
mailto:danieliguedes@hotmail.com
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A presente pesquisa apresenta-se como um estudo de caso, caracterizado por uma 

metodologia de investigação que tem por objetivo compreender, explorar e descrever situações 

observadas em contextos mais complexos, onde se tem mais de um fator envolvido.  

O presente estudo de caso tem como objetivo geral relatar o atendimento de uma criança 

de 07 anos com a Síndrome de Moyamoya em uma escola municipal do norte do Paraná, 

apresentando as características da criança, descrevendo as atividades desenvolvidas e os 

resultados obtidos, demonstrando como uma atenção adequada à criança é capaz de facilitar sua 

aprendizagem e desenvolvimento, em detrimento das limitações impostas pela doença. 

 Visando descrever e fundamentar o atendimento realizado, o trabalho segue dividido em 

dois capítulos. No primeiro capítulo está apresentando o referencial teórico, descrevendo as 

causas e características da Síndrome, e a legislação brasileira que garante a inclusão e 

atendimento especializado das crianças com essa síndrome e demais deficiências na escola 

regular. Por meio de leituras relacionadas ao tema proposto, buscou-se desenvolver um texto com 

embasamento teórico, que possa auxiliar o trabalho do professor. 

No segundo capítulo é relatado o atendimento oferecido a uma criança com Síndrome de 

Moyamoya em uma escola regular municipal do norte do Paraná, apresentando as atividades e 

resultados obtidos.  

 

 

O processo histórico da educação especial no mundo e a legislação brasileira atual 

 

O contexto histórico da educação especial caracteriza-se por marcas desagradáveis, como 

o assassinato de crianças com necessidades especiais em Esparta e Atenas, passando por 

Paracelso. No Brasil, esse histórico passou pela “roda de expostos” chegando a Associação de 

Pais e Amigos Excepcionais (APAE‟s) e a inclusão no sistema regular de ensino.  

Na Antiguidade, nas cidades de Esparta e Atenas, as crianças com deficiências eram 

julgadas como subumanas, sendo lançadas do alto dos rochedos e abandonadas em praças 

públicas. Passado os longos anos da Idade das Trevas, no século XVI, Paracelso foi o médico que 

iria revolucionar a história da medicina, pois foi o precursor em considerar a deficiência 

intelectual como um problema de ordem médica.   
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No início do século XVIII, no Rio de Janeiro e Salvador deu-se a criação a “roda de 

expostos”, que refere-se a um artefato de madeira, com formato de tambor giratório, embutido ao 

muro ou a janela de hospital; era um mecanismo utilizado para abandonar recém nascidos que 

ficavam ao cuidado de instituições de caridade e foi construído de forma que, aquele que 

colocava a criança não era visto por quem a recebia. No início do século XIX, em São Paulo, deu 

início à institucionalização das crianças com deficiência, cuidadas por religiosos. A Constituição 

de 1824, outorgada por Dom Pedro I, privava do direito político o incapacitado físico ou mental, 

favorecendo o processo de exclusão.  

A primeira instituição de atendimento à pessoa com deficiência foi o Imperial Instituto 

dos Meninos Cegos em 1824, que atualmente é o Instituto Benjamim Constant (IBC), e em 1857, 

o Instituto dos Surdos Mudos, que hoje é denominado Instituto Nacional da Educação dos Surdos 

(INES), ambos no Rio de Janeiro. No ano de 1874, em Salvador, o Hospital Juliano Moreira, foi 

à primeira instituição para atendimento às pessoas com deficiências intelectuais, dando início à 

assistência médicas aos indivíduos.  

Em 1903, foi criada a primeira escola Especial no Rio de Janeiro, para Crianças 

anormais
45

, o pavilhão Bourneville, estabelecimento que oferecia cuidados médicos e 

pedagógicos; este, na época, era conhecido como Hospício Nacional de Alienados, denominando 

as crianças como idiotas, cretinas, epilépticas ou histéricas e inválidas.  

A atual legislação, que se faz pertinente a esta discussão, assegura o direito, mas ao nos 

deparamos com a realidade das escolas brasileiras, a formação dos docentes, entre outros 

aspectos, torna-se necessário repensar a efetiva execução da Lei por meio da exigência de 

realização do Projeto Político Pedagógico (PPP) das instituições de ensino com o trabalho 

coletivo da comunidade escolar, conscientizando todos das especificidades características de cada 

pessoa com necessidade educacional especial (no presente estudo, a Moyamoya). 

Com base nos pressupostos legais da Constituição Federal de 1988, o objetivo 

fundamental é “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação”.  

A aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional deu-se no ano de 1996 

sob o nº 9394/96 (LDBEN), e esta aborda, em seu capítulo V, a Educação Especial e sua ligação 

com o ensino regular e ao ensino público.  

                                              
45

 Terminologia utilizada na literatura em 1903, com o mesmo significado “pessoas com necessidades especiais”. 
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A educação inclusiva constitui um modelo educacional fundamentado na concepção de 

direitos humanos, que conjuga igualdade e diferenças como valores indissociáveis. O Plano 

Nacional de Educação (PNE), Lei nº 10 172/2001, realça que “o grande avanço que a década da 

educação deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva que garanta o atendimento 

à diversidade humana”, assegurando aos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades o acesso ao ensino regular, iniciando-se desde a educação 

infantil até o ensino superior. A inclusão exige um atendimento educacional especializado, como 

também a participação da família e comunidade, acessibilidade arquitetônica nos transportes e 

uma ação conjunta da implementação das políticas públicas.  

 

 

O desenvolvimento da criança 

 

Para Mussen et al (1995) o desenvolvimento é definido como mudanças nas estruturas 

físicas, neurológicas, cognitivas e comportamentais,  que emergem de maneira ordenada e são 

relativamente  duradouras;  é um processo que vai desde a concepção, passando pelo crescimento 

físico  e então chegando a maturação neurológica, comportamental, congnitiva, social e afetiva, 

tornando a criança competente para responder as suas necessidades. 

De acordo com Tisi (2010): 

 

“O desenvolvimento ocorre de forma ordenada e de acordo com determinados 
padrões gerais; o desenvolvimento é predizivel; uma criança senta antes de 
andar, usa os olhos antes de usar as mãos, balbucia antes de falar. O ritmo e a 
qualidade do desenvolvimento  podem variar ; apesar de as crianças progredirem 
de acordo com certos pradões e através das mesmas sequencias de crescimento 
de desenvolvimento.” (TISI,  2010 p. 44). 

 

 

De acordo com Tisi (2010), em relação ao desenvolvimento neuropsicomotor, espera-se 

que no segundo trimestre de vida o bebê adquira o domínio sobre os músculos que sustentam a 

cabeça e que dão movimento aos braços e que no terceiro trimestre já controle mãos e tronco, 

sentando-se e trocando objetos de uma mão para a outra. 

Aos dois e três anos, o esperado é que a criança caminhe, corra, fale, reconheça e lembre-

se de pessoas, compreenda o meio em que o cerca e ajuste-se a necessidades culturais. Com 
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quatro e cinco anos, a criança já deve formular infinitas perguntas, perceber analogias; em sua 

rotina diária já deve ser quase totalmente independente, falar sem articulações infantis, contar 

contos e sentir orgulho social por suas tarefas pessoais, considerando-se um pequeno cidadão. 

Embora exista certa regularidade, o desenvolvimento de crianças típicas não se dá de 

forma homogênea, visto as diferenças individuais. Além disso, alterações genéticas, problemas 

adquiridos ou falta de estimulação podem resultar em alterações significativas no processo de 

desenvolvimento de um indivíduo, gerando atrasos e dificuldades. 

Conhecendo a causa e o grau de dificuldade da criança, familiares, professores e outros 

profissionais devem engajar-se em atividades de estimulação, visando promover sua 

aprendizagem e desenvolvimento. 

 

 

Doença cerebrovascular oclusiva crônica (moyamoya) 

 

A atualmente denominada Síndrome de Moyamoya foi identificada pela primeira vez em 

1956, no Japão, quando o médico neurologista japonês Kudo, encontrou um quadro angiográfico 

incomum de artérias cerebrais perfurantes (SCHULZ et al., 1980). A mesma foi descrita em 1961 

no Japão, e em solos brasileiros, Schultz e colaboradores, no ano de 1981, documentaram o 

segundo caso. Ainda hoje a literatura não apresenta informações suficientes e precisas sobre 

etiologia, história natural, patogênese e tratamento ideal da síndrome (NASCIMENTO et al, 

2010). No ano de 1997, foram diagnosticados no Japão 3800 casos de Moyamoya, e no Brasil no 

ano de 1999, aproximadamente 21 casos (HOBAIKA et al., 2005). 

A etimologia da palavra moyamoya relaciona-se a algo nebuloso, conhecida mais como 

“nuvem de fumaça” (padrão identificado nos exames de neuroimagem) que acomete as artérias 

do sistema nervoso central (SNC), provocando isquemias transitórias e caracterizadas por oclusão 

da parte distal da artéria carótida interna, que podem resultar em prejuízo visual ou visão dupla, 

distúrbios de linguagem, perda de equilíbrio, falha na coordenação motora e a repetição de 

hemorragias. Uma característica evidente da SMM é a ocorrência em pessoas de descendência 

japonesa, principalmente do sexo masculino, porém pode ocorrer com qualquer etnia, e no sexo 

feminino, iniciando em idade pré-escolar, com menor incidência na fase adulta. Na fase pré-

escolar, é comum o sujeito apresentar manifestações da doença como: infarto, convulsões, 
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irritabilidade, alterações de consciência ou alteração de comportamento, e, na fase adulta, os 

eventos mais comuns são hemorragias. (CIASCA et al., 1999). 

 O diagnóstico da doença de Moyamoya (DMM) é determinado por meio de exames de 

imagem, sendo a angiografia convencional considerada o padrão ouro, feita com introdução de 

cateteres dentro das artérias coronárias, sendo um procedimento invasivo. Por esse motivo, a 

avaliação DMM por métodos de imagem mais seguros e menos invasivos, como a tomografia 

computadorizada de múltiplos detectores e a ressonância magnética, possibilitam um diagnóstico 

ainda apurado e preciso desta doença, sem maiores complicações para o paciente. O tratamento 

da DMM é cirúrgico, mas continua ainda insatisfatório, visto que sua etiologia ainda não está 

definida. De acordo com Nascimento et al., (2011), o objetivo do tratamento é fornecer um aporte 

sanguíneo adequado à área isquêmica, evitando assim novos eventos, e mesmo sendo 

insatisfatório ainda é o melhor prognóstico da doença. 

O desenvolvimento de uma criança com Síndrome de Moyamoya não é inferior ao de 

outra criança, mas é diferente e singular, pois ela necessita de caminhos alternativos para 

compensar as dificuldades advindas da doença. A experiência social é o alicerce dos processos 

compensatórios, sabendo que a inclusão deve acontecer em todos os lugares, não só na escola.  A 

escola deverá propor alternativas e soluções, instrumentalizando-se de todas as formas para lidar 

com as diferenças, levando a uma reeducação que inclua e acabe com o preconceito que ainda 

está presente em nosso país (MACIEL, 2000). 

Portanto, o professor deve estar preparado para receber alunos com necessidades 

educacionais especiais em sua sala de aula, cada qual com suas características, fazendo-se 

necessário que tenha um auxilio para que consiga atender o aluno(s) com necessidades especiais 

e os demais da sala regular de ensino; por mais que seja um processo de inclusão, algumas 

atividades necessitam ser adaptadas àqueles que necessitam de maior cuidado. 

 

 

Estudo de caso 

 

O presente estudo de caso foi realizado na Escola Municipal do Norte do Paraná, que 

atende alunos na modalidade de ensino fundamental I, do 1º ao 5º ano. A escola possui a 
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modalidade de atendimento em classe especial, que em 2012 atendia 3 alunos, devidamente 

matriculados.  

Para a realização deste estudo de caso foi selecionado, dentre os três alunos da classe 

especial, um aluno do sexo masculino, com sete anos de idade, descendente de japoneses – sendo 

a mãe brasileira e o pai japonês -, diagnosticado com síndrome de Moyamoya.  

Quanto ao espaço físico da unidade de ensino, identifica-se que este não se encontra 

adequado às necessidades dos alunos, principalmente os da classe especial. Um dos aspectos que 

mais chama a atenção é a falta de chuveiros elétricos nos banheiros, sendo que, quando 

necessária a higienização dos alunos, esta era feita apenas por meio de panos úmidos.  

Quanto à constituição familiar do aluno, foi informado que o mesmo reside com o pai, a 

mãe, a irmã e a avó, sendo a mãe a pessoa mais presente e que direciona mais cuidados para a 

criança. Em relação ao histórico da doença, o que se apresenta é que a criança, aos dois anos de 

idade, começou a apresentar crises convulsivas e, posteriormente, pequenos derrames, o que 

levou ao diagnóstico da síndrome de Moyamoya. Também foi informado que a criança passou 

por algumas cirurgias neste período, e atualmente faz uso de medicamentos como: risperidona
46

, 

Ritalina
47

, Trileptal
48

 e Topiramato
49

.  

No que diz respeito ao histórico escolar da criança, consta que não havia freqüentado 

nenhum tipo de instituição escolar, seja escola regular ou especial (APAE). O documento 

apresentado para a escola, como comprovação da síndrome, é um relatório médico, no qual é 

especificado as causas e o lado do comprometimento neurológico do educando, causado pela 

síndrome. 

No inicio do período letivo o aluno freqüentou a fonoaudióloga e fisioterapeuta, tendo 

atendimento particular; entretanto, com o passar do semestre, as sessões foram diminuindo. A 

necessidade de acompanhamento fonoaudiólogo se deu pelo fato de a criança apresentar 

linguagem comprometida, emitindo apenas alguns sons: “a” “e”. A comunicação deste se dá por 

meio de gestos.  

                                              
46

 Antipsicótico atípico desenvolvido pela Janssen Farmacêutica, utilizado para tratamento sintomático de 

irritabilidade em crianças e adolescentes autistas.  
47

 Medicamento psicoestimulante utilizado no tratamento de déficit de atenção. 
48

 Medicamento indicado como uma droga antiepiléptica. 
49

 Medicamento utilizado para o tratamento de pacientes com epilepsia. Fonte: http://www.medicinanet.com.br/  

http://www.medicinanet.com.br/
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O acompanhamento fisioterápico foi necessário pelo comprometimento sensório-motor: o 

lado esquerdo apresenta-se mais afetado, tanto em membros inferiores quanto em superiores. A 

criança não tinha equilíbrio, caía com facilidade, não apresentava movimento de pinça, tinha 

dificuldade na mastigação e para engolir; quando comia algo mais pastoso ou líquido, mesmo 

com muito cuidado, algumas vezes se afogava; seus traços característicos ao desenhar eram 

rabiscos. 

O acompanhamento realizado em sessões de Terapia Ocupacional (estes realizado pela 

APAE) também foram diminuindo ao longo do semestre, sem apresentação de nenhuma 

justificativa por parte da família.  

No que se refere ao processo ensino – aprendizagem, notou-se que o aluno era faltoso nas 

aulas e, no dia a dia, apresentava a chamada “crise de ausência”: crises epilépticas caracterizadas 

por lapsos da consciência, que duram de 5 a 30 segundos, nos quais a pessoa para o que estava 

fazendo, e quando volta esquece o que já tinha aprendido.  Apresentava dificuldades na 

concentração e na atenção, em organização espacial e temporal, coordenação dinâmica geral, 

memória visual e emocional, pois tinha dificuldade em expressar emoções.    

 Faz-se importante destacar que, todos os dias no período matutino eram dados dois (2) 

tipos de medicamentos durante, sendo a professora responsável em ministrá-los no horário 

correto. 

Apontou-se, também, que em algumas ocasiões o aluno chegava dormindo e a mãe o 

levava para sala de aula, sem acordá-lo. A criança era deixada dormindo no colchonete da sala, 

pois não acordava mesmo com a insistência da professora. Quando a professora insistia muito 

para realizar as atividades, o aluno ficava muito irritado, chorava algumas vezes ou então agredia 

a professora ou algum colega de sala que sentava ao lado.  

Para facilitar a compreensão das atividades realizadas com a criança, estas foram 

divididas em estimulação para o andar e autonomia, esquema corporal, orientação espacial e 

temporal, lateralidade, reconhecimento gustativo e auditivo, e atividades específicas relacionadas 

às disciplinas escolares, como matemática, história, geografia, ciências e artes.  

Entre as atividades realizadas com a criança, o trabalho inicial foi voltado para eliminar o 

uso da fralda, pelo menos na escola. Para isto, foi inicialmente solicitado à mãe que mandasse 

trocas de roupa todos os dias Por meio de gestos, como por exemplo colocar as duas mãos em 

frente ao órgão sexual, a criança era ensinada a pedir para ir ao banheiro, demonstrando que 
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estava com vontade urinar. Quando isso acontecia, era levado rapidamente, para que conseguisse 

fazê-lo em tempo, no vaso sanitário, e não mais na roupa. Esta atividade era repetida todos os 

dias, salvo quando a criança havia feito uso de laxantes, pois nesses dias continuava de fralda.  

Observou-se que a atividade não apresentava resultados positivos todos os dias, sendo 

que, às vezes, a criança não percebia e urinava na roupa. É importante apontar que, na maioria 

das vezes, isto acontecia quando o aluno estava brincando ou em alguma atividade mais agitada.  

A estimulação para o andar envolveu atividades motoras, pois a criança corria com o 

tronco para frente, e por arrastar a perna esquerda, caía com facilidade. A atividade proposta pela 

professora para esta estimulação consistiu no trabalhando com a marcha, realizado todos os dias. 

A criança foi estimulada a marchar de diversas formas: batendo o pé bem forte no chão, marchar 

com passos levinhos, marchar com passos normais, marchar batendo palmas a frente do corpo, 

marchar levantando e abaixando os braços. 

Outras atividades motoras também foram realizadas, como: deslocar-se como o 

“cachorrinho”, rastejando, rolando no chão, passando entre duas filas de cadeiras próximas sem 

tocá-las, mantendo-se em pé imóvel e de olhos fechados, deslocando-se andando de quatro e 

andando sobre fitas colocadas no chão como se fossem pontes. Estas atividades eram realizadas 

com obstáculos, utilizando-se de mesas e carteiras, mesa do professor e colchonetes, dentre 

outros objetos.  

Quanto à estimulação do esquema corporal, fez-se o uso do espelho diariamente, para 

realizar o reconhecimento do próprio corpo, como: cabelos, mãos, pés, nariz, olhos, orelhas, 

joelhos, dentes, pescoço, boca, barriga e sobrancelhas. Também foi reforçada por intermédio de 

algumas atividades como o quebra cabeça de madeira do esquema corporal masculino, sendo 

aumentado progressivamente o número das partes constituintes.  Outro exemplo de atividade 

trabalhada foi à colagem: o aluno tinha figuras de boca, nariz, orelha, olhos, sobrancelha, cabelos 

e um papel apenas com o formato do rosto, e assim fazia a montagem. 

Na estimulação da estruturação espacial, foram realizadas atividades de reconhecimento 

da escola, da sala de aula, sala de vídeo, banheiro, refeitório, secretaria e dos lugares que criança 

convivia no seu cotidiano. Eram realizados também alguns passeios ao redor da escola, na rua, 

procurando incentivar o aluno no processo de identificação de coisas próximas á escola, tais 

como: batalhão do corpo de bombeiros, praça, parquinho, museu e mercados. 
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Estas atividades tinham o intuito de estimular o reconhecimento dos lugares que o 

cercavam. Algumas noções básicas como dentro, fora, atrás, em cima e embaixo eram 

transmitidas no cotidiano. Para isto, era solicitado que a criança guardasse o material dentro do 

armário; a bola que está atrás do armário; o lápis que caiu embaixo da mesa; pegar a caneta que 

está em cima da mesa; deixar fora da caixa os brinquedos, assim sucessivamente e diariamente. 

Mediante as atividades impressas, era pedido para o aluno mostrar qual animal e/ou objeto estava 

fora e estava dentro, e o que estava em cima e embaixo da mesa.  

Em noções de tamanho, foi ensinado grosso e fino, utilizando, como demonstração, 

objetos. Nas atividades impressas, também com objetos, era solicitado que a criança identificasse, 

mostrando qual era o fino e qual era o grosso.  

Nas noções de posições: em pé, sentar, ajoelhar, agachar e deitar, era utilizados, como 

atividades, brincadeiras que propiciavam diversão e prazer, como cantigas de roda e a dança da 

cadeira, na qual, toca-se uma música e os alunos ficam andando em volta, e quando a música 

parava, eles deveriam sentar-se.  

Noções de movimentos como: levantar, empurrar, andar, subir, abaixar, puxar, rolar e 

descer, também foram trabalhados. As atividades de empurrar/puxar eram realizadas com algo 

concreto ou manipulável como, por exemplo, carregar de um local a outro previamente 

combinado, com o auxílio das mãos, um objeto (cadeirinha, banquinho, brinquedo); empurrar 

uma bola com os calcanhares, levando- a de um lado para outro com leves impulsos. Objetos 

mais pesados como, por exemplo, saquinhos com pedrinhas e/ou areia, também eram utilizados.  

O trabalho com as formas geométricas foi feito com material concreto, utilizando blocos 

lógicos, como: círculo, triângulo, quadrado e retângulo. Era solicitado que a criança fizesse 

comparações destas formas com outros objetos deixados ao lado da carteira, para que pudesse 

identificar de maneira visual as formas parecidas. Realizadas estas atividades, prosseguia-se com 

atividades com material impresso, com figuras como bola, cone de sorvete, dado e régua. 

No trabalho com a estruturação temporal, foram realizadas atividades com calendário 

manipulável, no qual o aluno colocava o dia da semana, o mês e o ano, trabalhando ainda, 

diariamente, com os termos “ontem”, “hoje” e “amanhã”. Buscava-se, também, lembrá-lo do que 

foi feito ontem, e o que iria ser trabalhado hoje. Por meio de atividades impressas, utilizando 

recortes de história com no máximo três figuras, procurou-se estimular a consciência da 

seqüência lógica do acontecimento. 
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A estimulação da lateralidade deu-se com brincadeiras e material manipulável. Nos 

membros superiores, como rotina, era utilizado o martelo em pinos para estimular a coordenação, 

com mais ostentação do lado esquerdo. Fez-se uso ainda de brincadeiras como jogar boliche, jogo 

produzido juntamente com a criança que enchia as garrafas pet com areia; jogo de futebol 

estimulando os chutes no gol e jogo de golfe, o qual tinha que acertar a bola com o taco de 

madeira na boca do palhaço. 

O reconhecimento gustativo foi desenvolvido por meio de atividades realizadas em sala 

ou no refeitório, feita com frutas como banana, maça, uva, mamão, melão, morango, nas quais a 

criança tinha os olhos vendados e, desta forma, era feita a degustação. Logo após era retirada a 

venda para que a criança fizesse a identificação da fruta: isto com figuras. A atividade das frutas 

era realizada em pequenas quantidades, com três opções de frutas e de desenho, com a pergunta 

“qual fruta que você comeu?”.  

No reconhecimento auditivo, no dia a dia, eram realizadas brincadeiras como cobra-cega. 

Com os olhos vendados, tendo a professora o segurando pelas mãos para ajudá-lo no equilíbrio, e 

as crianças chamavam-no pelo o nome, e ele descobriria de onde e de que lado estava vindo o 

som. 

Na disciplina de matemática, foram trabalhados os conceitos da área de desenvolvimento 

de raciocínio lógico com material manipulável, como o ábaco
50

. O aluno deveria, primeiramente, 

colocar uma argola em cada bastão com cores diferentes (está atividade auxiliava, também, no 

reconhecimento das cores básicas), depois era pedido que colocasse dois da mesma cor em cada 

bastão e assim sucessivamente. 

 Tampinhas de garrafa pet eram utilizadas como atividade para indicar quantidade, 

comparando-as com a simbologia do número. Um exemplo de atividade realizada pela professora 

foi: com papel sulfite escrevia o número 1, 2 e 3 e colocava no chão, a criança tinha que colocar a 

quantidade de tampas de acordo com o número descrito no sulfite. Também era utilizado um 

dominó de cores, sendo este um material manipulável, feito com um tamanho maior para melhor 

manuseio. 

                                              
50

 O ábaco é um antigo instrumento de cálculo, formado por uma moldura com bastões ou arames paralelos, 

dispostos no sentido vertical, correspondentes cada um a uma posição digital. Fonte: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81baco  

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81baco
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Para o ensino da disciplina de história, a professora limitou-se apenas ao trabalho com o 

espaço familiar (pai, mãe, irmã e avó), justificando-o, pois é este o espaço que a criança tem 

maior convivência na sua vida diária. Para tanto, eram utilizados fantoches, como recursos 

pedagógicos para a contação de história envolvendo as pessoas com quem a convive. Assim, o 

aluno se interessava pela história e com o seu próprio jeito de se expressar contava sua própria 

história. Também eram trabalhados com leituras de livros visuais. 

Na disciplina de geografia, foi trabalhado o reconhecimento do local onde estava e ao 

redor da escola, sendo que a criança necessitava de grande auxilio para reconhecer o ambiente 

escolar. 

Para o trabalho com a disciplina de ciências, a professora utilizava o Picture Exchange 

Communication System (PECS), um Sistema de Comunicação por Figuras. Por meio deste, o 

aluno, com a ajuda da professora, identificava seres vivos: selvagens e domésticos. Depois da 

identificação, como atividade, era disponibilizada uma folha dividida ao meio, na qual, o aluno 

apontaria de um lado os animais selvagens e no outro os domésticos. 

As atividades da disciplina de artes eram realizadas por meio de materiais manipuláveis, 

trabalhando com noções básicas do desenvolvimento. Eram utilizadas tintas, pincéis, e na maioria 

das vezes com as mãos e os pés e para o trabalho com as cores era usado PECS. 

Após a realização de todas as atividades durante o ano letivo, foi possível avaliar que em 

algumas situações o aluno apresentou avanços, destacando-se entre elas: afinidade com o 

reconhecimento do ambiente escolar; reconhecimento de cores como: amarelo, vermelho e azul; a 

estimulação do caminhar; a retirada da fralda; as figuras trabalhada com PECS; o reconhecimento 

do esquema corporal. Entretanto, o trabalho com as áreas mais específicas não obtiveram muito 

avanço, pois com as “crises de ausência”, que diariamente aconteciam, era necessário, muitas 

vezes, retomar todo o processo do começo, pois a criança havia esquecido tudo o que já tinha 

sido feito.  

 

Considerações Finais 

 

De acordo, com os estudos apresentados, a educação de pessoas com necessidades 

educacionais especiais passou, ao longo dos anos, a ser encarada pelas sociedades como uma 

necessidade absoluta, com isso surge à preocupação de integrá-los ao meio social. A partir desse 
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entendimento, apresentou-se no Brasil a implementação de políticas públicas que buscam, entre 

outras coisas, assegurar a inserção das crianças com necessidades especiais no ensino regular.  

Visando responder ao questionamento inicial: de que modo uma criança com a Síndrome 

de Moyamoya pode ser atendida na escola regular, visando potencializar o seu desenvolvimento? 

Apresentou-se um estudo de caso realizado com uma criança de 7 anos, apresentando suas 

dificuldades e as atividades realizadas em classe especial durante o período letivo de 2012. 

Após avaliação final da criança, pode-se evidenciar que embora existam poucos estudos 

na área educacional que tratem sobre a síndrome de Moyamoya, o professor após avaliação 

inicial de seu aluno, é capaz de desenvolver atividades que favoreçam a aprendizagem e 

desenvolvimento deste, respeitando seu ritmo e suas dificuldades. 

O que evidencia-se é que, partindo das necessidades particulares de cada criança, é 

possível traçar objetivos e metas alcançáveis e elencar ou elaborar atividades que propiciem o 

desenvolvimento deste, indiferente da sua síndrome ou incapacidade gerada. Para tanto, faz-se 

necessário que o ambiente escolar, assim como os profissionais que nele atuam, estejam 

preparados para acolher, entender e ajudar as crianças com as mais diversas necessidades 

especiais.  
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DO TRANSTORNO AUTÍSTICO NOS PERIÓDICOS BRASILEIROS AVALIADOS NA 

ÁREA DA EDUCAÇÃO 
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Introdução 

 

O autismo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, por meio da Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde- CID-10, de 1993, 

classifica-se como um Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD), sendo: 

 

[...] caracterizado por anormalidades qualitativas em interações sociais 
recíprocas e em padrões de comunicação e por um repertório de interesses e 
atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Essas anormalidades qualitativas 
são um aspecto invasivo do funcionamento do indivíduo em todas as situações, 
embora possam variar em grau. Na maioria dos casos, o desenvolvimento é 

anormal desde a infância e, com apenas poucas exceções, as condições se 
manifestam, nos primeiros 5 anos de vida. É usual, mas não invariável, haver 
algum grau de comprometimento cognitivo, mas os transtornos são definidos em 
termos de comportamento que é desviado em relação à idade mental (seja o 
indivíduo retardo ou não). Há algum desacordo quanto à subdivisão desse grupo 
global de transtornos invasivos do desenvolvimento. (OMS, 1993, p. 246-247) 
 
 

 

Além do autismo, são classificados ainda como Transtornos Globais do Desenvolvimento 

o Autismo atípico, Síndrome de Rett, Outros transtornos desintegrativos da infância, Transtorno 

com hipercinesia associada a retardo mental e a movimentos estereotipados, Síndrome de 

mailto:je_piccioni@hotmail.com
mailto:fercarol_10@hotmail.com
mailto:marilia.bazan@gmail.com
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Asperger, Outros Transtornos globais do desenvolvimento e Transtornos globais não 

especificados 

Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV) do ano de 

2004, de Associação Americana de Psiquiatria, o autismo é enquadrado como um Transtorno 

Invasivo do Desenvolvimento (TID), caracterizado basicamente por “[...] prejuízo severo e 

invasivo em diversas áreas do desenvolvimento: habilidades de interação social 

recíproca, habilidades de comunicação, ou presença de comportamento, interesses e atividades 

estereotipados.” 

Fazem parte do grupo dos Transtornos Invasivos do Desenvolvimento o Transtorno 

Autista,Transtorno de Rett, Transtorno Desintegrativo da Infância,Transtorno de Asperger 

e Transtorno Invasivo do Desenvolvimento Sem Outra Especificação. 

O DSM teve sua quinta reedição em maio do presente ano (2013). O DSM-V, embora 

ainda não disponível em Português, redefine alguns critérios diagnósticos referentes aos 

Transtornos Invasivos do Desenvolvimento.  

Primeiramente, o novo enquadramento diagnóstico designa o Autismo como Transtorno 

do Espectro Autista, e todos os outros transtornos incluídos nos TID, como o Transtorno de 

Asperger, Transtorno Invasivo do Desenvolvimento sem outra especificação, Transtorno 

Desintegrativo da Infância, anteriormente tratados com diagnósticos distintos, passam a ser  

denominados também como Transtorno do Espectro Autista; somente a Síndrome de Rett, 

tornou-se uma entidade própria deixando de fazer parte dos Transtornos do Espectro Autista. 

No que se refere à caracterização do Transtorno do Espectro Autista, que anteriormente 

considerava as dificuldades em três áreas do desenvolvimento (prejuízo de linguagem; déficits 

sociais; comportamentos estereotipados ou repetitivos), na atual versão considera o 

comprometimento em duas áreas: a comunicação social e os déficits e comportamentos fixos ou 

repetitivos, desconsiderando, por exemplo, apenas o atraso na linguagem como um critério 

diagnóstico.  

Tomando por base tais características e considerando as informações divulgadas pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), estima-se que o autismo, afeta mais de 70 milhões de 

pessoas no mundo, e que há cerca de 2 milhões de autistas no Brasil, sendo sua prevalência no 

sexo masculino, com proporção de quatro meninos para cada menina. 
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As discussões a cerca dos direitos humanos, reconhecimento da diversidade e cidadania, 

geram a necessidade da regulação das diferenças. A Educação Especial nesse cenário, de acordo 

com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, caracteriza-se “[...] como 

modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos portadores de necessidades especiais”. Os educandos deverão ser atendidos por 

serviços especializados, em função de suas especificidades. 

Portanto, com a inclusão de crianças autistas, o professor deve estar preparado para atuar 

em qualquer nível de educação, devendo ter como base da sua formação inicial e continuada, 

conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos específicos da educação 

especial. Essa formação possibilita a sua atuação no atendimento educacional especializado e 

deve aprofundar o caráter interativo e interdisciplinar da atuação nas salas comuns do ensino 

regular, nas salas especiais e sala de recursos. 

Embora o autismo seja discutido em vários âmbitos, principalmente na medicina e 

psicologia, ainda é restrita a publicação de artigos no âmbito educacional. Frente a esta situação, 

apresenta-se a seguinte questão: De que modo o Autismo tem sido abordado em revistas de 

Educação no Brasil? 

Para tanto o presente artigo tem por objetivos discutir como o autismo vem sendo 

abordado nos periódicos brasileiros com avaliação na área de Educação, apresentando a avaliação 

das revistas que abordam o autismo, de acordo com o sistema WebQualis; identificando nos 

artigos os temas mais abordados com relação ao transtorno autístico; analisando os meios de 

intervenção pedagógica com resultados satisfatórios no desenvolvimento do indivíduo autista e 

discutindo a inclusão do indivíduo autista na escola regular. 

Com tal propósito realizou-se uma pesquisa de revisão sistemática, que pretende 

integrar informações de uma temática específica. Esse formato de pesquisa objetiva uma 

investigação científica, visando reunir e analisar criticamente os dados coletados, dirigindo uma 

síntese dos resultados de diversos estudos primários.  

 

Ela também objetiva responder a uma pergunta claramente formulada, utilizando 
métodos sistemáticos e explícitos para identificar, selecionar e avaliar as 
pesquisas relevantes, coletar e analisar dados de estudos incluídos na revisão. 
(CORDEIRO; OLIVEIRA et al, 2007, p. 429) 
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Assim, com tal revisão, pretende-se associar as informações de diversos estudos 

referentes ao autismo, apresentando questões coincidentes, bem como os conflitos conceituais, 

evidenciando os pontos relacionados ao ensino-aprendizagem. 

A pesquisa foi realizada no site de busca Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), 

com as seguintes palavras-chave em todos os índices: “autismo” and “educação”. Após a busca, 

foram selecionados os artigos com arquivo completo em português para posterior análise de suas 

revistas no Sistema Integrado CAPES (Webqualis), que é responsável pela avaliação da 

publicação científica no Brasil.  

Os eixos norteadores da discussão dos resultados foram os seguintes: caracterização das 

revistas e dos artigos, causas e caracteristicas do autismo, processos de intervenção para o autista, 

atendimento da criança autista no ensino regular e especial. 

 

 

Caracterização das revistas e dos artigos 

 

A partir da busca com as palavras-chave “autismo” and “educação”, foram encontrados 

até o dia 07 de junho de 2013, 17 artigos, dos quais 16 apresentavam o artigo completo em 

português disponível. De acordo com a avaliação no Webqualis, os 16 artigos estão avaliados na 

área de Educação, sendo pertencentes às seguintes revistas: Revista CEFAC, Revista Brasileira 

de Educação Especial, Psicologia: Ciência e Profissão, Psicologia Escolar e Educacional, 

Psicologia e Sociedade, Revista Brasileira de Psiquiatria e Revista Pró-Fono. Destas 62% são 

avaliadas como A2, 19% são avaliadas como B1, 13% são avaliadas como B3 e 6% são avaliadas 

como B5. 

Quanto à metodologia utilizada nos artigos, 44% (7 artigos) referem-se a pesquisas quase 

experimentais, nesse caso, um trata do estudo com sujeito único, relatando procedimentos para o 

ensino de adição e subtração, e seis trazem o estudo com mais de um indivíduo, relatando a 

aplicação de programas de intervenção referentes à aprendizagem e desenvolvimento da 

linguagem; 20% (3 artigos) são pesquisas de revisão, um no âmbito da comunicação, um 

referente à inclusão e um relacionado a meios de intervenção; 12%  (2 artigos) são pesquisas 

exploratórias, sendo um com estudantes do curso de psicologia, que visa investigar a preparação 

desses futuros profissionais para atuar na educação inclusiva e o outro com 33 alunos autistas da 
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rede municipal de Belo Horizonte, que busca avaliar as características de tais alunos e descrever 

como vem acontecendo a escolarização desses, a partir do ponto de vista de seus professores  e 

6% (1 artigo) refere-se a relato de caso, procurando analisar as peculiaridades do brincar com 

uma criança autista em um campo terapêutico; 6% (1 artigo) trata da análise de um filme que 

relata a trajetória de vida de uma autista; 6% (1 artigo) de pesquisa observacional, no qual se 

busca entender a constituição da subjetividade de adolescentes autistas, a partir de suas histórias 

de vida e 6% (1 artigo) de pesquisa prospectiva, com bebês irmãos de autistas, buscando analisar 

a propensão ao autismo desses bebês.  

Causas do autismo 

 

Apenas 44% (7 artigos) analisados trazem informações relativas as causas do autismo; no 

entanto, nenhum deles define uma causa específica. Segundo os autores Kewee, Sampaio e 

Atherino (2009), no texto “Autismo: uma avaliação transdisciplinar baseada no programa 

TEACCH”, o autismo é um transtorno complexo, tanto em relação a sua sintomatologia, quanto a 

suas causas, afirmam a existência de uma diversidade de explicações etiológicas. Entretanto, 

segundo os mesmo autores, “O autismo, obviamente, não é uma cultura; é um transtorno de 

desenvolvimento causado por uma disfunção neurológica” (KEWEE, SAMPAIO E ATHERINO, 

2009, p. 218), mas que entretanto, funciona como uma cultura, por produzir certos padrões de 

comportamento.  

Mais recentemente as autoras Bagarollo, Ribeiro e Panhoca (2013) discutem em “O 

brincar de uma criança autista sob a ótica da perspectiva histórico-cultural”, que as causas do 

autismo, não dependem somente dos déficits do substrato neurológico, mas podem ser reforçados 

por uma falha no desenvolvimento cultural. Sendo assim, as autoras seguem apoiadas em suas 

obras anteriores e em Góes (2002) afirmando que o componente social é decisivo no processo de 

desenvolvimento de indivíduos com alguma deficiência, favorecendo ou não a evolução do 

quadro, em face das experiências que lhes são proporcionadas.  

Já na análise feita por Schmidt (2012), em “Temple Grandin e o Autismo: uma análise do 

filme”, que se passa em 1950, aponta-se como causa para o autismo a frieza da mãe com sua 

filha, sendo esta uma falha emocional. Segundo o autor, a tese mais aceita na época do filme era a 

apresentada pelos estudos iniciais do psiquiatra Leo Kanner, que analisava o perfil da criança e 

de seus pais, detectando características de frieza. O autor confirma, por meio de Bettelheim 
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(1967), que embora fosse pouco provável que tal frieza fosse o único responsável pelo autismo, 

por ser um transtorno considerado grave, teóricos prosseguiram nessa linha, disseminando o 

termo “mãe geladeira”. Porém anos mais tarde, alguns estudos passaram a indicar a hipótese de 

uma origem orgânica para o transtorno autístico.  

Fernandes e Miilher (2008) no texto “Relações entre a Autistic Behavior Checklist (ABC) 

e o perfil funcional da comunicação no espectro autístico”, consideram a probabilidade da 

etiologia estar atrelada a um componente genético; nessa mesma vertente Lampreia (2009) em 

seu estudo “Perspectivas da Pesquisa Prospectiva com Bebês Irmãos de Autistas” considera o 

transtorno autístico como fruto de uma base biológica inata, no qual sua etiologia continua 

desconhecida. 

A dificuldade em demarcar um certo fator de origem para o autismo varia de acordo com 

a ótica em que é estudado. Segundo Santos e Santos, em “Representações Sociais de Professores 

Sobre o Autismo Infantil”, para a ciência, “[...] o autismo é um conceito que assume sentidos 

diversos, por vezes contraditórios entre si [...]” (2011, p.364). Assim a psiquiatria entende o 

autismo como uma desordem biológica; já os cognitivistas defendem a tese de que o autismo é 

consequência de prejuízos nos módulos da mente; enquanto as teorias psicanalíticas voltam-se 

mais para as questões clínicas. Contudo “o autismo é um distúrbio de desenvolvimento a tal 

ponto complexo que nenhum modelo, nenhuma abordagem clínica, metodológica ou terapêutica 

poderia, por si mesma, abranger a verdade” (LEBOYER, 2007 apud SANTOS; SANTOS, 2011). 

Para Camargo e Bosa (2009), no estudo “Competência Social, Inclusão Escolar e 

Autismo: Revisão Crítica da Literatura”, em meio a tantas reformulações desde a descoberta de 

tal transtorno, acredita-se que há influência biológica, genética e em áreas do funcionamento 

cerebral, entretanto não se chegou a uma conclusão consistente. É o que afirmam as autoras, 

tomando como base estudos de Volkmar, Lord, Bailey, Schultz e Klin, de que “[...] a tendência 

atual na definição de autismo é a de conceituá-lo como uma síndrome comportamental, de 

etiologias múltiplas [...]” (p. 68).  

Contudo, percebe-se avanços desde as afirmações iniciais que indicam a falha emocional 

da família para com o autista, até estudos atuais que afirmam a influência de diversos fatores, 

sendo eles: biológicos/neurológicos e sociais, embora nenhum texto relate mais detalhadamente 

esses fatores. 
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Características do autismo 

 

Com relação às características do Autismo, existe um consenso entre os autores, visto que 

81% (13 artigos) que trazem sua caracterização, descrevem basicamente os três principais 

sintomas do transtorno, que são segundo Lampreia (2009) em seu estudo “Perspectivas da 

Pesquisa Prospectiva com Bebês Irmãos de Autistas”, prejuízos nas áreas da interação social, da 

comunicação e padrões restritos e repetitivos de interesses, atividades e comportamento. A autora 

destaca também que apesar desses pontos marcantes, o transtorno traz uma grande variabilidade 

de quadros, ressaltando ainda os prejuízos nas funções sensoriais, que atinge grande maioria dos 

autistas.  

Os autores Kwee, Sampaio e Atherino (2009), desenvolvem seu estudo, “Autismo: uma 

avaliação transdisciplinar baseada no programa TEACCH”, no mesmo parâmetro de 

caracterização, considerando o déficit na interação social e no comportamento e principalmente o 

comprometimento no campo da comunicação ou até mesmo a ausência dela, o que limita ainda 

mais as relações sociais. Afirmam também que: “O que mais chama a atenção é a complexidade 

dos sintomas [...]” (p.217).  

As autoras Almeida e Walter (2010), em “Avaliação de um programa de comunicação 

alternativa e ampliada para mães de adolescentes com autismo”, seguem a tríade diagnóstica, 

citando ainda problemas pragmáticos e simbólicos. 

Enfatizando a questão social, Bagarollo e Panhoca (2010), no estudo “A constituição da 

subjetividade de adolescentes autistas: um olhar para as histórias de vida”, apoiam-se nos estudos 

de Kanner, que concebia o autismo “[...] como um distúrbio que provoca alterações nas 

interações sociais, ocasionando isolamento e falta de interesse pelo outro [...]” (p.232), além de 

condutas estereotipadas e dificuldades na linguagem. Alguns anos mais tarde as autoras, 

juntamente com Ribeiro (2013), no artigo “O brincar de uma criança autista sob a ótica da 

perspectiva histórico-cultural”, retomam os estudos de Kanner dizendo que: 

 
Segundo este autor os sujeitos autistas apresentam movimentos automáticos e 
repetitivos, repertório de interesses restrito, problemas de coordenação motora e 
de equilíbrio, dificuldade para iniciar movimentos, alterações sensoriais 
(auditivas, visuais, olfativas, táteis e gustativas), percepção a dor diminuída, 
alteração de linguagem, diminuição de jogo imaginário, distúrbios de 
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alimentação, podendo estar associado a convulsões e a outras deficiências. 
(BAGAROLLO; PANHOCA; RIBEIRO, 2013, p.109) 

 
 

 No texto “Autismo e ensino de habilidades acadêmicas: adição e subtração”, Gomes 

(2007), faz uma análise dos conceitos de diversos autores sobre as características do autismo; 

considerando o pensamento desses, recai na tríade de características já mencionada, e conclui 

que: “Em relação aos comportamentos, pessoas com autismo apresentam tendência a manter 

rotinas; resistência frente a mudanças; dificuldades na compreensão da linguagem falada 

comprometendo o seguimento de ordens verbais e interesses restritos” (p. 348). 

As autoras Almeida e Herrera (2008), em seu estudo, “O uso de habilidades 

comunicativas verbais para aumento da extensão de enunciados no autismo de alto 

funcionamento e na Síndrome de Asperger”, cita indiretamente características relacionadas a 

prejuízos na interação social e limitações na área da comunicação. 

Tal constatação de sintomas está presente tanto no CID-10, mencionado anteriormente, 

como no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, da Associação 

Americana de Psiquiatria. Como traz o texto de Bosa, “Autismo: intervenções 

psicoeducacionais”, que define o autismo como um transtorno invasivo do desenvolvimento: 

 

[...] que envolve graves dificuldades ao longo da vida nas habilidades sociais e 
comunicativas – além daquelas atribuídas ao atraso global do desenvolvimento – 
e também comportamentos e interesses limitados e repetitivos. (BOSA, 2006, p. 

48) 
 

Já no estudo “Relações entre a Autistic Behavior Checklist (ABC) e o perfil funcional da 

comunicação no espectro autístico”, de Fernandes e Miilher (2008), o foco é direcionado a um 

dos três principais sintomas do autismo, as alterações de linguagem, buscando a avaliação do 

programa e sua eficácia no auxílio ao diagnóstico. As autoras também utilizam-se dos 

enquadramento da CID-10 e do DSM-IV, além do fato de considerarem o autismo “[...] uma 

síndrome comportamental com sintomas variáveis de acordo com a idade e intervenções” (p. 

112). 

Ainda seguindo os dois enquadramentos diagnósticos, Schmidt (2012), em “Temple 

Grandin e o Autismo: uma análise do filme”, traz o autismo como um transtorno global do 

desenvolvimento, segue reafirmando o comprometimento nas três áreas, da interação social, 
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habilidades de comunicação e interesses e comportamento estereotipados. O autor levanta ainda 

criticas a tais considerações sobre o autismo, pois acredita “[...] que apenas o diagnóstico 

categórico de Transtorno Autista parece não dar conta da variabilidade dessa condição” (p.182), 

pois as manifestações se dão das maneiras mais heterogêneas, em diferentes níveis de 

acometimentos. 

Os demais textos que apresentam a caracterização sintomatológica do autismo, fazem uso 

apenas da abordagem do DSM- IV, como na revisão de Camargo e Bosa (2009), “Competência 

Social, Inclusão Escolar e Autismo: Revisão Crítica da Literatura”, em que referem-se ao 

autismo, como um Transtorno Global do Desenvolvimento, caracterizado pela restrição na 

interação social e comunicação, além da limitação de interesses e atividades. 

Também Cunha, Farias e Maranhão (2008), em “Interação professor-aluno com autismo 

no contexto da educação inclusiva: análise do padrão de mediação do professor com base na 

teoria Experiência de Aprendizagem Mediada (Mediated Learning Experience Theory)”, assim 

como Gomes e Mendes (2010), em “Escolarização inclusiva de alunos com autismo na rede 

municipal de ensino de Belo Horizonte”, caracterizam o autismo como um transtorno que causa 

prejuízos na interação social e comunicação, bem como comportamentos e interesses, restritos e 

repetitivos. 

Nota-se consonância entre os estudos que abordam a caracterização do transtorno 

autístico, pois não fogem aos três sintomas marcantes, e ao mesmo tempo alertam que o 

diagnóstico baseado somente neles seria vago, devido ao fato da heterogeneidade de quadros, 

níveis e comprometimentos de indivíduo para indivíduo. 

 

 

Considerações finais 

 

Os estudos até o presente momento indicam para a escassez de artigos na área da 

educação escolar. Tal constatação deve-se ao fato da complexidade do transtorno autístico em 

suas variações e níveis de comprometimento.  

Embora existam poucos estudos referentes à inclusão escolar do autismo, acredita-se que 

além de passível, proporciona desenvolvimento no âmbito da interação social positivo tanto para 

os alunos autistas, quanto aos alunos ditos de desenvolvimento típico, é importante ressaltar o 
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fato de que cerca de aproximadamente 65% dos casos de autismo estão associados à deficiência 

mental, o que contribui para a dificuldade da inclusão. 

A complexidade influencia também quanto à etiologia e caracterização do autismo. 

Apesar de tendências atuais afirmarem que o autismo é um transtorno de origem multifatorial, os 

estudos nessa área sofreram diversas modificações. Nesse sentido também estudos variam na 

questão da caracterização, prova disso são as alterações do enquadramento diagnóstico do DSM-

IV para o DSM- V, dificultando a percepção a cerca do transtorno. 

Em suma mediante as análises realizadas levanta-se a necessidade de um conhecimento 

aprofundado dos professores e qualificação dos mesmos. Além da urgência de mais estudos em 

relação a essa inclusão, buscando findar os mitos em torno da educabilidade das crianças autistas, 

favorecendo a possibilidade de inclusão. 
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5.4.3 

 

JOGOS DE PAPÉIS SOCIAIS: INDÍCIOS DAS VIVÊNCIAS INFANTIS
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Grupo de Trabalho - Psicologia da Educação 

 

Introdução 

 

É sabido a todos que apesar da brincadeira ainda ser considerada pela sociedade 

contemporânea como uma atividade secundária pertencente às vivencias infantis, ocupando um 

espaço de menor valia entre as tarefas consideradas mais importantes, como por exemplo, a 

aprender a escrever e a ler ou a fazer continhas, o brincar tem suscitado interesse de 

pesquisadores, teóricos e profissionais da educação preocupados com a infância, na medida em 

que reconhece na brincadeira um valor próprio, o qual auxilia a criança na aquisição de novos 

conhecimentos, principalmente quando tem como sua principal parceira a imaginação criadora, 

presente nos jogos de papéis sociais. 

Vale dizer que a imaginação normalmente é entendida como sinônimo de devaneios 

fantasiosos ou simplesmente componente lúdico presente nas brincadeiras infantis, levando-a ser 

tratada de modo irrelevante. O que não se sabe é que a imaginação é parte fundamental de todo 

processo de criação humana, principalmente porque está intrinsecamente ligada à realidade.  
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Neste sentido, partimos da premissa de que toda atividade realizada pelo homem, sejam 

elas externas como a invenção de um objeto, ou internas como a construção do sentimento ou da 

mente, algo que é conhecido apenas pela pessoa que a inventou, passam pelo processo de 

imaginação para serem criadas, confirmando a importância desta competência cognitiva presente 

no desenvolvimento do ser humano. Deste modo, basta olharmos ao redor para percebermos que 

a maioria dos objetos criados pelo homem passou pelo processo de imaginação, muitas vezes 

banalizado, antes mesmo de tornar-se realidade concreta. 

Portanto, entendendo a imaginação como peça inerente a todo processo real de criação 

humana, e não apenas pertencente ao mundo fantasioso infantil é que reconhecemos sua 

importância e destacamos sua presença nos jogos de papéis sociais, uma vez que é por meio deste 

jogo que a criança desenvolverá cada vez mais sua capacidade criadora, além de apropriar-se das 

relações sociais e culturais que as cercam.   

Reconhecemos que ter como objeto de estudo os jogos de papéis sociais não é uma tarefa 

fácil, principalmente quando a ele está agregado a necessidade de re-significar concepções 

historicamente construídas acerca da imaginação.  

Diante deste fato indagações surgem e suscitam respostas para a seguinte 

problematização: Qual a relevância dos jogos de papéis sociais no desenvolvimento da criança? 

Na tentativa de buscar respostas para esta indagação a presente pesquisa tem por objetivo  

identificar as contribuições que os jogos de papéis sociais proporcionam ao desenvolvimento da 

criança. 

A fim de materializar o proposto a presente pesquisa buscará: 

 Apresentar a presença dos jogos de papéis sociais no desenvolvimento humano 

com base na teoria histórico cultural; 

 Contextualizar as principais características dos jogos de papéis sociais; 

 Discutir as contribuições que os jogos de papéis sociais assumem no 

desenvolvimento infantil. 

Para alcançar tais objetivos, este trabalho é uma pesquisa de cunho bibliográfico com 

análise teórica que se dividiu em duas seções. Na primeira abordou-se a presença dos jogos de 

papéis sociais no desenvolvimento humano, tendo como base os pressupostos de Vigostsky, 
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Leontiev e Elkonin. E, na segunda seção contextualizou-se os jogos de papéis sociais, apontando 

suas características e as contribuições para com o desenvolvimento infantil. 

Diante dos desafios propostos, e apoiadas na teoria histórico cultural, acreditamos que a 

presente pesquisa proporcionará um novo olhar sobre as brincadeiras infantis, principalmente no 

que diz respeito ao divórcio existente entre a realidade e a imaginação, construído historicamente 

pelo adulto. Esse pensamento vem por muito tempo impedindo o adulto de reconhecer que a 

brincadeira de criança é coisa séria, principalmente quando a criança tem na brincadeira uma das 

suas formas de linguagem, utilizando-se dela para expressar a sua compreensão de mundo, 

homem e sociedade.  

  

 

A presença dos jogos de papéis sociais no desenvolvimento humano 

 

Os jogos de papéis sociais, brincadeira que ocorre no início do período pré-escolar na vida 

das crianças, devem ser considerados como atividade que colabora para o desenvolvimento da 

psique infantil, uma vez que possibilita a apropriação da cultura, os modos de pensar, falar, sentir 

e se relacionar com aqueles que o cercam. 

De acordo com Leontiev (2006), os jogos de papéis sociais expressam a realidade infantil 

a partir das representações das crianças, por meio da brincadeira. Ao brincar a criança é capaz de 

realizar ações e atividades adultas que são impossíveis a ela, devido a sua incapacidade física e a 

sua pouca idade. Neste contexto é possível inferir que é por meio da brincadeira de jogos de 

papéis sociais que a criança é capaz de apoderar-se das relações culturais; dos modos de 

comportamento, bem como, do significado das coisas que a cercam, as quais foram formuladas 

ao longo da história da humanidade. 

Segundo Martins (2006), o homem constitui-se humano a partir das relações sociais que 

constroem no decorrer do tempo, bem como desenvolve sua personalidade, pois é também por 

meio da atividade social que ele cria condições para que a mesma possa surgir. Assim, a 

formação psicológica constitui-se da manifestação dos sentimentos, dos pensamentos e das 

atitudes dos indivíduos perante uma determinada situação social.  

Partindo dessa premissa, entende-se que a personalidade humana não se dá de forma inata 

no desenvolvimento humano, ou seja, não está presente desde o nascimento da criança, ao 
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contrário, ela será constituída nas relações do indivíduo com o meio social, conforme afirma 

Martins (2006, p. 29)  

 

Portanto, a personalidade vai-se estruturando na unidade e luta dos contrários 
eu/outro, indivíduo/sociedade, o que nos permite afirmar que a personalidade de 
cada indivíduo não é produzida por ele isoladamente, mas sim resultado da 
atividade social, e em certo sentido não depende da vontade do indivíduo 
isoladamente, mas da trama de relações sociais nas quais encontra-se inserido. 

 

Desse modo, toda produção humana, como a linguagem, os objetos e os instrumentos 

cultuais, ocorrem para o suprimento das necessidades humanas, consequentemente, possuem um 

caráter social. Este fato se justifica na medida em que os homens ao relacionar-se de alguma 

forma, acabam se apropriando historicamente da cultura.  

É nesse sentido que Vigotsky (2009), aponta a possibilidade de encontrar dois tipos 

diferentes de atividades humanas: a primeira identificada como reprodutiva, que está relacionada 

com a memória e consiste na ação de ressuscitar marcas ou impressões anteriores. Isso é possível 

pelo fato de nosso cérebro conservar uma experiência vivida e reproduzi-la posteriormente; a 

segunda identificada como criadora, que está ligada a imaginação, pois se dá quando cria-se 

imagens ou ações novas ao invés da reprodução de impressões anteriores já vivenciadas. É esta 

atividade que dá origem ao que conhecemos como imaginação ou fantasia. 

Infelizmente segundo o autor, equívocos conceituais voltados à imaginação fazem com 

que ela seja associada a coisas surreais, ou, tudo aquilo que não corresponde à realidade. Na 

verdade, o que devemos compreender é que a imaginação funciona como a base de toda atividade 

criadora, pois, tudo o que encontramos no mundo real, tudo o que existe inventado pelo homem, 

desde as menores criações, as grandes criações da humanidade, precisou inicialmente ser 

imaginado antes de virar realidade, ou seja, objeto concreto.  

A fim de evitar mais equívocos conceituais, Lazaretti (2009) com base na teoria histórico 

cultural adverte que Vigotsky, Leontiev e Elkonin na tentativa de explicar como ocorre o 

processo de humanização do ser natural para o ser humano cultural, estipulam períodos no seu 

desenvolvimento, que não são determinados biologicamente, mas sim, determinados de acordo 

com as condições historicamente concretas e objetivas de cada ser humano. Primeiro por que 

consideram que estes períodos são mutáveis, alterando-se de acordo com a posição da criança 
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perante a sociedade, segundo porque reconhecem que estes períodos também são definidos pela 

presença de uma atividade principal.  

No que diz respeito a atividade principal, Pasqualini (2009) aponta que os autores 

mencionados acima, não a reconhecem como sendo aquela que ocupa um maior período de 

tempo no desenvolvimento humano, mas sim, aquela que proporciona as mudanças mais 

relevantes no desenvolvimento psíquico e na formação do indivíduo, levando em conta sua 

interação com o meio social. Conforme afirma Leontiev (2006, p. 122): 

 

Designamos por esta expressão não apenas a atividade frequentemente 

encontrada em dado nível de desenvolvimento de uma criança. [...] Chamamos 
atividade principal aquela em conexão com a qual ocorrem as mais importantes 
mudanças no desenvolvimento psíquico da criança e dentro da qual se 
desenvolvem processos psíquicos que preparam o caminho da transição da 
criança para um novo e mais elevado nível de desenvolvimento. 

 

 

Feito os devidos esclarecimento sobre a concepção de atividade principal, Facci (2006), 

citando Elkonin (1987) aponta os principais estágios do desenvolvimento humano: 

1) Comunicação emocional do bebê: Período que vai desde os primeiros meses de vida 

até por volta de um ano de idade e, cuja atividade principal é a comunicação emocional, 

caracterizada pelo início das ações sensório-motoras de manipulação.  Ao nascer o bebê tem de 

adaptar-se às novas condições de vida, porém, nesta fase, o bebê é incapaz de sobreviver por 

conta própria, sendo completamente dependente da mediação do adulto com a sociedade, devido 

a isso, utiliza recursos como o choro, para comunicar-se e expressar suas vontades. Então, a partir 

do contato com o adulto e com o meio, a criança inicia um processo de aprendizagem intensa, 

passando a constituir seu próprio repertório de imagens e sensações, além de criar a base para o 

desenvolvimento psíquico da mesma.  

 

 “A criança ao nascer, é o mais indefeso de todos os seres vivos. Não poderia 
viver sem os cuidados dos adultos. Somente o cuidado dos adultos, substitui a 
insuficiência dos mecanismos de adaptação que há no momento de nascer” 
(ELKONIN, 1969b, p. 504 apud LAZARETTI, 2009, p. 3114). 
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2) Atividade objetal manipulatória: Neste estágio, que acontece durante a primeira 

infância, a atividade principal é a objetal-instrumental, na qual a criança, pela mediação dos 

adultos e consequentemente pelo desenvolvimento da linguagem, passa a assimilar as ações com 

os objetos, aprendendo a lidar com eles, descobrindo sua função e seu sentido social, 

satisfazendo, assim, suas necessidades, como comer com a colher ou beber com o copo. Dessa 

forma, inicia-se a formação da consciência, isto é, de sua identidade. 

3) Jogo de papéis sociais: A atividade principal da criança neste estágio, o jogo ou a 

brincadeira, ocorre no início do período pré-escolar. Neste momento, ao invés de apenas 

assimilar os objetos, ela já é capaz de apoderar-se deles, pois imita as ações dos adultos quando 

os utiliza, ao mesmo tempo em que se conscientiza sobre eles. Entretanto, o ato de apossar-se dos 

objetos não significa que ela é capaz de dominar as operações exigidas para sua realização no 

mundo real, na medida em que não pode dirigir um carro ou pilotar um avião, por exemplo. Isso 

só é possível quando ao brincar utiliza a imaginação, o lúdico. Ao citar Elkonin (1987), Facci 

(2006) destaca que o jogo ao ser influenciado pelas atividades humanas, auxilia no 

desenvolvimento psíquico da criança e na formação de sua personalidade. Neste sentido, a 

brincadeira, quando evolui de um grau para outro, prepara também a gradação de uma nova fase 

de desenvolvimento, para uma nova etapa evolutiva. 

4) Atividade de estudo: Neste período, além do círculo familiar (pais e pessoas próximas) 

e do círculo social (demais membros da sociedade), a criança insere-se num círculo novo, pois, 

ao passar da fase pré-escolar para a escolar a relação com o professor e os amigos da escola cria 

um novo convívio. Além disso, a atividade principal antes marcada pelas brincadeiras agora é 

marcada pelo estudo, pois, a escola impõe novos propósitos, são tarefas para realizar e novos 

deveres para cumprir, que fazem com que ela sinta-se mais responsável. A partir deste momento 

altera-se a relação da criança com o adulto, fazendo com que a comunicação tome um novo 

sentido, pois a família, por exemplo, sempre quer saber como estão os estudos ou a escola. Tendo 

o ensino escolar a função de inserir no aluno o ato de estudar, surgem também neste período a 

capacidade de reflexão, de análise, pensamento teórico e o início da consciência.  

5) Comunicação íntima pessoal e atividade profissional/estudo: Na adolescência, surge 

uma nova atividade principal: a comunicação íntima e pessoal. Neste quinto estágio, o jovem 

torna-se mais crítico em relação às exigências que lhe são colocadas, pois se sente em igualdade 

ou até mesmo superior aos adultos. Sua relação com o grupo colabora na formação de um 
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posicionamento pessoal em relação aos aspectos que a realidade lhe impõe.  O estudo ainda é 

considerado como atividade importante, que passa por alguns avanços consideráveis, tais como a 

formação de seu caráter voluntário e a tomada de consciência das particularidades individuais que 

auxilia na organização das interações com os companheiros de estudo. É neste período de 

desenvolvimento que o adolescente passa por um importante avanço intelectual, transformando 

seus pensamentos em orientações de seus interesses, desejos e propósitos.  

Para Elkonin (1987), as atividades apresentadas acima são dominantes em determinados 

períodos, porém, não deixam de existir no período seguinte, mas, vão perdendo força na medida 

em que os estágios são superados. 

Vale dizer que reconhecemos a importância de cada período do desenvolvimento humano, 

mas, neste trabalho, o nosso olhar estará voltado para a fase dos jogos de papéis sociais, nosso 

objeto de estudo.  

 

 

 Contextualizando os jogos de papéis sociais 

 

Historicamente a brincadeira sempre foi vista como um mero passatempo de criança e 

sem importância para a formação do indivíduo. Todavia, estudos demonstram que esta é essencial 

para a mesma, uma vez que contribui para o desenvolvimento psíquico da personalidade, além de 

contribuir com os aspectos físicos, motores e cognitivos.  

Para Bomtempo (2005), o lúdico vem sendo cientificamente reconhecido como um 

comportamento essencial no desenvolvimento da criança, desde que ela passou a ser reconhecida 

como um ser espontâneo e criativo, e devido a isso, um ser dotado de capacidade para representar 

através dos jogos de papéis.  

Segundo Rodrigues (2009), o brincar percorre diversos tempos e espaços, o passado, o 

presente e o futuro, num contínuo processo de permanências e mudanças: 

 

[...] a brincadeira é um fenômeno da cultura, uma vez que se configura como um 
conjunto de práticas, conhecimentos e artefatos construídos e acumulados pelos 
sujeitos nos contextos históricos e sociais em que se inserem. Representa, dessa 
forma, um acervo comum sobre o qual os sujeitos desenvolvem atividades 
conjuntas. Por outro lado, o brincar é um dos pilares da constituição de culturas 

da infância, compreendidas como significações e formas de ação social 
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específicas que estruturam as relações das crianças entre si, bem como os modos 
pelos quais interpretam, representam e agem sobre o mundo (BORBA, 2006, p. 

39 apud RODRIGUES, 2009, p. 24). 
 

Neste sentido, é possível compreender a brincadeira como parte integrante da cultura e 

não como uma simples ação efetuada pela criança, uma vez que é carregada de significados, na 

medida em que as crianças utilizam-na como uma forma de linguagem para expressarem qual é a 

sua leitura de mundo e como enxergam o seu cotidiano, ao mesmo tempo em que a brincadeira as 

colocam numa posição de sujeitos históricos e participantes ativos da sociedade em que se 

encontram inseridas. 

Assim, de acordo com Elkonin (1987), a partir do desenvolvimento das atividades 

manipulatórias e da formação da consciência, surgem os jogos de papéis sociais no período pré-

escolar, quando por volta dos quatro anos de idade a criança passa a constituir sua própria 

percepção do mundo adulto e deseja ser inserida neste, almejando realizar as mesmas atividades 

que os adultos realizam, pois, sua interação acontece com pessoas que ocupam as mais diversas 

tarefas, tais como: o farmacêutico, o médico, o porteiro do prédio onde vive, a professora da 

escola, etc. (MAREGA; SFORNI, 2009).  

Concordando com este pensamento, Leontiev (2006) diz que a criança busca saciar suas 

necessidades vitais por meio de atividades, dentre as quais destaca a brincadeira. Dessa forma, 

este período comprova a diferenciação do homem com os animais uma vez que as brincadeiras 

humanas evoluem das condições instintivas, para objetiva, composta, portanto, de significados, 

pelos quais adquirem o nome e a função objetos humanos, para posteriormente representarem a 

visão que tem da realidade. 

Desse modo, a brincadeira torna-se um processo dominante no período dos jogos de 

papéis sociais, pois, a simples manipulação dos objetos, a identificação de suas características, 

não supre mais as necessidades das crianças, é preciso neste momento colocarem-se no lugar do 

adulto para compreenderem as relações que os adultos constroem nas mais diferente situações 

sociais. Por isso, tenta dominar o mundo adulto, utilizando os objetos dos adultos e agindo como 

um adulto, recorrendo à atividade lúdica, de modo que consiga dirigir um carro ou preparar o 

almoço (LEONTIEV, 2006).   

A partir desta compreensão a respeito do brincar, ressaltamos que as brincadeiras que 

envolvem o imaginário infantil, segundo Bomtempo (2005), recebem diversas nomenclaturas, 
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dentre elas destacam-se o jogo de faz-de-conta, como é popularmente conhecido, jogo 

espontâneo, jogo imaginativo, jogo protagonizado, jogo sociodramático, jogo simbólico ou jogo 

de papéis sociais, e que apesar dos vários nomes apresentados, utilizaremos o último para definir 

este tipo de brincadeira no decorrer deste trabalho. Porém, é importante esclarecer que todas 

essas denominações podem ser usadas como sinônimos desde que tratem do mesmo fenômeno. 

Em se tratando de sua gênese, Pasqualini (2009), ao citar Elkonin (1998), evidencia que o 

jogo protagonizado surge a partir do momento em que o trabalho adulto torna-se mais complexo, 

impedindo que seja executado pelas crianças, o que consequentemente as afasta dessa esfera 

produtiva. 

Todavia, são diversos os estudiosos do assunto e, Bomtempo (2005) apresenta a visão de 

alguns deles, como o teórico Singer (1973) que afirma que o jogo de faz-de-conta apresenta 

objetos inanimados, animais ou pessoas que não estão presentes no momento da brincadeira. Para 

Bettelheim (1988) as brincadeiras fantasiosas possibilitam à criança ressarcir as pressões sofridas 

no cotidiano, livrando-se do controle dos adultos. Já Vigotsky (1984) afirma que será apenas na 

ação, ou seja, por meio da brincadeira, que a criança irá dar um novo sentido ao objeto, sem ser 

aquele que lhe é imposto na vida real, por exemplo, quando faz da escova de cabelos um 

microfone, ou quando faz do cabo de vassoura um cavalo, porém, o essencial não é a semelhança 

do objeto com o que se foi imaginado, mas sim os gestos por ela representados. 

Ao presenciar crianças brincando de faz-de-conta, geralmente, os adultos ficam perplexos 

e muitas vezes intrigados com o modo como estas dedicam-se a tal atividade. Contudo, em um 

primeiro momento, acreditamos que as ações por elas realizadas são imitações do cotidiano, pois 

agem como se fossem a professora, o bombeiro ou um super-herói.  

Segundo Steinle (2013) esse tipo de brincadeira não pode ser considerada pura cópia e 

imitação da vida real, afinal, apenas imitar bloqueia a criatividade e torna o indivíduo um mero 

reprodutor. Na realidade, a brincadeira não é apenas reproduzida, mas sim recriada a partir dos 

novos elementos que a criança carrega consigo por meio do imaginar, do criar e do reinventar, 

conforme ressalta Vigostsky (2009, p. 17)  

 

A brincadeira da criança não é uma simples recordação do que vivenciou, mas 
uma reelaboração criativa de impressões vivenciadas. É uma combinação dessas 

impressões e, baseadas nelas, a construção de uma realidade nova que responde 
às aspirações e aos anseios da criança.  
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Portanto, há uma junção de tudo o que é real para a construção de uma nova realidade 

baseada nos desejos e nas necessidades da criança, ou seja, a combinação mundo real/mundo 

imaginário cria algo próprio da criança, eliminando o caráter alienatório do mundo real. Nos 

jogos de papéis sociais, o real e o imaginário entrelaçam-se, como se fosse construída uma ponte 

entre eles ou como se estivéssemos em um teatro, onde acontecimentos são encenados, histórias 

são contadas e mundos são inventados (STEINLE, 2013).  

Bomtempo (2005, p. 60), ao citar Vigotsky (1984), afirma que “o que define o brincar é a 

situação imaginária criada pela criança”, aparecendo originalmente da ação, que naquele 

determinado momento quer preencher suas necessidades,  

 

[...] quando surgem os desejos que não podem ser imediatamente satisfeitos ou 

esquecidos [...] o comportamento da criança muda. Para resolver essa tensão, a 
criança em idade pré-escolar envolve-se em um mundo ilusório e imaginário 
onde os desejos não realizáveis podem ser realizados, e esse mundo é o que 
chamamos de brinquedo. A imaginação é um processo psicológico novo para a 
criança; representa uma forma especificamente humana de atividade consciente 
(VIGOTSKY, 1989, p. 106 apud ROSSLER, 2006, p. 56). 
 

 

Segundo Bomtempo (2005), as crianças sabem que possuem pouco poder perante os 

adultos e é por meio da brincadeira que esta consegue adquirir o mesmo, ou até superior, além de 

integrarem sentimentos de dor, medo, perda, bem e mal, felicidade, conquista, sonhos. 

Entendendo os jogos de papéis sociais como uma atividade que relaciona aspectos do 

mundo real e a imaginação no processo de criação, Vigotsky (2009) apresenta quatro formas que 

relacionam a imaginação, com a realidade: a primeira esta no fato de que toda a obra imaginária 

consiste de elementos tomados da realidade e presentes em experiências vividas anteriormente, 

ou seja, a imaginação se constrói a partir de elementos provenientes da realidade. Os contos, 

mitos e lendas, são construídos a partir de elementos retirados da realidade, mas que foram 

submetidos à reelaboração da imaginação. A sereia Iara, por exemplo, é um ser fantasioso 

construído a partir de dois elementos reais: mulher e peixe. Apenas a combinação de elementos é 

fantástica, na medida em que os elementos são reais.  

Entretanto, apresenta-se então a primeira lei que subordina a atividade da imaginação: a 

dependência das experiências vividas anteriormente pela pessoa. Assim, quanto mais ricas e 

diversas forem às experiências, mais material estará disponível para a imaginação.  
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A segunda relação entre imaginação e realidade esta relacionada com a articulação entre o 

produto final da fantasia e um fenômeno real. Ocorre quando a partir de relatos ou narrativas 

consegue-se imaginar por meio de experiências alheias, aquilo que não viu ou viveu.  

A terceira forma de relação possui caráter emocional e expressa-se de dois modos 

diferentes. De um lado o fato de que todo sentimento se consolida em imagens que os represente, 

como as cores por exemplo, o preto simboliza o luto, o branco representa a paz, o azul 

tranquilidade, fazendo com que os sentimentos influam na imaginação. Por outro lado ocorre o 

contrário, quando a imaginação influencia o sentimento, assim, ao sentir medo começa-se a 

imaginar coisas que não existem, sombras se transformam em monstros ou bandidos, por 

exemplo.  

E por fim, a quarta e última relação diz respeito a uma construção fantasiosa nova, algo 

que nunca aconteceu com outra pessoa ou outro objeto já existente, mas que passa a existir na 

medida em que essa imaginação ganhe concretude material. Isso ocorre somente quando “os 

elementos de que são constituídos foram hauridos da realidade pela pessoa [...] internamente 

foram submetidos a uma complexa reelaboração, transformando-se em produtos da imaginação” 

(VIGOTSKY, 2009, p. 30). A partir daí, ao tornarem-se encarnados, retornam à realidade, 

tomando uma forma real. 

Com relação a isso, o autor aponta que tudo aquilo que a criança vê e ouve se 

transformam na base para sua futura criação e que tudo o que ela acumula passa inicialmente por 

um processo de dissociação, onde todas as informações são separadas, umas conservadas ou 

esquecidas e outras modificadas, para que posteriormente haja uma associação de todo esse 

material, ocorrendo uma combinação, uma organização. Além disso, a necessidade de adaptar-se 

as situações da vida também se tornam base para a criação, na medida em que  cria-se para 

superar problemas anteriormente existentes.  

Outra questão a ser levantada em relação aos jogos de papéis sociais é a importância do 

brinquedo no desenvolvimento da atividade criadora, pois este constitui-se como ferramenta que 

possibilita a relação entre condições presentes no pensamento da criança e aquelas que se 

encontram no mundo real. 

Assim, este é concebido como parte da cultura nas mãos da criança “a manipulação do 

brinquedo leva a criança à ação e à representação, a agir e a imaginar” (BOMTEMPO, 2005 , p. 

68). Segundo Vigotsky,  
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No brinquedo, a criança sempre se comporta além do comportamento habitual 
de sua idade, além de seu comportamento diário; no brinquedo é como se ela 
fosse maior do que é na realidade. Como no foco de uma lente de aumento, o 
brinquedo contém todas as tendências do desenvolvimento sob forma 
condensada, sendo, ele mesmo, uma grande fonte de desenvolvimento 

(VIGOTSKY, 2007, p. 122). 
 
 

Desse modo, ocorre a transição da reprodução das práticas adultas, nas quais os objetos 

possuem seus verdadeiros significados, para a fase onde os brinquedos ganham novos sentidos, 

mudando completamente o espaço em que a criança encontra-se, o que consequentemente irá 

leva-la a construção de operações intelectuais novas de um nível elevado (ELKONIN, 1998, 

p.413 apud MAREGA; SFORNI, 2009, p. 7579). 

Portanto, ao brincar de motorista, por exemplo, substitui um objeto a ela acessível por 

outro que ainda não domina, no caso, uma cadeira transforma-se em carro e uma tampa de panela 

em um volante. Assim, toda ação tem um objetivo ligado estritamente a situação real, no caso, 

dirigir um carro. Dessa forma, “no brinquedo, os objetos que a criança utiliza perdem seu 

significado real e sua força determinante, motivadora de um comportamento padrão. Uma 

vassoura deixa de ser um objeto para varrer, limpar, e passa a ser um cavalo”. (Rossler, 2006, p. 

59) Porém, a ação no brinquedo não surge na situação imaginária, mas, são as condições da ação 

que fazem surgir a imaginação.  

Sendo assim, a criança reconhece o verdadeiro significado do objeto, no caso a tampa de 

panela, sabe qual é sua função social, porém, na atividade lúdica lhe atribui um novo significado, 

ou seja, este objeto transforma-se em um volante, isto é, o novo significado dado ao objeto surge 

ao longo do jogo, uma vez que suas condições são mutáveis, podendo este transformar-se em 

uma roda. Além disso, segundo Rossler (2006) ao brincar de dirigir, a criança estará apropriando-

se de inúmeros significados sociais desse objeto humano, como frear, virar o volante, estacionar, 

entre outros. 

Portanto, a brincadeira de jogos de papéis sociais permite a existência de um processo de 

ressignificação dos objetos e brinquedos, como afirma Santos (s.d.) ao dizer que tal modalidade 

de jogo traz consigo a seriedade dedicada à brincadeira, fazendo com que se tornem essenciais 

para o aprimoramento de condutas e de aprendizagens.  
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Além da questão do brinquedo, a brincadeira imaginária abriga também outro fator que 

corriqueiramente é esquecido quando se trata do assunto: as regras. Elas ocorrem de acordo com 

os temas da brincadeira e podem não ser visíveis de maneira explícita.  

Isso acontece, segundo Leontiev (2006), quando a criança reproduz a risca a ação dos 

adultos, comportando-se de acordo com as regras de tal função social, por exemplo, ao brincar de 

professora, ela conduz e organiza o comportamento de seus alunos, impondo as regras da 

situação de forma latente, ou quando está brincando de tomar chá, ela dramatiza exatamente a 

ação de um adulto, mexe com uma colher e dirige a xícara até sua boca, em seguida deposita-a no 

pires, reproduzindo o que é comum no ambiente adulto. Assim, a criança deixa de lado suas 

próprias ações e faz com que as regras surjam a partir da atividade imaginativa, naturalmente, 

além de aprender a capacidade de dominar e controlar seu próprio comportamento.  

De acordo com Arce e Simão (2006) há uma crença que afirma ser o jogo uma fonte de 

liberdade e prazer da imaginação, entretanto, citando Elkonin (1987) ressaltam que se por um 

lado o jogo é uma atividade livre, por outro ele desenvolve a consciência das ações da criança. 

Por isso, deixa de ser livre, pois a criança tem de submeter-se as regras da ação, portanto, é uma 

liberdade ilusória, além do fato de que assumir o papel do outro com exatidão pode ser doloroso e 

nada divertido uma vez que o resultado torna-se o oposto do esperado. “O prazer coloca-se 

quando o resultado do jogo é positivo, o que indica que nem sempre o prazer pode advir, pois o 

resultado pode ser negativo no decorrer da atividade lúdica” (ARCE; SIMÃO, 2006, p. 73).  

Com o desenvolvimento dos jogos surgem explicitamente as relações sociais em que as 

crianças vão além do objeto físico e passam a atuar com outros indivíduos. Novamente na 

brincadeira de motorista, este além de estabelecer contato com seu “carro” (a cadeira) também 

terá de relacionar-se com os passageiros, subordinando-se as regras que essa ação irá exigir, no 

caso, parar onde o passageiro solicitar, por exemplo. Assim “uma criança descobre no objeto não 

apenas as relações do homem com esse objeto, como também as relações das pessoas entre si” 

(LEONTIEV, 2006, p. 135). 

Rossler (2006, p. 57) afirma que “direta ou indiretamente, o universo dos adultos sempre 

estará presente nas atividades lúdicas das crianças, determinando sua forma e seu conteúdo, 

interfiramos nelas ou não”, ou seja, de qualquer forma a brincadeira infantil estará marcada pelas 

atividades dos adultos. 
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Arce e Simão (2006) ao citar Elkonin (1986) afirmam que é necessária a interação da 

criança com os adultos para que esta possa introduzir-se na vida humana, ou seja, é o adulto 

quem irá humaniza-la, possibilitando o acesso da mesma aos conhecimentos historicamente 

acumulados pela humanidade. 

De acordo com Martins (2006, p. 35) a criança, pela mediação do outro, “é capaz de fazer 

análises, sínteses e generalizações primárias, identificando e destacando as propriedades 

principais dos fenômenos que a cercam, sintetizando-as para sua melhor compreensão”. A partir 

disso, surgem inúmeras possibilidades de aprendizagem e essa influência educativa estrutura os 

atributos da personalidade, sendo eles as capacidades e o caráter, que diferencia os indivíduos uns 

dos outros.  

Logo, os jogos de papéis sociais influenciam no desenvolvimento como um todo da 

criança, uma vez que “ao brincar, ela aprende a ser e agir diante das coisas e das pessoas, pois, é 

a partir das ações práticas realizadas que os processos internos se estruturam” (MARTINS, 2006, 

p. 39), ou seja, é brincando que ela adquire as experiências necessárias para organizar as 

estruturas de sua personalidade. Nesse sentido, segundo Rossler (2006), é por meio da atividade 

lúdica que a criança irá participar ativamente do contexto sociocultural, incorporando-o a si, 

constituindo-se, assim, o desenvolvimento psíquico da mesma. 

Ao citar Mukhina (1996), Martins (2006) apresenta três propriedades que refere-se a 

importância dos jogos de papéis sociais no desenvolvimento psíquico da criança, sendo elas o 

caráter semiótico, em que ela se apropria de um objeto e o transforma em outro, mudando, assim, 

sua função, como por exemplo, ao pegar uma escova de cabelo faz dela um microfone; a dotação 

de argumentos e conteúdos, na qual reflete de acordo com sua própria visão a realidade em que 

encontra-se inserida, ou seja, ela representa os papéis sociais de acordo com aquilo que ela tem 

contato, da forma como o vê, desse modo aplica a injeção na boneca assim como o enfermeiro 

aplicou nela; e, as relações lúdicas e reais, em que a primeira é estabelecida pela natureza e 

característica do jogo e a segunda estabelecida pelos demais participantes e pela situação deste. 

Além da importância de tal jogo para o desenvolvimento da personalidade, este também 

contribui para o desenvolvimento da consciência, uma vez que possibilita à criança entender as 

diferenças e semelhanças entre ela e os outro, incluindo o adulto, passando a compreender sua 

próprias qualidades, bem como, a elaborar juízos. (ELKONIN, 1998 apud MARTINS, 2006).  
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Portanto, a brincadeira de papéis sociais, apesar de ser espontânea e natural, é marcada 

pelas condições objetivas da criança, uma vez que ao reproduzir as ações dos adultos, o jogo 

torna-se repleto de intencionalidade e de objetivos, fazendo com que a personalidade da criança 

desenvolva-se, pois “[...] no jogo a criança toma consciência de si mesma, aprende a desejar e a 

subordinar seu desejo e seus impulsos afetivos passageiros; aprende a atuar subordinando suas 

ações a um determinado modelo, a uma determinada norma de comportamento” (ELKONIN, 

1987, p. 100 apud ARCE; SIMÃO, 2006, p. 73). 

De acordo com Steinle (2013) a atividade imaginativa ao associar-se com outras funções 

psicológicas, como a memória ou a percepção proporciona as condições para o desenvolvimento 

das capacidades criativas. Assim, a imaginação acontece tendo como base as experiências 

vivenciadas pela criança na sua relação com as pessoas e com os objetos, ou seja, com o meio 

social. 

Atualmente, inúmeras pesquisas tem apontado a importância da atividade lúdica no 

desenvolvimento infantil, entretanto, diante de tudo o que foi exposto, entendemos que durante a 

brincadeira de papéis sociais, devem ser respeitados a espontaneidade, a criatividade e o 

desenvolvimento como um todo das crianças, uma vez que tal brincadeira não é biológica, inata, 

mas sim histórica e socialmente construída. 

  

 

Considerações finais 

 

Esta pesquisa ainda está em desenvolvimento, mas, acreditamos que devido ao fato de 

serem repletos de intencionalidade e objetivos, os jogos de papéis sociais podem contribuir para o 

desenvolvimento da psique infantil, bem como da imaginação criadora, além de proporcionar a 

apropriação das relações sociais e do mundo dos objetos, promovendo, assim, aprendizagens 

significativas nas crianças. 

Porém, Contextualizar os jogos de papéis sociais, tendo como pilar as relações sociais da 

criança, não é uma tarefa fácil, ainda mais quando se tem a teoria histórico cultural como base 

teórica. 
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Grupo de Trabalho - Políticas educacionais e Gestão escolar 

 

 

Introdução  

 

A temática deste propôs-se a levantar e discutir os elementos decorrentes da formação 

inicial que impactam o trabalho docente. Definiu-se como recorte temporal os anos 1990, 

contexto de consumação do estado neoliberal.  O estudo tem como questão de provocação a: 

Quais são os elementos – decorrentes do modelo de formação nas universidades – que 

impactaram no trabalho docente? Este norteou a escolha do referencial bibliográfico que compôs 

a análise que resultou no presente estudo. Desta forma, estabeleceu-se como hipótese, que as 

políticas públicas para a formação docente, pressionadas pela tendência mercadológica imposta 

pela sociedade neoliberal acabaram por influenciar na precarização do trabalho do professor. 

Trata-se da tentativa de compreender a relação entre sociedade, Estado, políticas de 

formação docente e trabalho docente, e, entender o contexto dessa relação contraditória que 

finda-se em processo de precarização do trabalho do professor, impulsionando mudanças na 

política de formação inicial e acarretando comprometimento da melhor qualidade de trabalho do 

professor. No contexto das políticas educacionais contemporâneas, a formação docente assumiu 

foco mercadológico, fator esse que acabou por precarizar o trabalho do professor. 

 A pesquisa é bibliográfica, de caráter qualitativo, desenvolvida por meio do levantamento 

de literatura, leituras, resumos e fichamentos. Material que subsidiou a escrita do projeto e o texto 
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final. Enfim, o trabalho foi pensado para compreender as contradições políticas existentes na 

formação de professores e que acarretam a precarização do trabalho docente.  

 

Relação Histórica e Ontológica entre Trabalho e Educação  

 

Ao analisar o trabalho numa dimensão mais abrangente, Marx (1964), defende que o 

conteúdo definidor da essência humana reside no trabalho. É pelo trabalho que o homem produz 

a si mesmo, a realidade e a cultura que a representa. Ao modificar sua natureza para sobreviver, o 

homem cria o trabalho, e cria a si mesmo: humaniza-se.  

 

Diferentemente dos outros animais que têm sua existência garantida pela 

natureza bastando-lhes adaptar-se a ela para sobreviver, o homem necessita fazer 
o contrário. Precisa agir sobre a natureza transformando-a e ajustando-a as suas 
necessidades. Em lugar de adaptar-se à natureza, tem de adaptá-la a si. E esse 
ato de agir sobre a natureza transformando- a é que se chama trabalho 
(SAVIANI, 2005a, p.11). 

 

 

Segundo Marx (1964), trata-se da dinâmica dialética que produz alterações também no 

homem. Assim, define o trabalho como uma condição do ser do homem. O homem intervém 

intencionalmente na natureza modificando-a para garantir sua sobrevivência física e social e por 

meio desta intervenção na natureza é que o homem se humaniza: faz-se homem. 

Diante da demanda por aprender a produzir a sua existência, a ação do homem engendra a 

formação de si mesmo, o que se constitui em processo educativo. Partindo desse pressuposto, no 

processo de fazer-se homem, a transferência da essência sistematiza-se como processo educativo 

necessário. Trata-se da condição do trabalho não material que adquire caráter imperativo na vida 

social e individual.  

Sendo assim, “a origem da educação coincide com a origem do próprio homem” 

(SAVIANI, 2005b, p. 246). Ela repercute-se no do ato de aprender, que diferentemente da 

escolarização, concebida como processo da transmissão do saber sistematizado, aprende-se por 

meio da experiência e convívio coletivo. A garantia da existência humana demanda aprender a 

agir sobre a natureza, sobre si mesmo e na relação com os iguais na condição humana. Ou seja, é 

imperativo que o homem seja educado. Diferentemente do trabalho material (labor que exige a 

força braçal do homem, e que também resulta na produção de saber), todo o processo educacional 
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materializado na produção do saber situa-se na categoria de trabalho não-material (trabalho 

cognitivo e intelectual), de forma que o produto não se separa do ato de produção. Essa é uma 

condição inerente ao homem. 

Esse quadro histórico da atividade do homem, do tornar-se humano, por meio do trabalho, 

e concomitantemente, por meio do processo educativo, permeia todos os períodos sociais da 

história. Entretanto, conforme o modo de produção, o conceito de trabalho e sua relação com a 

educação repercutem modificações significativas. No modo de produção comunal, na sociedade 

primitiva, o trabalho e os bens dele decorrentes eram coletivamente divididos, assimilados e 

transmitidos para as gerações posteriores. Já na sociedade feudal, produzia-se para atender às 

necessidades de consumo – economia de subsistência-, e na medida em que essa produção 

excedesse às necessidades de consumo, podia ocorrer algum tipo de troca. A própria produção e a 

troca constituíam-se em ato educativo.  

O avanço das forças produtivas intensificou o desenvolvimento da economia medieval, 

gerando uma produção excedente o que ativou o comércio e transpôs para uma sociedade de 

mercado, onde a troca determina o consumo, dando origem à sociedade capitalista. Na sociedade 

capitalista, o sentido do trabalho muda, ele passa a ser uma atividade laboriosa e explorada pelo 

capitalista como meio de lucratividade e vantagens. O trabalho passa a ser, portanto, a 

expropriação da força humana, do produto do trabalho, e da cultura. 

No processo histórico, toda vez que o produto do trabalho não estorna ao trabalhador, 

produz-se sua alienação em detrimento da essência de sua natureza definida em sua atividade 

vital. A atividade produtiva converte-se em sacrifício imposto ao trabalhador na realização de 

lucro. Assim, o trabalho implica um processo de desumanização, em que se dá uma alteração na 

própria essência do homem, que adquire a condição de mercadoria. Portanto, o trabalho perde sua 

condição de princípio criativo da existência humana, e, é convertido, em elemento de degradação 

e de escravização do trabalhador (SAVIANI, 2005b, p. 232). 

Ao tempo da sociedade capitalista, a educação vem contribuindo para a reprodução desta 

sociedade e relações de classes, uma vez que tende a refletir a sociedade que a produz (ORSO, 

2008). “Essa forma de educação corresponde a essa sociedade, que tem na alienação da força do 

trabalho e, consequentemente, na alienação da consciência um meio de se reproduzir e se 

perpetuar” (ORSO, 2008, s.p). O capitalismo assume duas posições clássicas, a concorrencial 

(paradigma da liberdade econômica, da eficiência e da qualidade) e a estatizante (paradigma da 
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igualdade), que se revezam e orientam historicamente a sociedade, o que inclui também a 

educação (LIBÂNEO, 2003, p. 84-85). 

O paradigma da igualdade defende as mesmas oportunidades para todos como ideal de 

uma sociedade moderna, democrática e científica. Assim, a igualdade de acesso ao ensino se 

justifica na universalização deste, pela ampliação quantitativa do acesso à educação. O que está 

posto como fundamento é o máximo desenvolvimento individual e a adaptação social conforme a  

inteligência e capacidade (seleção natural) (LIBÂNEO, 2003, p. 90-92). 

Já o paradigma da liberdade econômica, da eficiência e da qualidade, acentua a relevância 

da iniciativa privada no sistema produtor de mercadorias, eficiência e qualidade de produtos e 

serviços como critérios para reger a concorrência de mercado e definir o grau de competitividade 

de cada empresa. Reordena a ação do Estado, limitando suas políticas públicas, ente as quais a 

educação. Nesse contexto, o discurso da eficiência e qualidade acaba e justifica-se no Estado 

falido, incompetente administrativamente e financeiramente e transfere o ensino para iniciativa 

privada, que prima pela eficiência e qualidade, acirrando o mercado competitivo e mercadológico 

(LIBÂNEO, 2003, p. 92-95). 

A universidade brasileira é herdeira desses arranjos políticos e econômicos. “Na 

perspectiva de reestruturação capitalista em curso, a universidade administrada passa a ser 

entendida como locus da formação de profissionais” (DOURADO, OLIVEIRA e CATANI, 

2003, p.19), a formação do indivíduo para produzir mais e melhor.  

Produto e mecanismo do modo de produção capitalista, mormente em sua versão urbana 

industrial-info-tecnológica, a escola contemporânea tem sido inserida em reformas, que visam 

adaptar a escola aos objetivos econômicos e políticos-ideológicos de sobrevida do Capital, como 

parte de readequações mais amplas quem abarcam Estados e conglomerados de Estados. Neste 

trabalho tratamos da readequação do Estado e consequentemente de suas instituições e funções,  

notadamente as sociais, que se deram a partir dos anos 1990, e que, no campo da educação, visam 

adaptar a escola aos objetivos econômicos e políticos-ideológicos do projeto societário de âmbito 

mundial para a periferia do capitalismo na nova etapa do capitalismo monopolista (NEVES, 

2006, p. 81).  As expressões se deram em políticas educacionais consignadas na difusão do 

discurso da qualidade total. 
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Esse entendimento levou os países da América Latina e, particularmente, o 
governo brasileiro, durante a década de 1990, a promover uma ampla reforma 

educacional, que incluiu a educação superior. Foram implementados políticas e 
mecanismos que intensificaram os processos de mercantilização da produção do 
trabalho acadêmico e da gestão universitária, consubstanciando uma 
metamorfose nas instituições de ensino superior (IES), particularmente na rede 
pública federal, visando adequá-las e ajustá-las ao paradigma gerencialista 
adotado na reforma do Estado e à lógica de privatização e mercantilização de 
bens e serviços acadêmicos (DOURADO, OLIVEIRA e CATANI, 2003, p.20). 
 

 

O Estado adotou uma administração descentralizada, passou as matérias que até então lhe 

eram pertinentes para outros níveis e adotou a postura de Estado-Regulador-Avaliador, passando 

a normatizar e orientar condutas, controlando o sistema através de resultados testados por meio 

de variados instrumentos de medida. Em decorrência dessa reforma, o Estado, a partir de então, 

se responsabilizou diretamente pela concepção da formação técnica e ético-política das massas 

trabalhadoras (educação básica), e, dividiu com a iniciativa privada a formação técnica e ético-

política do trabalho qualificado (educação superior).  

 

Na era da globalização, o Banco Mundial/BIRD, deslocou a educação para 
esfera econômica, onde a esfera educacional é uma das condicionalidades 
impostas pelo ajuste. As políticas educacionais da América Latina, sob as teses 

da descentralização e autonomia, inscrevem-se nos processos propostos pelo 
projeto neoliberal. (FIGUEIREDO, s.d., p.06). 

 

 

Para melhor compreensão, bem como para entender as Políticas Públicas e sua função na 

sociedade, impõe-se diferenciar e estabelecer as relações entre Estado e Governo. Nesse sentido 

Höfling (2001) define o [...] Estado como conjunto de instituições permanentes […] que possibilitam a 

ação do governo; e o Governo, como conjunto de programas e projetos que partem da sociedade 

(políticos, técnicos, organismos da sociedade civil e outros) […] e desempenha as funções de Estado por 

um determinado período.” (HÖFLING, 2001, p. 31), e segundo necessidades imperativas considerando o 

teor dos conceitos, políticas públicas referem-se a ações por meio das quais o Estado repercute um projeto 

de governo voltado para setores específicos da sociedade. Neste sentido, as políticas públicas tem sua 

essência definida na condição de desenrolar propostas de diminuição das desigualdades estruturais 

produzidas pelo desenvolvimento socioeconômico.  

Assim, a educação faz parte de uma política pública social que o Estado utiliza para a 

manutenção das relações sociais. “O processo de definição de políticas públicas para uma 
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sociedade reflete os conflitos de interesses, os arranjos feitos na esfera do poder que perpassam as 

instituições do Estado e da sociedade como um todo” (HÖFLING, 2001, p. 38). 

 Discutir as políticas públicas em uma sociedade, onde acumulação de capital é o 

princípio norteador, é tratar de questão marcada pelas contradições. De forma especial no caso de 

políticas públicas de cunho social como são as questões relacionadas às políticas para a formação 

de professores. 

 

 

Políticas de Formação Docente Pós Ano de 1990: Pontos e contrapontos  

 

Ao destacar que a sociedade neoliberal entende as políticas públicas sociais como “[...] 

ações do Estado na tentativa de regular os desequilíbrios gerados pelo desenvolvimento da acumulação 

capitalista”, Höfling destaca: a) o entendimento da intervenção do Estado como ameaça à liberdade da 

livre iniciativa e concorrência; b) a função do Estado promotor dos desbloqueios necessários ao 

funcionamento adequado do mercado no sentido de ele próprio estabelecer mecanismos de equalização 

das relações da produção e consumo. (HÖFLING, p.2, 2001). 

A partir dos anos 1990, com o processo de redemocratização e fortalecimento do 

neoliberalismo no Brasil, houve um processo intenso de reformas educacionais que culminaram 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN nº 9.394/96). O caráter educativo 

passa a ser a preparação para o mercado de trabalho com o intuito de suprir as demandas de 

mercado no processo produtivo. Devido a esse novo caráter, “a educação passou assim a ser um 

requisito indispensável ao sucesso profissional” (DUARTE; OLIVEIRA, 2005, 1987 p.19). 

Nesse novo cenário, o financiamento das políticas educacionais passou a ser, em grande 

parte, fomentado pela iniciativa privada, como uma estratégia social compensatória, de controle e 

conformação social. No entanto, a concepção neoliberal instituída na sociedade brasileira na 

atualidade, privilegia o individualismo como forma de crescimento pessoal e dicotomiza a 

sociedade de suas contribuições coletivas, depreciando as políticas sociais que “tem suas raízes 

nos movimentos populares do século XIX, voltadas aos conflitos surgidos entre o capital e o 

trabalho, no desenvolvimento das primeiras revoluções industriais” (HÖFLING, 2001 p.5), cuja 

responsabilidade da elaboração, instituição dessas políticas e de fazê-las funcionar é do Estado 

que, deve ter clareza da amplitude dos problemas que afligem a sociedade em sua totalidade. 
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O que se pode apontar como contraponto às políticas públicas sociais, são políticas 

amenizadoras e não eficientes, que fortalecem a iniciativa privada. Um exemplo é a Educação à 

Distância (EAD), que ganhou força a partir da LDBEN de 1996. É uma política para a formação 

de professores que apresenta um aligeiramento em sua formação e visa o acúmulo do capital por 

meio da produção de mais valia e da exploração e expropriação do trabalho não material docente. 

Entretanto, esta é uma modalidade de ensino superior que abrange todo o território nacional, 

chegando a lugares nos quais o ensino presencial talvez nunca chegasse. Dessa forma, não há 

como descartar a EAD e nem deprecia-la, pois, assim como o ensino presencial tem seus 

contrapontos, a EAD tem seus pontos favoráveis. As políticas públicas de cunho social, são 

tratadas como um mecanismo de dominação, no qual, 

 

Em relação a suas estratégias de dominação, o Estado, embora continue a deter o 
uso legítimo da força, podendo pôr em funcionamento seu aparato repressivo 
para inviabilizar a organização das massas populares, vê-se compelido a utilizar 
cada vez mais amplamente estratégias políticas que visem a obtenção do 
consenso, diante a ampliação dos espaços superestruturais estreitos da 

democracia clássica. (NEVES, 1999, p.27) 
 
 

O principal interesse dessas políticas é a manutenção do capital, por meio de ações que 

apenas amenizam os anseios sociais e que não resolvem os problemas em sua raiz. A função é o 

controle das massas, que, sob dominação, proporcionam a elite maior força de trabalho e 

concomitantemente, maior nível de produção. As políticas públicas são elaboradas e 

implementadas em favorecimento a um pequeno grupo que tem domínio social. Não há 

pensamento de superação da realidade social, o que existe são ações amenizadoras que acalmam 

momentaneamente a classe que está à margem da sociedade, ou seja, as políticas são formas de 

controle social. 

 

 

O Trabalho Docente no contexto Neoliberal: Lutas e contradições 

 

É fundamental tal compreensão das relações do Estado brasileiro para com as políticas 

sociais e nesse caso a educacional, para poder fazer um gancho com as reformas da Educação 

Superior, que visam à adaptação das Universidades Públicas ao contexto capitalista. 
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O primeiro momento, foi caracterizado pela necessidade de um ajuste econômico e 

administrativo, que se encerrou com a implementação do Plano Real. No campo educacional, 

houve a difusão das ideologias neoliberais (qualidade total, gestão, empresariamento da 

educação, principalmente da superior). O segundo momento é conhecido como “era” Fernando 

Henrique Cardoso (FHC). “Essas administrações responsabilizaram-se prioritariamente por 

reestruturar o Estado em suas funções econômicas e político-ideológicas” (NEVES, 2006, p.82). 

Os discursos modernizantes foram proliferados nos anos 1990, subsidiando ações definidas como 

modernizantes e que tiveram o objetivo de readequar o Estado às soluções de enfrentamento da 

crise do capitalismo em curso. 

 

A reforma do Estado, com inspiração nos princípios da administração de 

empresa, está voltada para uma “Administração Pública Gerencial”, a partir dos 
princípios da descentralização com formas flexíveis de gestão; de incentivo à 
criatividade; de avaliação; de controle; de competição administrativa; de 
eficiência e de qualidade, o que está sendo exigido também para as instituições 
escolares (FIGUEIREDO, s.d., p.7-8). 
 
 

As metas da reforma do aparelho estatal focam na flexibilização e descentralização. Com 

isso, a política educacional brasileira também sofreu alterações. Uma nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN) surgiu para dar suporte jurídico às novas exigências; mudanças 

nos mecanismos de financiamento da educação básica, com a implementação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), bem como 

financiamentos viabilizados por empresas privadas; alterações na formação de professores para os 

diferentes níveis e modalidades de ensino; a definição de novos parâmetros e diretrizes curriculares 

nacionais e seus instrumentos de avaliação, são exemplos claros de uma administração voltada para o 

controle de resultados, descentralização, qualidade e produtividade. 

A reestruturação da educação superior caracterizou-se na expansão acelerada de vagas nas 

instituições privadas, ajustamento das universidades públicas numa visão empresarial 

(organização capitalista), com perspectiva gerencialista, produtivista e mercantilizadora da 

produção do trabalho acadêmico. A implantação de procedimentos de avaliação, visando à 

competitividade e produtividade, além de regulação e controle; programas de eficácia para uma 

rápida transmissão de “conhecimento” (DOURADO, OLIVEIRA e CATANI, 2003, p.20-23). 

“Desse modo, a materialização de tais políticas resultou na criação de formatos institucionais 

diferenciados, oferta de novos cursos pós-médios e ênfases em novas modalidades de educação, 
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tais como a educação à distância e a profissional” (DOURADO, OLIVEIRA e CATANI, 2003, 

p.24). 

No terceiro momento, entra o governo de Luís Inácio Lula da Silva, propondo um projeto 

de sociabilidade neoliberal reformulado ou reciclado, onde o Estado intensifica o seu papel de 

educador. Políticas educacionais como: a reforma da educação superior; o Programa Brasil 

Alfabetizado; a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb); o Programa Universidade para Todos 

(ProUni); Programa Bolsa Escola; os novos marcos regulatórios para a educação profissional e 

tecnológica; a rede nacional de formação continuada dos profissionais da educação, “fazem parte 

dessa estratégia estatal mais abrangente de formação de um novo homem coletivo no espaço 

nacional” (NEVES, 2006, p.86). 

No governo Dilma Rousseff (2011-2014), as políticas educacionais acabam sendo uma 

continuidade do governo Lula. Com algumas mudanças estruturais de governo para governo nas 

políticas públicas para educação superior, fica claro que o Brasil continua focando o 

neoliberalismo, com ações mercantilistas e privatistas. A educação, melhor o ensino, vai 

perdendo sua função de transmissão do conhecimento como forma de emancipação humana e 

passa a ser um jogo nas mãos da classe dominante, que tem como objetivo continuar a explorar a 

classe trabalhadora de uma forma mais sutil.  

Neste contexto encontram-se as Universidades Públicas ameaçadas e em permanente 

crise. Faltam recursos de toda ordem para garantir sua funcionalidade – que como estratégia de 

sobrevivência, tem como opção se adaptar a esse novo processo produtivo, com o objetivo de 

gerarem conhecimentos científicos-tecnológicos necessários à competitividade das empresas do 

mercado global – adoção da qualidade total (neotecnismo). Podendo ser “úteis” se 

corresponderem aos desafios do mundo atual: satisfação dos clientes, produtividade, redução de 

custos, etc. (LIBÂNEO, 2003, p. 104-105). 

 

Nessa ótica capitalista, só é produtiva a universidade que vincula sua 

produção às necessidades do mercado, das empresas e do mundo do 

trabalho em mutação, ou seja, subordina sua produção acadêmica formal 

e concretamente às demandas e necessidades do mercado e do capital. Tal 

lógica tem implicações efetivas no campo universitário, ao minar as bases 

da universidade como espaço privilegiado de produção de conhecimento 

(DOURADO, OLIVEIRA, CATANI, 2003, p. 19-20). 
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As universidades passam a ser mais um instrumento da sociedade capitalista, formando 

profissionais “qualificados” para o mundo do trabalho. Percebe-se então, na Universidade pública 

brasileira, um processo de privatização e de orientação da produção do conhecimento a partir da 

racionalidade do mercado
 
(LEMOS, 2006, p.02). 

Visualizar a totalidade desse processo requer lembrar que a universidade brasileira sofre 

os impactos das políticas educacionais, e tem como um dos resultados desse processo a 

intensificação do trabalho docente, com a inserção de práticas flexíveis de trabalho.  

 

Há um conjunto de variáveis em diferentes níveis da gestão do ensino superior, 

que terminam por afetar o cotidiano do professor, significando também um 
conjunto permanente de tensões institucionais. [...] essas medidas atingem de 
forma significativa o elemento central definidor do ensino superior que é a 
autonomia docente, ao mesmo tempo em que colocam os professores como 
receptáculo de uma forte pressão, definida por uma burocracia estatal e 
institucional cada vez mais dirigidas por uma racionalidade estranha, a da 
produtividade, em relação às características intrínsecas do fazer universitário, 
cuja função fundamental é produzir conhecimento, torná-lo acessível à 

população e formar pessoas que possam assumir uma postura crítica e criativa 
diante dos desafios da realidade (LEMOS, 2006, p. 08).  
 
 

As condições de trabalho dos docentes vinculados a projetos de pesquisa, orientações, 

aulas, e outras atividades, mostram as contradições do processo de produção e divulgação do 

conhecimento na academia. Por um lado o professor intensifica seu trabalho em virtude de ter 

que responder a todas as exigências postas pela sua função, ao mesmo tempo, colabora com o 

processo de divulgação do conhecimento por meio de sua produção na universidade oriunda de 

seus projetos de pesquisa. 

 

Políticas Públicas para a Formação Docente: Uma análise dos documentos oficiais da 

educação 

 

A educação como política social no mundo capitalista carrega consigo o caráter 

utilitarista, cuja função principal é a acomodação social como forma de controle ideológico. Nas 

universidades, o caráter produtivista é facilmente percebido no campo das pesquisas, cujos 
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melhores incentivos são para o desenvolvimento de pesquisas no campo comercial e industrial, 

que irão beneficiar um aumento de produção e de capital, formando assim, intelectuais 

orgânicos
54

 para reproduzir a ideologia da sociedade vigente, num estado de conformismo 

científico-tecnológico.  

Dentro das políticas educacionais, encontram-se as políticas de formação de professores. 

Esta não se desvincula do mundo do trabalho, no entanto, o que não pode ocorrer, é a perda das 

características e especificidades do ser docente. Por meio do conhecimento científico, 

sistematizado e historicamente acumulado de maneira coletiva, o professor torna-se um mediador 

de transformação social e transmissor de conhecimento, e não apenas um técnico com atitudes 

mecanizadas e reprodutor de ideologias. 

Os modelos internacionais de educação advindos de documentos de órgãos como a 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Nações Unidas (ONU), 

UNESCO e Banco Mundial (BIRD), são responsáveis em dar o tom das políticas educacionais 

nacional, e nesse cenário “[...] que impõe a primazia da argumentação econômica, é também 

decisivo para a reconceituação da educação como mercadoria, como serviço a ser comprado e 

não mais como um direito social de todo cidadão” (DIAS-DA-SILVA; FERNANDES, 2006 p. 

2). Nesse contexto, o trabalho docente é reduzido apenas à execução dos pacotes pedagógicos 

importados, numa perspectiva de alienação e reprodução de ideologia pertencente à classe 

dominante contrapondo-se ao professor que trabalha numa perspectiva humanizadora, cujo 

intuito é formar e emancipar sujeitos, tornando-os autônomos no processo educativo. 

A busca por uma identidade consolidada e uma formação docente qualificada fez com 

que os teóricos defensores do curso de Pedagogia com formação generalista se mobilizassem no 

intuito de discutir novas políticas para a formação docente. As várias manifestações culminaram 

em novas diretrizes para o curso. “Em resumo, o espírito que presidiu à elaboração das Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia foi a consideração de que o pedagogo é um 

docente formado em um curso de licenciatura” (SAVIANI, 2008 p. 65). 

No curso de Pedagogia, as novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) chegaram em 

2006, após longos embates e discussões por parte dos movimentos que discutem a formação dos 

profissionais da educação. As novas DCN não garantem a formação qualificada para os 

                                              
54

 De acordo com Gramsci, são os nascidos em determinada classe e que para a manutenção do status quo 

cristalizam-se em grupos fechados a serviço do crescimento de sua própria classe. (GRAMSCI, 1989, p. 23) 
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professores atuarem na educação básica e ensino superior. São necessárias políticas apropriadas e 

maior rigor nos critérios de autorização e avaliação dos cursos, acrescidas de uma melhor 

avaliação no credenciamento dos cursos de licenciatura na esfera privada. Nesse sentido, uma 

formação inicial coerente e qualificada na graduação influenciará na efetivação das políticas de 

melhoria da educação básica. 

De acordo com Maués (2003), muitos fatores, nas políticas de formação de professores 

depreciam os cursos. Trata-se das formações aligeiradas, a inserção das novas tecnologias de 

informação sem uma formação apropriada, políticas de diminuição do financiamento da 

educação, além da desregulamentação estrutural do ensino. 

Esses fatores são constantemente discutidos por aqueles que lutam por uma formação 

docente pública e de qualidade. Propostas de novas políticas são apresentadas ao governo, como 

é o caso da nova DCN do curso de Pedagogia, o novo Plano Nacional de Educação (PNE) 2011-

2020 e o Exame Nacional para o Ingresso na Carreira Docente. 

A LDBEN discursa em relação à educação para a cidadania. Mas, é preciso refletir a 

respeito do tipo de cidadãos que a escola forma hoje. Não há condições culturais e sociais para 

que os sujeitos sejam levados a serem críticos. Devido a fatores políticos, econômicos e sociais, 

que interferem cotidianamente na vida do cidadão – mesmo que indiretamente -, esses acabam 

vendendo sua força de trabalho a valores ínfimos para sua sobrevivência.  

Outro exemplo de políticas para o ensino superior de propensão neoliberal remete-se ao 

ano de 2005, quando o Ministério da Educação (MEC) emitiu uma minuta, igualando o curso de 

Pedagogia ao curso de Normal Superior. 

Após essa minuta, os educadores, por meio da Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação (ANFOPE) e outras associações como a Associação Nacional de Pós 

Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) e o Centro de Estudos Educação & Sociedade 

(CEDES), mobilizaram-se ainda mais pela luta por novas DCN para o curso de Pedagogia e 

pediram audiência pública ao Conselho Nacional de Educação (CNE). Foi um movimento 

nacional, que uniu professores e acadêmicos. 

No documento intitulado de “Contribuições para Subsidiar Discussões na Audiência 

Pública Nacional/CNE sobre a Proposta de Diretrizes para a Formação Inicial de Professores da 

Educação Básica, em Curso de nível superior” datado em 23 de abril de 2001, além de 

demonstrar que a luta por uma nova legislação para o curso de pedagogia já acontecia há um 
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longo tempo traz uma reflexão em relação à sociedade, o ensino superior e o que precisaria ser 

modificado nesta nova legislação. A formação docente deve acontecer em ambiente institucional, 

onde são construídos os saberes científicos e a valorização da pesquisa. Este ambiente é a 

universidade. Outro ponto importante do documento é com relação à carga horária do curso, que 

deve ser de 3200 horas anuais, para que haja um extenso estudo teórico, aprimoramento do 

conhecimento e formação intelectual. 

Após discussões, em 15 de maio de 2006, as novas DCN foram instituídas. Uma das 

grandes vitórias foi registrada no artigo 10 da nova legislação, com relação à extinção das 

habilitações que fragmentavam o curso e posteriormente, transformavam a escola num ambiente 

hierarquizado e corporativista.  

No artigo 11 consta o que os teóricos da educação, dentre eles o professor Dermeval 

Saviani, chamaram de “a grande derrota ante as novas DCN”. Trata-se da continuidade da oferta 

do curso Normal Superior, oferecendo abertura e tempo para que eles transformem-se em cursos 

de Pedagogia, com isso, o governo, representado pelo MEC, acabou dando brechas para que a má 

formação docente continuasse. 

O Plano Nacional de Educação - lei que institui metas e medidas que norteiam a educação 

brasileira no período de dez anos - faz um levantamento das falhas e possibilidades de melhorias 

na educação, traçando-as meta nacional a ser atingida, como a causa da evasão escolar e as 

possibilidades de diminuição como forma de obter a universalização da educação. 

No antigo PNE quanto no decênio 2011-2020 é contraditório falar em universalização do 

ensino fundamental e tratar os alunos de “clientela”. Aqui é notável a desvalorização do processo 

de humanização que só acontece por meio da educação. Esquece-se a função social da escola, 

prevalecendo apenas o processo de formação para o mercado de trabalho e não para a vida, para a 

mudança social. Usam-se nomenclaturas do universo mercadológico para dar nomes a escola e 

seus processos. Isso é clareado também na ideia de criação de uma prova para avaliar se a criança 

aos oito anos está alfabetizada, assim como está descrito em uma das metas do novo plano. Não 

há coerência nesta meta, pois se a LDBEN nº 9.394/96, trata a alfabetização como um processo 

que se apresentará em todos os anos das séries iniciais do ensino fundamental I, seria incoerente 

com a Lei maior da educação a aplicação de uma prova no meio desse processo, além de 

estimular o espírito de competitividade entre alunos e escolas com uma espécie de ranqueamento 

dos melhores. 
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Pensar na educação apenas numa visão positivista
55

 e não como um processo dialético, 

faz com que haja a fragmentação do processo de ensino-aprendizagem, começando na graduação 

e conjeturando na educação básica.  

 

 

Considerações Finais  

 

De forma geral buscamos explicar de que maneira o Estado Neoliberal e suas políticas 

amenizadoras influenciam no processo político de formação docente e com isso ultimamos que 

juntamente com as reformas do Estado (mínimo), houve as reformas na educação que 

culminaram com a LDBEN 9.394/96, lei maior da educação brasileira que, em sua letra trata 

inclusive de como deve ser a formação e o trabalho docente – artigos 61-67 – formação essa para 

o mercado de trabalho e trabalho nos moldes reprodutivistas. 

O contraponto das políticas públicas sociais – incluindo as políticas de formação – são as 

políticas amenizadoras que fortalecem e estabilizam a iniciativa privada, como é o caso da EAD 

que se trata de uma política de formação aligeirada e que visa o acumulo do capital. Entretanto, é 

uma modalidade de ensino que abrange todo o território nacional, chegando a lugares onde o 

ensino presencial não consegue adentrar, portanto, este não é um assunto que se encerra neste 

artigo, devendo ser analisado com maior cuidado e não ser descartado. 

Pode-se dizer, na atualidade, que a função da política social é o controle das massas e a 

mesma favorece apenas um pequeno grupo. Nesse aspecto, a formação de professores pode ser 

usada como disseminação ideológica, ou seja, reproduzir nas escolas o pensamento neoliberal por 

meio do trabalho docente. 

A sucinta análise documental proposta na pesquisa identifica a inculcação do controle 

ideológico Estatal na tentativa de reprodução social, nos quais, os modelos internacionais de 

educação sistematizados nos documentos e fomentados por organismos internacionais como a 

UNESCO e o Banco Mundial, são responsáveis por dar o tom das políticas educacionais 

                                              
55

 De acordo com BERGO (1983, p. 56) Se a pretensão do positivismo é regenerar a humanidade, a educação 

aparece como o ponto de unidade do sistema. A primeira característica é o autoritarismo educacional, 

subordinando a inteligência individual à sociabilidade herdada do primeiro elemento educativo: a mulher. A 
educação intelectual define-se como apropriação individual dos valores do conhecimento, mas submetida à 

marcha do espírito humano. 
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brasileira. Desta forma, o trabalho docente é reduzido a execução de pacotes pedagógicos 

importados. 

Então, podemos concluir que, a partir da influência global, – Estado mínimo/neoliberal, 

sociedade capitalista, ações governamentais que fundamentam as políticas sociais afirmativas – 

tornam a formação docente inicial tendenciosa e reprodutora ideológica. Tais elementos 

decorrentes do modelo atual de formação nas universidades impactaram e acarretam a 

intensificação do trabalho do professor, culminando na precarização laboral deste. 
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