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A EDUCAÇÃO FÍSICA, O INDIVÍDUO E A DISCIPLINARIZAÇÃO DO CORPO1 

 

Diogo Leopoldo Pichler2 

Cleyton Santos Rodrigues3 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O que é corpo? Como disciplinar nosso corpo? Quais métodos serão 

adequados? Essas são questões que vieram a instigar alguns estudiosos como 

por exemplo o psiquiatra brasileiro José A. Gaiarsa (2002), que descreve muito 

bem em seu livro “O que é corpo? ”, a maneira como o corpo é visto, tratado e 

utilizado em determinados períodos da história, e como até mesmo as relações 

econômicas podem interferir e influenciar na concepção do próprio conceito, de 

tal modo que se perca o verdadeiro e puro sentido do que é o corpo.  

Quando falamos de corpo e disciplina é muito comum que nos traga um 

certo desconforto e uma certa inquietude, afinal são temas tratado intimamente 

ou que não damos devida atenção, ou até mesmo que ganham um olhar de 

padronização quando falamos de disciplina. Santo Agostinho (2009), faz uma 

reflexão bastante interessante, claro que dentro de um contexto filosófico e 

religioso, quando descreve o corpo como algo precioso e totalmente dependente 

de outra esfera universal, a alma, da qual, segundo ele, não se pode separar do 

corpo, são unos e totalmente influenciados entre si. 

Utilizando-se desses pensamentos filosóficos, religiosos e psicológicos, 

trazê-los para dentro de um contexto pedagógico é, sem dúvidas, um 

empreendimento interessante, afinal a educação dita formal é construída na 

instituição escolar, essa segundo Michel Foucault (2013), possui sua própria 

disciplina em várias formas e estágios. Trazendo isso para o contexto da 

Educação Física, veremos como ela foi utilizada como meio disciplinador do 

corpo e do próprio indivíduo na escola.  

                                                           
1 Trata-se de projeto de pesquisa. 
2 Projeto de pesquisa apresentado como aprovação no TCCI, 5º semestre do curso 
Licenciatura em Educação Física, Faculdade La Salle, 2017. 
3 Doutor em História Econômica. Professor orientador do projeto. 



 
 

 

Ao que parece, nos séculos atrás, onde ganhou vários aspectos sociais e 

econômicos muito bem retratados por Carmen Soares (1998), em sua obra, 

“Imagens na educação no corpo”, esta autora ilustra de forma contundente como 

a Educação Física foi utilizada para disciplinar o ser pensante e o trabalhador. 

Esta pesquisa tem como intuito estudar esses autores e fazer com que 

interajam entre si, que conversem e que suas ideias se unam como numa trança 

de fios, de tal modo que fique bem claro como o corpo sofreu alterações desde 

a sua existência até os dias atuais e como o ser humano encontrou maneiras de 

disciplinar e quais ferramentas usou e usa até os dias atuais. 

Desse modo, apresenta-se a problemática de estudo a partir do que se 

apresentou anteriormente sobre que maneira o corpo foi disciplinado e como a 

Educação Física contribui para a disciplinarização do corpo e do próprio 

indivíduo?  

O objetivo geral do trabalho tem como intuito investigar como o corpo foi 

tratado e disciplinado ao longo dos anos e de que maneira a Educação Física 

contribuiu – e contribui – para disciplinarização do corpo e, consequentemente 

do indivíduo e sucessivamente dentro desse aspecto os objetivos específicos 

assim ficaram definidos: 

 Analisar como o corpo era visto e disciplinado nas diferentes épocas da 

história; 

 Identificar os diferentes métodos de disciplina utilizados pelas diferentes 

culturas e como cada uma delas tem influência na contemporaneidade; 

 Promover a reflexão sobre o processo de construção do chamado “corpo 

ideal” nas mais diversas instituições sociais, incluindo a escola, ao longo 

da história; 

 Entender, através de pesquisa com alguns profissionais da área de 

Educação Física do município de Lucas do Rio Verde, a forma como os 

educadores materializam o controle das atividades em suas aulas. 

Justifica-se esse trabalho com o intuito de reflexão, o corpo é nossa casa, 

portanto esse tema inspirou a busca por algumas respostas para sanar questões 

das quais começaram a surgir após o início do curso de Licenciatura em 

Educação Física, na Faculdade La Salle, onde através de algumas disciplinas 



 
 

 

que traziam o corpo como objeto de estudo, suas funções, histórias e mistérios, 

levaram a objetivar a pesquisa de como o corpo e a maneira de disciplina-lo 

chegam aos dias de hoje, de como essa ``máquina`` era vista, tratada e mantida 

durante os séculos, suas inúmeras possibilidades de mudanças, alterações, 

testes e até mesmo desejos próprios desse corpo que fala, age e interage com 

outros e com o meio. 

Através de pesquisas por assuntos que falassem desse tema, encontrou-

se pouco conteúdo e o pouco encontrado está bastante disperso, por isso esse 

trabalho irá fazer com que se unam esses autores e que se torne uma leitura 

simples e de fácil entendimento, onde o leitor terá explicitamente em sua leitura 

a descrição do que é o corpo e a maneira de como ele foi e é disciplinado, tanto 

pela cultura e economia, quanto pela arte da Educação Física. Com isso, o 

presente trabalho poderá trazer grande contribuição para todos da área da 

educação, porque não é trabalhado apenas com mentes que pensam e 

reproduzem o que se manda ou o que lhes convém, através dos corpos as 

pessoas falam, expressam, se comunicam e possuem sentimentos dos quais 

uma boa ou uma má disciplina pode trazer grandes benefícios ou grandes 

malefícios, por isso procurou-se conhecer mais sobre essa “máquina” que somos 

todos nós e a maneira como tratamos é essencial para sua manutenção. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O Corpo e sua História: Da Origem à Contemporaneidade 

 

Como olhar o passado? A resposta a esta pergunta empresta os traços 

necessários à um primeiro delineamento, ao esboço de uma primeira certeza 

provisória: 

O passado não revela verdades escondidas, ele apenas permite 
possíveis novas interpretações, isto talvez porque o olhar para o 
passado seja sempre olhar do presente, um olhar amalgamado 
pela experiência daquele que olha, pelas escolhas que faz, pelo 
lugar social que ocupa (SOARES, 2002, p. 70). 

 



 
 

 

Nossa existência somente ocorre devido ao nosso corpo. Junções 

somáticas, categóricas e complexas que ainda depois de longos períodos de 

testes, mutações, estudos, suposições, torturas e usos, é impressionante como 

nosso corpo ainda tem muito a nos dizer sobre quem somos, o que vivemos e o 

que sentimos. “O que dá sustentação, força e sentido aos pronunciamentos 

verbais é precisamente a cara, o tom de voz, o gesto e a posição. Tudo isso 

numa cena, isto é, numa situação” (GAIARSA, 2002, p. 07). Como citado por 

este psiquiatra brasileiro, o que faz nossa fala ser concreta é a personificação do 

nosso corpo, ou seja, nossa expressão corporal, que nos faz transmitir o que 

muitas vezes queremos esconder como nosso desejos, vontades e sentimentos. 

Nós não só fazemos parte da natureza, nós somos a própria natureza e 

por mais contraditório que seja, o homem primitivo foi o que chegou mais próximo 

de ser o próprio ambiente em que vive. Para esses seres, não havia fronteira, 

não havia limites em que o corpo não pudesse chegar, afinal de contas 

precisavam se deslocar em busca de alimentos, um exemplo disso são os 

artefatos, pinturas rupestres que os primitivos deixaram, nessas pinturas é 

notório a sua relação com o ambiente, cheio de medos, sensações e de 

agressividade diante dos fenômenos naturais, além de deixarem através da 

pintura, as posturas e posições corporais e também as disciplinas sociais que 

mantinham a tribo unida. 

As abordagens religiosas também trazem transgressões sobre o corpo. 

No livro de Gênesis, quando Adão e Eva puros e imaculados no Éden, não viam 

o corpo um do outro para que não pecassem e logo após a passagem da 

serpente onde tomaram posse da árvore proibida, ambos viram o corpo um do 

outro e amaldiçoados foram por essa atitude. Podemos encontrar nesse trecho 

da passagem bíblica, que o corpo já era tratado, naquele momento, como meio 

apenas de reprodução e como algo pecaminoso que se estendeu por toda a 

Europa durante muito tempo, podendo se afirmar isso quando: “E Deus criou o 

ser humano à sua imagem, à imagem de Deus, os abençoou e disse: ``Sejam 

fecundos, multipliquem-se, encham a terra e a submetam. Dominem os peixes 

do mar, as aves do céu e todos os seres que se remexam sobre a terra” (BÍBLIA, 

GÊNESIS, VERSÍCULO 26, 28).  



 
 

 

Analisando essa passagem Bíblica, podemos observar aí que surge a 

primeira forma, mesmo que rústica, de um domínio de um ser sobre outro, o 

dominador e dominado, o ser humano no topo da pirâmide e a concepção de 

corpo fecundos para a reprodução. Essa ideia perdura por muitos anos na 

história da humanidade e junto com ela surge a ideia de que o corpo seja um 

recipiente para a alma, que esta, por sua vez, é transcendental e não imanente 

como o corpo. Nesse sentido, o corpo é colocado de lado como algo sujo e podre 

e a alma colocada como o bem sagrado o que vai para cima enquanto o corpo 

vai para baixo, a noção de que o corpo é o culpado pela impurificarão da alma, 

tese essa que se estendeu por grande período na Idade Média. 

Estava implícito — quase — que um nada tinha a ver com o 
outro. Ou até, que eram inimigos eternos, puxando corpo 
sempre "para baixo" e a alma sempre "para cima". A carne era 
imperfeita, grosseira, cheia de instintos, malsãos (e 
malcheirosos e viscosos e nojentos...) — Uma tortura 
(tortura da carne) (GAIARSA, 2002, p. 07). 
 

 

Seguindo esse pensamento separatista entre corpo e alma, surge no 

próprio Cristianismo. Santo Agostinho, filósofo e pensador que derruba o 

paradigma de corpo e alma e traz um pensamento de unificação, sem divisões 

e que interdependem uma da outra para o ciclo vital. 

 
Porquanto o homem não é apenas alma, nem apenas corpo, 
mas composto de alma e corpo. É grande verdade não ser todo 
o homem a alma do homem, mas sua parte superior, nem seu 
corpo todo o homem, mas sua pare inferior. Mas, quando há uma 
união simultânea de ambos os elementos, se dá o nome de 
homem, termo que não perde cada um dos elementos quando 
deles falamos separados (AGOSTINHO apud HINRICHSEN, 
2009, p. 135). 
 

 

Apesar da complexidade trazida no pensamento Agostiniano, pode-se 

entender que o homem não é homem apenas pelo seu corpo, nem é homem 

devido somente a existência da sua alma, por isso há divisões entre o corpo e 

alma, trazendo a ideia de que, se unificado o homem com esses dois elementos, 

ele alcançará sua forma divina e real, estabelecida também por sua cultura. 

Por estar no centro do mistério cristão, o corpo é uma referência 

permanente para os cristãos dos séculos modernos, podendo assim mencionar 



 
 

 

algumas disciplinas estabelecidas no período cristão e medieval, que possui a 

ideia que o corpo precisa sofrer, ser flagelado, mutilado para só assim conseguir 

alcançar seu objetivo cultural que é o reino dos céus e para os cristão a imagem 

singular e motivacional para que se possa sofrer é a do próprio Jesus Cristo, 

crucificado, mas que ressuscitou e está na vida eterna a direita de Deus pai, 

nessa cultura o corpo é a passagem para o divino, quando mais se sofre aqui, 

maior será a recompensa e o devido merecimento no reino dos céus, um belo 

exemplo disso são os santos da igreja, que alcançaram esse posto de santidade 

depois de passarem por formas de tortura, flagelações e abstinências corporais, 

tudo isso para em Cristo ressuscitar, como afirma Jacques Gélis na coletânea, 

História do Corpo, no primeiro volume, Da renascença as luzes:  

 
A fé e a devoção ao corpo de Cristo contribuíram para elevar o 
corpo a uma alta dignidade, fazendo dele um sujeito da História. 
`` Corpo de Cristo que comemos, que se revela a partir do real e 
da carne. Pão que converte e salva os corpos``. Corpo 
magnificado do filho encarnado, do encontro do Verbo com a 
Carne. Corpo glorioso do Cristo da Ressureição. Corpo torturado 
do Cristo da paixão, cujo símbolo é em toda parte a cruz, lembra 
o sacrifício pela redenção da humanidade. Corpo em migalhas 
da grande legião dos santos. Corpo maravilhoso dos eleitos no 
Juízo Final. Presença obsedante do corpo, dos corpos (GÉLIS, 
2012, p. 19-20). 

 

Como na cultura cristã a outras formas de se cultuar e disciplinar o corpo, 

na cultura oriental, o corpo é tratado como algo fechado, que não deve ser 

mostrado, algo que deve permanecer ocultado e apenas revelado em situações 

particulares, como por exemplo, marido e mulher em sua casa. Outra cultura ao 

corpo que podemos mencionar é a cultura natural, em relação a natureza, a 

natureza que forma que molda e que é unificada, tese essa afirmada pelo Oficial 

da Marinha Francesa, Georges Hébert, destacado por Carmen Soares na 

Revista Projeto História - Corpo e Cultura, onde Hébert viajava pelo mundo 

observando nativos, nos quais ele chamava de selvagens e primitivos, no 

entanto observava suas relações com o ambiente e natureza e no retorno 

educacional e disciplinar, respeitando cada limitação e instinto natural, que 

segundo ele:  

 



 
 

 

O homem em estado natural, o selvagem, por exemplo, obrigado 
a conduzir sua vida ativa para prover suas necessidades e 
garantir sua segurança, realiza seu desenvolvimento físico 
integral vivendo ao ar livre em estado de quase nudez, e 
executando unicamente exercícios naturais e utilitários, que são 
aqueles de nossa espécie e para quais o nosso corpo é 
especialmente criado e organizado. [...] esse retorno à atividade 
física nas condições as mais naturais possíveis constituem 
aquilo que chamamos de método natural (HÉBERT apud 
SOARES, 2002, p. 70). 
 
 

Hébert (apud SOARES, 2002, p. 70) apoia-se na força moral e no 

utilitarismo estreito em que o culto ao dever é enaltecido, afirmando “sempre a 

simplicidade de suas ideias, nas quais desenvolvimento físico e cultura viril estão 

vinculados a uma cultura moral com acentuada exaltação de sentimentos 

nobres”. “A cultura do corpo pelo corpo, ou pela dominação por meio de força 

bruta, jamais produziu o belo, o bom ou o educado; ela traz sempre, hoje como 

ontem, os piores excessos morais e sociais” (HÉBERT apud SOARES, 2002, p. 

71). Por outro lado, temos a cultura grega, fortemente embasada nos aspectos 

militares, a imagem do corpo grego, ainda hoje atraente e considerada uma 

referência, é bastante revelador da existência e dos ideais estéticos veiculados 

na altura. Na verdade, este corpo era radicalmente idealizado, treinado, 

produzido em função do seu aprimoramento, o que nos indica que ele era, 

contrariamente a uma natureza, qualquer que ela fosse, um artifício a ser criado 

numa civilização que alguns helenistas chamam de civilização da vergonha por 

oposição à judaico-cristã que será uma civilização da culpa (DODDS, 1988 apud 

TUCHERMAN, 2004). Assim, a imagem idealizada corresponderia ao conceito 

de cidadão, que deveria tentar realizá-la, modelando e produzindo o seu corpo 

a partir de exercícios e meditações, o corpo era visto como elemento de 

glorificação e de interesse do Estado.  

As leis da cidade aplicavam, inclusive, normas diferentes aos corpos 

masculinos e femininos, sendo que aos primeiros corresponderia o andarem nus 

nos ginásios e o andar na cidade com vestes soltas por serem capazes de 

absorver calor e manter o equilíbrio térmico, dispensando o uso da proteção das 

roupas; aos corpos femininos, impunha-se o uso de roupas em casa, 



 
 

 

considerando-se que estas seriam suficientes e para a saída à rua os seus 

corpos deviam ser cobertos (TUCHERMAN, 2004). 

Podemos perceber como o corpo é tratado nessas concepções distintivas 

e antigas, não podemos avaliar o corpo subjetivamente, falar de corpo é falar de 

sociedade, é falar de cultura e avaliando um contexto geral e antropológico da 

história é possível perceber os limites e barreiras da sociedade em como 

disciplinar e regrar o corpo, no entanto é no século XX que o corpo começa a 

ganhar um destaque diferencial. Começa os longos estudos, o aprofundamento 

de conhecer o corpo por dentro, até então mistificado e considerado medonho, 

o corpo nesse tempo ganhará um destaque social e econômico, onde mostrá-lo 

se tornou habitual e seu comércio tanto pela mídia, quando pela necessidade de 

se ter algum bem material. “Sofremos de uma gloriosa tradição negativa em 

relação ao corpo humano. Parece mentira que com tanta matança coletiva nos 

campos de batalha, tão poucos se preocuparam em saber como era feito o corpo 

por dentro” (GAIARSA, 2002, p. 6). 

Era normal se matar em batalha do que se utilizar de um corpo já morto 

para estudá-lo, porque não se pode matar o que já está morto e esse é um dos 

grandes destaques do século XX, como explica Stéphane Audoin-Rouzeau, no 

livro III sobre História do Corpo, “As Mutações do Olhar”.  

 

Toda experiência de guerra é, antes de tudo, experiência do 
corpo. Na guerra, são os corpos que infligem a violência, mas 
também são os corpos que sofrem a violência. Esta face corporal 
da guerra se confunde tão intimamente com o próprio fenômeno 
bélico que é difícil separar a ``história da guerra`` de uma 
antropologia histórica das experiências corporais induzidas pela 
atividade bélica (ROZEAU, 2011, p. 365). 
 

No século XX, com o renascimento das ciências surge as descobertas do 

corpo, mais precisamente a contemporaneidade. E não podemos falar do corpo 

contemporâneo sem mencionar Michel Foucault, seu pensamento contribuiu, 

consideravelmente, para o passado com suas vertigens atuais, assim como Alain 

Corbin, que trouxeram abordagens claras da evolução disciplinar e biológica do 

corpo. Nas análises de Foucault sugere que o corpo antigo fosse bem 

alimentado, já na idade moderna o olhos se voltar para a sexualidade e suas 

práticas sexuais, por consequência dessa mudança conceitual, surgiu a 



 
 

 

necessidade da formulação de um conjunto de códigos para controlar o corpo 

social, para Foucault, o corpo é um objeto controlado socialmente, subjugado 

por normas e códigos, mesmo assim, a maior contribuição deste pensador esteja 

em sua concepção de corpo social orgânico, com a capacidade de rebelar-se 

frente ao controle social, justamente por estar organizado (FOUCAULT, 1994).  

Enquanto que para Corbin, “Em outras palavras, o corpo existe em seu 

invólucro imediato como em suas referências representativas: lógicas 

``subjetivas``, também elas variáveis com a cultura dos grupos e os momentos 

do tempo” (CORBIN, 2012, p. 09). 

 Já o filosofo e economista Karl Marx (1867), define o corpo como objeto 

e, nas relações mercado-capital, o corpo adquire atributos negociáveis no 

mercado de trabalho. Com tais atributos lhe é permitida a condição de inserção 

e competitividade. Porém, afetado pela lei da oferta e da procura, o trabalhador 

se obriga a vender a sua força de trabalho a quem oferecer valor mais alto, e isto 

o transforma em mercadoria usada à vitrine do comprador, por isso, a 

necessidade da criação as leis trabalhistas que impõe direitos aos corpos 

produtores.  

Merleau Ponty (1941) oferece uma visão alternativa de corpo, diferente da 

visão marxista de redução do corpo a objeto negociável, no mercado de trabalho. 

Ponty concebeu o corpo em duas funções dinamicamente interdependentes, de 

sujeito e objeto, enquanto sujeito é objeto e enquanto objeto é sujeito. Um objeto 

que não está dentro do espaço, ele está no espaço e é o espaço, o espaço do 

corpo, interna e externamente. Completa ainda: “A especialidade do corpo é a 

do desdobramento do seu ser de corpo, é a maneira pela qual se realiza como 

corpo. As diferentes partes de meu corpo, seus aspectos visuais, táteis e 

motores, não estão simplesmente coordenados” (PONTY, 1941, p. 160). A 

conexão de partes do corpo é antecipação da ação deste (conjunto de 

movimentos), em função do sentido e função do objeto de interesse e da própria 

ação. A articulação das partes do corpo, em uma ação única, acontece, não pelo 

corpo em si, mas pelo valor e valoração que o objeto representa, pela 

necessidade e o interesse que se tem do objeto da ação, que segundo Ponty 

(1941, p.160-161): 



 
 

 

Cada um de nós se vê por um olho interior. Assim, a conexão 
dos seguimentos do nosso corpo e a de nossa experiência visual 
e nossa experiência tátil, não se realiza pouco a pouco e por 
acumulação. Não reúno as partes do meu corpo, uma a uma: 
esta tradução e esta reunião são feitas de uma ver por todas em 
mim, são meu próprio corpo. 

 

Surge uma grande onda de modelos de corpo, o corpo perfeito, os body 

– beauty, as modelos, os estereótipos culturais, a mídia e até mesmo a influência 

econômica das elites e então surge os estudos voltados ao pós-humano, mas 

especificamente citado por Tomaz Tadeu (2009), Antropologia do Ciborgue que 

revela um estudo sobre o tratamento e disciplinarização nos dias de hoje, mais 

precisamente a junção “homem-máquina”. Nessa obra Tomaz entrevista uma 

cidadã americana, que vive no Condado de Sonoma, Califórnia nos EUA, Donna 

Haraway como é chamada, professora de História da Consciência na 

Universidade da Califórnia, Santa Cruz, põe em pauta as evoluções que o corpo 

sofre por consequência de querer mais valorização social e se alcançar 

objetivos.  

 

Estamos falando, neste caso, de formas inteiramente novas de 
subjetividade. Estamos falando seriamente sobre mundos em 
mutação que nunca existiram, antes, neste planeta. E não se 
trata simplesmente de ideias. Trata-se de uma nova carne 
(HARAWAY apud TADEU, 2009, p. 23).  

 

Os modelos mencionados por Haraway em sua entrevista, menciona o 

modo alimentar o corpo, de como o desenhar, as cirurgias, os tratamentos 

químicos, o treinamento físico em busca de uma melhoria sem a preocupação 

do preço a pagar “Com drogas ou sem drogas, o treinamento e a tecnologia 

fazem de todo atleta olímpico um nó em uma rede tecnocultural internacional tão 

“artificial” quanto o supercorredor Ben Johnson no ponto máximo de consumo de 

esteroides” (TADEU, 2009, p. 23-24). 

 A maneira de disciplinar o corpo vem acompanhado de grandes 

mudanças. Mudanças essas de homem humano para homem máquina, onde a 

mão de obra e corpos bonitos para a vitrine são o necessário para esses tempos, 

onde temos que sempre, devido ao capitalismo demasiado, produzir mais e se 

cuidar menos, corpos limpos e bonitos ao olhar de quem o vê, maneiras 



 
 

 

diferentes de discipliná-lo. Os corpos não são idênticos, existem um corpo grego, 

um corpo indiano, um corpo ocidental moderno, tão poucos também são 

instáveis, pois há lentas mutações de uma imagem a outra, procuramos os 

corpos em todos os lugares, mas não encontramos em lugar algum, o que se 

encontra segundo Michel de Certeau:  

 
Reconhecer cabeças, braços, pés, etc., que se articulam em 
maneiras de comer, de saudar ou de se cuidar. São elementos 
colocados em séries particulares, mas o corpo, jamais o 
encontramos. Ele é mítico, tendo em vista que o mito é um 
discurso não experimental que autoriza e regulamenta práticas. 
O que faz um corpo é uma simbolização sociohistórico 
característica de cada grupo (CERTEAU, 2002, p. 407). 

 

Partindo da fala de Certeau, (2002) podendo citar também uma passagem 

bíblica para complementar sua afirmação: 

 

O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé 
disser: ``Porque não sou mão, não pertenço ao corpo", nem por 
isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser: "Porque 
não sou olho, não pertenço ao corpo", nem por isso deixa de 
fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a 
audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? 
De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo 
a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o 

corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo (BÍBLIA, 
1 CORÍNTIOS, VERSÍCULO 14, 20). 
 
 

E como disciplinar o corpo somático? Que é a junção de outras partes e 

só depois ser algo construído a partir de costumes e valores de cada época? 

São essas as questões que permeiam a cabeça de estudiosos, que ao 

observarem perceberam que até mesmo a educação pode disciplinar um ser e 

mais precisamente dentro da educação, encontramos a Educação Física, que é 

um meio disciplinador utilizado para se alcançar objetivos econômicos, sociais e 

bélicos. 

 

2.2  A Disciplina, Educação Física e o Indivíduo 

 



 
 

 

No século XIX, surge o homem da fábrica, sujo, sem educação, sem 

postura, o homem cuja única e exclusiva função era trabalhar e viver nas minas 

de carvão e ferro. A revolução industrial acentua a degradação de homens, 

mulheres e crianças, mergulha-os em um universo de embrutecimento de suas 

sensibilidades, como afirma a Educadora Carmen Lucia Soares, em sua obra 

“Imagens da educação no corpo”, onde afirma que:  

Respirava sem lhe custar as poeiras do carvão, via claro ás 
escuras, suava descanso, afeito à sensação de ter desde a 
manhã até a note a roupa ensopada sobre o corpo. Aliás, não 
esbanjava desastradamente as forças; tinha lhe vindo uma 
destreza de bom operário (ZOLA apud SOARES, 1998 p. 113). 
 

Surge então nesse período pessoas que se voltam a educar o corpo, não 

só para a elite burguesa que vê a disciplina do corpo como alto reto e postural. 

O Coronel francês Amoros, que afirmava que a única forma de educar o corpo 

para melhor aproveitamento das forças era através da Ginástica disciplinar, ao 

contrário do que Francisco Amoros propunha, na mesma época. Os artistas 

circenses surgem com uma disciplina baseada não no enquadramento do corpo, 

mas sim na sua liberdade expressiva e gestual, onde tudo é possível, desde 

imitar animais a contorções totais do corpo, como fala Carmen: “O corpo ali 

exibido em movimento constante despertava o riso, o temor e, sobretudo a 

liberdade” (SOARES, 1998, p. 24). Segundo a autora o circo era o meio utilizado 

pelos artistas para descontrair o povo, principalmente a plebeu que sofria com 

as condições extremas de trabalho, então assistir a essas cenas era uma forma 

de lazer, já que a ginástica cientifica aplicada por Amoros era exclusivamente 

direcionada a elite burguesa que ao contrário da ginastica circense:  

Paradoxalmente, porém é a Ginástica cientifica que se oferece como 

espetáculo ’controlado’ dos usos do corpo, um espetáculo protegido e trazido 

para dentro das instituições” (SOARES, 1998, p. 25). Através desse pensamento 

podemos analisar que a educação corporal postural, era exclusivamente para a 

elite, que preocupada com a reprodução de filhos fortes e com a boa postura 

social, que pensava que para os menos favorecidos a atividade física fora do 

trabalho devia ser útil ao trabalho, ou seja, não era de forma direta um descanso 

ou uma atividade de lazer e sim uma atividade voltada a disciplina das forças 

para o trabalho. 



 
 

 

Além da Ginástica cientifica realizada nos ginásios amorosianos, Amoros 

acreditava que a educação disciplinar deveria ser feita através de outras 

expressividades corporais, como por exemplo a corrida e o cântico, que era 

considerado pelo Coronel: “Como a expressão mais enérgica das paixões da 

alma, sendo assim o instrumento de civilização, de moralização e de 

regeneração mais poderoso que existe” (SOARES, 1998, p. 46). Já as corridas 

saltos e marchas eram, portanto ``poderosos instrumentos de Educação Física 

e moral`` (SOARES, 1998, p. 46), afirmando progressivamente estas ações 

corporais, vemos como Amoros via a educação do corpo, com isso surge cada 

vez mais estudos científicos voltados ao corpo, cientistas, buscam procurar 

apoiar-se sobretudo, na Mecânica, na Higiene, na Patologia, na Anatomia e na 

Fisiologia, tudo isso voltado para o trabalhador que agora, com dificuldades de 

reprodução, começa a se preservar e cuidar mais da mão de obra operária. 

Multiplicam-se as pesquisas sobre o movimento e sua utilização 
na vida cotidiana e, particularmente, no mundo do trabalho. Os 
estudos no campo da fisiologia avançam e permitem análises 
mais precisas sobre o esforço, a fadiga e a repetição dos gestos 
do trabalhador (SOARES, 1998, p. 86). 

 

Surge então em Paris nos anos 80, um renomado médico e fisiologista 

que volta o olhar para o movimento continuo do trabalhador, Etiene Jules Marey, 

que juntamente com outro ginasta cientista de nome Georges Demeny, busca 

através de um método chamado cronofotografia, poderia analisar os movimentos 

por meio de fotografias, pode se dizer que é nesse período que surge a 

conhecida Ergonomia? Ciência essa utilizada nas grandes industrias atuais que 

se volta para a saúde do trabalhador? A ginástica de Amoros fora pensada como 

possibilidade de educar o corpo para desempenhar funções úteis à sociedade 

do mesmo modo, Marey fascinou-se pela ginástica e a classificaram como 

educadora do corpo.  

Desse modo, pode se pensar que a Educação Física conhecida hoje, teve 

sua gênese nesse período. Marey explicava o êxito em ensinar a partir do gesto 

educado, do domínio de forças, mas “Era indispensável, sobretudo, cuidar do 

tênue fio que separa o necessário aperfeiçoamento corporal do virtuosismo, dos 

usos do corpo e suas forças ``educadas`` em exibições inúteis, em diversões 



 
 

 

diletantes” (SOARES, 1998, p. 88). Percebe-se aqui que o preconceito para 

utilizações desnecessárias de forças, como as do circenses, ainda é 

discriminada por Marey. 

Demeny por sua vez, surge com o pensamento disciplinador da Educação 

Física, que para ele “Corresponde então a uma educação dos sentidos e uma 

educação moral, como os músculos, os órgãos do pensamento e os da vontade 

se aperfeiçoam seguindo a lei geral de acomodação à quantidade e à espécie 

de trabalho produzido” (SOARES, 1998, p. 119). Demeny cita ainda que a 

educação do físico não deve sobressair sobre a educação do moral, e sim que 

deve ser seu aperfeiçoamento e que é de responsabilidade do estado prover o 

ensino da Educação Física para todos os cidadãos, sendo eles burgueses ou 

não, Demeny afirma dizendo que: “Definitivamente a Educação Física se propõe 

a aumentar o rendimento de todos que trabalham e a utilizar da melhor forma 

possível esse dispêndio de energia; é, portanto, para qualquer nação, uma 

questão econômica da maior importância” (DEMENY apud SOARES, 1998, p. 

119). Demeny fala também que a educação e ciência devem ser regradas 

conforme a influência política e concluindo essa rede de pensamentos  

Demeny afirma, também, que o trabalhador deve ser pensado com um 

``capital de energia`` e que cabe à Educação Física contribuir decisivamente na 

formação deste capital, é possível vislumbrar, mais claramente, o lugar desta 

Educação Física, ou seja, ela deve disciplinar o indivíduo para o estado, seja em 

forma de trabalho ou de serviços bélicos a nação, o que para Carmen Lucia 

Soares significa dizer que: “A Educação Física integra, de modo orgânico, o 

nascimento e a construção da nova sociedade, na qual os privilégios 

conquistados e a ordem estabelecida com a Revolução Burguesa não deveriam 

mais ser questionados” (SOARES, 2007, p. 06), em Raízes Europeias e Brasil, 

obra na qual a autora coloca em pauta as abordagens da Educação Física no 

Brasil e na Europa.  

Quando falamos da Educação Física como meio disciplinador bélico, 

podemos citar a obra de Michel Foucault, Vigiar e Punir, onde no capitulo I, Os 

Corpos Dóceis, este filósofo e historiador retrata a imagem do soldado de forma 

que 



 
 

 

 

O soldado é antes de tudo, alguém que se reconhece de longe; 
que leva os sinais naturais de seu vigor e coragem, as marcas 
também de seu orgulho: seu corpo é o brasão de sua força e de 
sua valentia: e se é verdade que deve aprender aos poucos o 
ofício das armas – essencialmente lutando – as manobras como 
a macha, as atitudes como o porte da cabeça se originam, em 
boa parte, de uma retórica corporal da honra (FOUCAULT, 2013, 
p. 131). 

 
 

Percebemos nessa análise, que o soldado possui por natureza uma 

disciplina própria, no entanto Foucault, também menciona em sua obra o soldado 

que é disciplinado pelo estado, onde é útil 

 

O soldado se tornou algo que se fabrica; de uma massa informe, 
de um corpo inapto, fez-se a máquina de que se precisa; 
corrigiram-se aos poucos as posturas: lentamente uma coação 
calculada percorre cada parte do corpo, assenhoreia-se dele, 
dobra o conjunto, torna-o perpetuamente disponível, e se 
prolonga, em silencio, no automatismo dos hábitos; em resumo, 
foi ``expulso o camponês`` e lhe foi dada a ``fisionomia de 
soldado`` (FOUCAULT, 2013, p. 131).  

 
 

Podemos analisar nessas duas situações a diferença entre o soldado 

natural e o soldado moldado, antes o ser que já nascia para esse fim e depois o 

ser que deixa de ser o que é para se tornar soldado, maneiras diferentes de 

disciplinas incorporadas e mencionadas pelo autor para descrever como o corpo 

é tratado dependendo das necessidades do estado e das tendências sociais, já 

que para o Foucault o corpo é objeto de poder, corpo que se manipula, corpo 

que se treina, corpo que obedece, responde, adapta-se ou cujas valências físicas 

se multiplicam. É nessa premissa que o corpo se torna algo dócil, algo que se 

vigia e cria conforme a necessidade, essa que surge como controle ou como 

conhecemos em um timbre mais doce, disciplinado. 

As maneiras de disciplinar o corpo valioso segundo Foucault, são 

inúmeras, como por exemplo, na escravidão surge a necessidade de se colocar 

os corpos desconhecidos juntos para que não houvesse conversação e assim 

evitando possíveis rebeliões.  



 
 

 

No período Revolucionário Industrial, o corpo precisou ser disciplinado 

para que o proletário pudesse produzir mais e desperdiçar menos energia, com 

isso seu organismo viria a durar mais e consequentemente produzir mais a cada 

dia, mas não se trata de fazer aqui a história das diversas formas de 

disciplinares, no que cada uma tem de singular, mas de localizar numa série de 

exemplos algumas técnicas essênciais que, de uma a outra, se generalizam mais 

facilmente e mais precisamente a Educação Física, objeto esse que mais 

domesticou e ainda o faz, com os corpos em cada necessidade social. Foucault 

(2013, p.141) cita elementos da disciplina e a caracteriza: 

Os elementos são intercambiáveis, pois cada um se define pelo 
lugar que ocupa na série, e pela distância que os separa dos 
outros. A unidade não é, portanto nem o território (unidade de 
dominação), nem o local (unidade de residência), mas a posição 
na fila: o lugar que alguém ocupa numa classificação, o ponto 
em que se cruzam uma linha e uma coluna, o intervalo numa 
série de intervalos que se pode percorrer sucessivamente. A 
disciplina, arte de dispor em fila, e da técnica para a 
transformação dos arranjos. Ela individualiza os corpos por uma 
localização que não os implanta, mas os distribui e os faz circular 
numa rede de relações. 
 

Para o autor, a disciplina é o que enquadra, o que determina, aquilo que 

coloca o ser dentro de um padrão que se quer alcançar, daquilo que se busca 

objetivar e mudar, por exemplo a ordem em uma fila de crianças na hora cívica, 

é sempre colocado do menor para o maior, para que se tenha uma visão dos 

pavilhões por todos. Se vê aqui uma maneira de disciplinar que podemos 

encontrar em tantos outros lugares, como em bancos, mercados, ruas onde 

atravessar fora da faixa de pedestre é uma atitude interdisciplinar. Nas 

Instituições Sociais, como na família e na escola, onde aqui destaco a Educação 

Física como uma das matérias com maior relevância disciplinar, porque devido 

a ela o trabalhador pôde operar por mais horas sem fadigar, onde o soldado foi 

treinado com maior aproveitamento de sua força física e mental, onde os 

superatletas são criados de tal maneira a obedecer a um ritmo de treino e 

descanso, que para Foucault (2013, p.161):  

 

Em resumo pode-se dizer que a disciplina produz, a partir dos 
corpos que controla, quatro tipos de individualidade, ou antes 
uma individualidade dotada de quatro características: é celular 



 
 

 

(pelo jogo da repartição espacial), é orgânica (pela codificação 
das atividades), é genética (pela acumulação do tempo, é 
combinatória (pela composição das forças).  

 
 

Podemos dizer que no pensamento do autor, a disciplina possui seus 

meios de moldar uma sociedade, partindo da elite para os menos favorecidos 

dessa forma formando sempre as desigualdades sociais que segundo Carmen 

Soares:  

 

As desigualdades sociais devem ser justificadas em nome do 
progresso e da necessidade de diferentes indivíduos para 
ocuparem – de acordo com suas ``aptidões naturais`` - as 
diferentes posições e cargos dentro da nova ordem social 
estabelecida, posições estas que vão sendo hierarquizadas para 
as diferentes classes sociais em função do lugar que ocupam na 
produção (SOARES, 2007, p. 10). 
 

Dessa maneira, a Educação Física deriva dessa premissa, até mesmo no 

Brasil como argumenta Carmen Soares, que destaca os períodos da Educação 

Física no Brasil, onde cada concepção teve sua forma disciplinar de indivíduo, 

começando pelo pensamento médico higienista, cujo objetivo era deixar o corpo 

limpo, livre de doenças onde o proletário pudesse produzir mais, adoecer menos 

e assim não contagiar a grande massa burguesa dos grandes centros 

 

Entretanto, não podemos deixar de apontar o caráter 
contraditório deste conhecimento que, ao mesmo tempo que 
liberta, aprisiona; transforma-se em mecanismo de controle por 
parte do Estado, que o reconstrói em poder disciplinar e, de 
modo ora sutil, ora acintoso, utiliza-o para o controle das grandes 
massas urbanas (SOARES, 2007, p. 21). 

 

Com esse pensamento de Carmen Soares, podemos perceber que o 

Estado não só ganha em disciplinar o indivíduo na mão de obra, como também 

para sua manutenção política.  

No Brasil se utilizou das diferentes formas de Ginástica como meio 

disciplinar, ora para se formar soldados, ora para se manter a beleza estruturante 

da nação. A Educação Física no Brasil em sua grande parte da história, era 

liderada por médicos voltados a higiene ou aos militares que voltavam os olhos 

para formação de atletas Todavia a educação das elites era diferenciada dos 



 
 

 

``meros mortais``, que por sua vez possuíam no ensino da Educação Física, 

características e objetivos diferentes, já que para a elite o cântico e o dançar 

eram maneiras civilizadas de educar os corpos, para os trabalhadores só podiam 

exercitar mãos e pernas para que se habituassem a períodos longos de trabalho 

e não sentir nenhum tipo de fadiga ou dor e para que houvesse essa separação 

de divisão de ensinos, cada classe social possuía sua escola No entanto, nas 

classes menos favorecidas eram organizadas e comandadas pela própria 

burguesia que impunha a maneira de melhor disciplinar e cuidar do corpo, por 

fim  

A Educação Física desenvolvida no âmbito escolar, ou fora dele, 
acentua as representações que a sociedade tem dos indivíduos, 
seja do seu corpo – entendido como corpo biológico, a-histórico; 
seja sua moral – entendida como amor ao trabalho, à ordem, à 
disciplina; seja de seu espaço na sociedade – entendido como 
resultado do esforço individual, da tenacidade, da vontade 
(SOARES, 2007, p. 132). 

 
 

A história do corpo é a história das sociedades, sem o corpo não há 

sociedade, pois cada uma o preservou, o tratou, interpretou, torturou e moldou o 

corpo de acordo com sua necessidade e com suas crenças, sejam elas políticas, 

econômicas ou bélicas, trazendo consigo as marcas, essas que por sua vez são 

vistas como necessárias, mas que muitas vezes escondem a realidade dos fatos, 

do mesmo modo a Educação Física surgiu como maneira de melhorar a saúde 

do corpo, controlá-lo e o conservar nas suas diferentes formas e concepções 

históricas, além de ser um recurso altamente disciplinador, hoje a Educação 

Física não possui mais esse rótulo. Um fator ainda relevante e que vemos 

durante todo o período histórico e atual é de sempre haver interesses 

econômicos, que moldam a educação para gerar riquezas e formar cidadãos, 

por isso a Educação Física emergiu como instrumento de disciplinarização do 

corpo e consequentemente uma maneira de controle social, ordem, manutenção 

da saúde e aspectos para uma aceitação social. 

 

3 METODOLOGIA 

 



 
 

 

Diante do tema apresentado para a pesquisa, a mesma caracteriza-se 

como qualitativa, que segundo Richardson (2012, p. 90),  

 

Pode ser caracterizada como a tentativa de uma compreensão 
detalhada dos significados e características situacionais 
apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção de 
medidas quantitativas de características ou comportamentos. 

 
 

Richardson (2012, p. 79) indica, também, que “a abordagem qualitativa de 

um problema, além de ser uma opção do investigador, justifica-se, sobretudo, 

por ser uma forma adequada para entender a natureza de um fenômeno social”.  

O método de abordagem é indutivo classificada como “um processo mental por 

intermédio do qual, partindo de dados particulares, suficientemente constatados, 

infere-se uma verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas” 

(MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 53), com base nos objetivos, como pesquisa 

exploratória. Para Gil (2008, p. 27) “Pesquisas exploratórias têm como principal 

finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista 

a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para 

estudos posteriores”. 

 Com base nos procedimentos técnicos, classifica-se como pesquisa de 

campo:  

 
Pesquisas deste tipo se caracterizam pela interrogação direta 
das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. 
Basicamente, procede-se à solicitação de informações a um 
grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado 
para em seguida, mediante análise quantitativa, obter as 
conclusões correspondentes dos dados coletados (GIL, 2008, p. 
55).  
 
 

Os sujeitos escolhidos para a realização da pesquisa são profissionais da 

área da Educação Física do município de Lucas do Rio Verde – MT, a escolha 

aconteceu por serem eles a executarem a disciplina para os alunos, então busca-

se encontrar a forma disciplinar dos indivíduos ministrada por esses 

profissionais. 



 
 

 

O instrumento para a coleta de dados será questionário aberto. Justifica-

se o presente instrumento pois, através dele, se buscará compreender o objeto 

da pesquisa que se propõe estudar,  

 

Os questionários de perguntas abertas caracterizam-se por 
perguntas ou afirmações que levam o entrevistado a responder 
com frases ou orações. O pesquisador não está interessado em 
antecipar as respostas, deseja uma maior elaboração das 
opiniões do entrevistado (RICHARDSON, 2012, p. 192-193). 

 

Os dados serão coletados mediante aceite dos sujeitos, esses sendo, 

professores de Educação Física, a partir do mês de janeiro/18 até o mês de 

agosto/18, conforme cronograma. 

Após a coleta dos dados, estes serão transcritos na íntegra preservando 

a veracidade das informações, selecionados de acordo com as semelhanças de 

respostas, para posteriormente serem organizados em gráficos, quadros, 

tabelas, etc; além de buscar a compreensão dessas informações para entender 

o objeto pesquisado. 

A análise dos dados será feita mediante o conhecimento do pesquisador, 

as discussões com o orientador e com a base na literatura já estudada e 

consultada. 
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ALFABETIZAÇÃO PARA DEFICIENTES AUDITIVOS: Libras 

 

Clarice Pires4 

Rosangela Miranda5 

 

RESUMO 
Este artigo tece considerações sobre a alfabetização para deficientes auditivos 
em libras e sua relevância assim como seu desenvolvimento, destacando 
aspectos como sua contribuição na melhoria do trabalho em sala de aula e no 
ambiente escolar, assim como na qualidade da educação em geral. Relata os 
principais desafios encontrados pelo professor que tem em sua sala um aluno 
surdo, assim como também a maneira como o professor deve agir para que 
consiga atingir o desenvolvimento pleno deste e dos outros alunos, no caso os 
ouvintes. Percebe-se que a utilização da LIBRAS no processo de alfabetização. 
A Educação Inclusiva tem sido um dos temas de bastante repercussão na área 
educacional atualmente, entretanto, deve-se mais que apenas discutir educação, 
deve-se agir. A preparação docente é outro ponto fundamental no processo de 
inclusão. Deve ser ofertado conhecimento especializado sobre as necessidades 
específicas e desenvolver habilidades nas aplicações dos métodos de ensino, 
os quais melhoram os aspectos educacionais e sociais da inclusão.   
 
Palavras-chave: Educação. Alfabetização. Libras. Deficiente Auditivo. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com o passar dos anos, as pessoas com algum tipo de deficiência 

auditiva foram ganhando cada vez mais espaço na sociedade e conquistando 

seus direitos. Um dos métodos de se facilitar a socialização entre os surdos e os 

ouvintes é o bilinguismo, que no caso do nosso país é a Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS) e a língua Portuguesa. 

A partir do momento em que foi sancionada a lei de inclusão, da qual 

falaremos no decorrer deste artigo, os surdos puderam serem inseridos no 

ensino regular, para que pudessem usufruir de seus direitos e para que o 

desenvolvimento integral destes alunos ocorra é necessário que os professores 

estejam preparados e capacitados. Assim como também, a família deve estar 

presente neste processo. 
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Quando se fala em aluno com surdez é necessário que o professor adapte 

sua pratica educativa para que consiga atingir os objetivos estabelecidos com 

ele. No entanto a educação inclusiva para os alunos surdos não se resume em 

inseri-lo na sala de aula, requer em primeiro lugar que os educadores busquem 

novas aprendizagens que proporcionem as competências necessárias para 

atender esses alunos com qualidade, assim como aos demais. 

Aprender a LIBRAS é o primeiro passo para que a inclusão aconteça. É 

por meio da língua de sinais que os surdos pensam, planejam, sentem e 

aprendem, é o ponto de partida para todas as suas descobertas. Eles, assim 

como todos, têm os mesmos objetivos: querem aprender, ser aceitos, 

aprovados, incentivados e produtivos, alcançando uma vida autônoma que lhes 

permita dignidade e respeito no convívio em sociedade. 

Um dos maiores desafios enfrentados pela educação brasileira está 

relacionado ao nível de qualidade de ensino. Contudo, sabe-se que houve 

diversas mudanças e melhorias no contexto escolar, entretanto ainda há muito 

a ser desenvolvido para que seja considerado um exemplo nacional de 

educação. 

Neste contexto, o investimento em uma capacitação para se trabalhar 

com alunos surdos é um dos principais meios para que se tenha uma educação 

de qualidade, pois esta contribuirá para a formação integral do aluno, 

desenvolvendo a sua criticidade. A capacitação permite ainda que o docente 

consiga aprofundar seus estudos e técnicas buscando melhores resultados no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Este artigo foi desenvolvido com a finalidade de analisar o processo de 

alfabetização e letramento em LIBRAS. Desta forma o objetivo geral deste 

estudo é analisar como ocorre o processo de alfabetização em LIBRAS. Devido 

a grande relevância deste tema, surgiu o seguinte questionamento, como os 

professores estão desenvolvendo o processo de alfabetização e letramento em 

LIBRAS? 

Especificamente buscou-se compreender a definição da sigla LIBRAS, 

analisar se os professores estão buscando capacitação para trabalhar com 



 
 

 

alunos que possuem alguma deficiência auditiva, e destacar a importância desta 

alfabetização na inclusão e desenvolvimento destes alunos. 

Este artigo visa contribuir para estudos e análise dos demais docentes 

que atuam na alfabetização dos alunos, principalmente aqueles professores que 

tem contato com alunos com algum tipo de deficiência auditiva. 

 

2 METODOLOGIA 

O presente artigo define-se como uma pesquisa bibliográfica, que 

conforme Gil (2010, p.29), define como aquela “[...] elaborada com base em 

material já publicado, tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui 

material impresso, como livros, revistas, teses, dissertações e anais de eventos 

científicos”. 

Quanto à classificação é uma pesquisa exploratória, que para Gil (2010, 

p.27), “[...] tem como propósito proporcionar mais familiaridade com o problema, 

com vistas a torná-los mais explícito ou a construir hipóteses, seu planejamento 

tende a ser bastante flexível, [...]”. 

O método de abordagem do procedimento é uma pesquisa qualitativa, 

segundo Richardson, é aquela que busca. 

 

[...] descrever a complexidade de determinado problema, 

analisar a interação de certas variáveis, compreender e 

classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, 

contribuir no processo de mudança de determinado grupo e 

possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento de 

particularidades do comportamento dos indivíduos 

(RICHARDSON, 2007, p. 80). 

 

Quanto ao método utilizado é o indutivo, segundo Richardson (2007, p. 

35) “Em termos gerais, tanto o método indutivo quando o dedutivo se fundamenta 

em premissas- fatos observados- que servem de base para o raciocínio”.  

 

3 REVISÃO E DISCUSSÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Inclusão 

 



 
 

 

Atualmente com o surgimento do processo de inclusão, é de fundamental 

importância que todos que estejam envolvidos no meio educativo atuem em 

busca do desenvolvimento dos alunos com necessidades especial, 

principalmente dos alunos com algum tipo de deficiência auditiva. Estar incluso 

vai além do simples fato de estar dentro de uma sala de ensino regular, estar 

incluso é aprender e desenvolver-se junto com os demais alunos. 

No que se refere ao processo de alfabetização percebe-se que a 

alfabetização em libras se utiliza da memorização, assim como o letramento dá-

se através de experiências e da compreensão de significados. 

Contudo analisando alguns anos atrás, nota-se que as pessoas com 

algum tipo de deficiência eram vistas de outra forma, eram consideradas 

amaldiçoadas e até mesmo sofriam maus-tratos e preconceito. Excluídos da 

sociedade, muitos tinham que viver isoladamente.  Com isso, Silva (1996, p.363) 

afirma que: 

 
Preconceito e medidas discriminatórias existem concretamente 
contra quase todos os tipos de “anormalidades” ou “anomalias”, 
muito embora essas atitudes apresentem tonalidades de ênfase 
diferente, pois a maioria das pessoas não tem contra os 
deficientes a mesma espécie de preconceitos, que alimentam 
contra certos grupos religiosos, raciais ou desfavorecidos. 

  

No entanto observa-se que nosso país passou por diversas 

transformações, sendo assim as pessoas começaram a compreender que as 

deficiências eram advindas da natureza orgânica, ou seja, um mau 

desenvolvimento dos cromossomos durante a vida intrauterina ou até mesmo 

complicações na gestação.  

Com relação ao processo educacional destes indivíduos, acredita-se que 

a estimulação facilite o processo de socialização. A família também é uma peça 

fundamental no desenvolvimento das crianças com algum tipo de deficiência 

auditiva, por exemplo, pois a família fornece a estrutura necessária para um 

desenvolvimento significativo.  

A partir do século XX, a convivência social passou a ter mais enfoque por 

diversos pesquisadores. Estes por sua vez dedicaram-se a interagir as pessoas 

com deficiências aos demais indivíduos. Graças ao trabalho destes autores, 



 
 

 

atualmente as pessoas com necessidades educacionais especiais podem 

frequentar o ensino regular. 

A maior dificuldade enfrentada pelos deficientes auditivos está 

relacionada ao preconceito, que infelizmente ainda existe, assim como também 

o despreparo de alguns professores. Para que consigam atingir o 

desenvolvimento escolar e social destes alunos, os professores devem buscar 

capacitar-se. 

Todos os alunos com algum tipo de necessidade especial, estão 

amparados pela LDB, que em seu artigo 58 descreve sobre a educação especial. 

Segundo a LDB (1996) “Entende-se por Educação Especial, para efeitos desta 

Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede 

regular de ensino para educandos com necessidades especiais” (p.35).  

A LDB ainda descreve que quando necessário haverá na escola regular 

apoio especializado para atender as particularidades dos alunos especiais. As 

pessoas que possuem alguma deficiência seja ela qual for, necessitam de 

atenção especial para que consigam se desenvolver e aprender como as 

demais. 

As pessoas com necessidades especiais te direito a uma educação de 

qualidade como qualquer pessoa. Com as mudanças ocorridas na educação, 

hoje estas pessoas podem frequentar tanto escolas comuns quanto escolas 

especiais. No ensino regular, as disciplinas devem ser adaptadas ao 

desenvolvimento dos alunos especiais, estas adaptações visão despertar 

habilidades que até então não eram aprimoradas. 

Para que a inclusão realmente ocorra é necessário, alguns fatores 

carecem de um pouco mais de atenção assim como a capacitação dos 

professores, a infraestrutura e os recursos disponibilizados. Sendo assim a 

inclusão só ocorrerá de fato quando os professores estiverem preparados para 

lidar com as dificuldades desses alunos. 

 

 3.2 Libras 

 



 
 

 

A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), tem como base a línguas de sinais 

francesa, é a linguagem utilizada pela comunidade surda. A LIBRAS foi 

reconhecida pela Lei 10.436/02 (BRASIL, 2002) como a língua oficial dos surdos, 

o Decreto 5.626/05 regulamentou está lei em 2005, descrevendo que: 

 
O sistema educacional federal e sistemas educacionais 
estaduais, municipais e do Distrito Federal devem garantir a 
inclusão nos cursos de formação de Educação Especial, de 
Fonoaudiologia e de Magistério, em seus níveis médio e 
superior, do ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras, como 
parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, 
conforme legislação vigente (BRASIL, 2005).  

  

Os surdos lutaram muito pelos seus direitos, assim como para que a lei 

fosse aprovada passando assim a usufruir dos mesmos direitos de pessoas 

ouvintes. O que se percebeu é que o preconceito e a resistência por parte de 

algumas pessoas ainda são muito grandes, e que há muita dificuldade em se 

aprender LIBRAS. Ao contrário do que alguns pensam a língua de sinais não é 

universal, no entanto acabam sofrendo influências das regiões, ou seja, cada 

região adapta como lhe convém alguns sinais, assim como também não são 

apenas mímicas. 

 A LIBRAS é uma língua de gestual-visual, ou seja, utiliza-se movimentos, 

gestos e expressões faciais captadas pela visão, diferente da Língua 

Portuguesa, que oral e auditiva, sendo quase impossível para os surdos 

assimila-la. Nas Orientações Curriculares:  

A Língua Brasileira de Sinais tem, para as pessoas surdas, a 
mesma função que a Língua Portuguesa na modalidade oral tem 
para as ouvintes e é ela, portanto, que vai possibilitar às crianças 
surdas atingirem os objetivos propostos pela escola, incluindo o 
aprendizado da Língua Portuguesa na modalidade escrita 
(PEREIRA, 2008, p. 22). 
 

 Os sinais da LIBRAS são formados a partir de combinações das formas 

e movimentos das mãos e expressões faciais. As mãos têm importância 

fundamental, pois elas são utilizadas para a datilologia que é representar o 

alfabeto com as mãos. Os movimentos dependem de cada palavra. Os surdos 

substituem o som da voz por movimentos e expressões corporais para tornar a 

comunicação compreensível. As expressões faciais são significativas para a 



 
 

 

compreensão real dos sinais, porque são elas que irão tomar o lugar dos sons, 

e representar os sentimentos. Há ainda algumas palavras que não tem um único 

sinal correspondente, como por exemplo, os nomes próprios, nestes casos 

utiliza-se a datilologia, as letras são sinalizadas uma a uma para expressar tal 

palavra. A figura 1 apresenta o alfabeto manual. 

 

 

Figura 1 - Alfabeto Manual 
Fonte: http://biabenn.blogspot.com.br/2011/04/por-onde-comecar-alfabeto-manual-
e.html 

 

Na alfabetização em LIBRAS, o alfabeto são os primeiros sinais a serem 

ensinados e mostrados aos alunos, através dos sinais com as letras os alunos 

podem formar palavras. Para consigam aprender outros sinais é necessário que 

memorizem inicialmente o alfabeto. Logo, treinar para não esquecer os sinais é 

fundamental.  

  Hoje muitas pessoas procuram o curso de libras. O curso possibilita não 

só a capacitação como também a inclusão de pessoas com algum tipo de 

deficiência auditiva em todos os lugares. Algumas empresas estão incluindo 

essas pessoas nos seus espaços de trabalho fazendo com que seus funcionários 

se capacitem para que possa haver uma comunicação. A LIBRAS facilita o 

processo de desenvolvimento social dos surdos.  

O contato com a LIBRAS deve ocorrer na fase em que a criança já tem a 

capacidade de adquirir a linguagem, para que assim como os ouvintes, ela possa 



 
 

 

compreender sua língua. Os surdos não conseguem compreender as 

expressões que não fazem parte de seu contexto social, como por exemplo, 

gírias ou gestos que os ouvintes utilizam, porém isso não impede que eles 

desenvolvam suas próprias gírias. 

 No que se refere ao letramento, observa-se que não adianta conhecer a 

palavra é necessário entender o contexto a qual está inserida. Quanto a isso, 

Soares (1998, p. 89) descreve que “Ter-se apropriado da escrita é diferente de 

ter aprendido a ler e escrever: aprender a ler e escrever significa adquirir uma 

tecnologia, a de codificar em língua escrita ‘própria’, ou seja, é assumi-la com 

sua ‘propriedade’”. 

Para que o surdo desenvolva habilidade na escrita e compreensão do 

Português é necessário que ele esteja alfabetizado e letrado em LIBRAS. 

Devemos lembrar que o processo de letramento muda a forma de pensar do 

indivíduo, por isso:  

 
O letramento não pode ser considerado um “instrumento” neutro 
a ser usado nas práticas sociais quando exigido, mas é 
essencialmente um conjunto de práticas socialmente 
construídas que envolvem a leitura e a escrita, geradas por 
processos sociais mais amplos, e responsáveis por reforçar ou 
questionar valores, tradições e formas de distribuição de poder 
presentes nos contextos sociais (SOARES, 1998, p. 75)  
 

O Letramento interfere diretamente na forma do indivíduo lidar com o 

mundo, transforma sua realidade. O letramento do surdo tanto na a LIBRAS, e 

principalmente no Português, não pode inferioriza-lo, pois ele tem o direito de ser 

visto com um indivíduo diferente, que deve ter seus direitos, deveres e sua 

cultura respeitada.  

Segundo Svartholm (1998 apud PEREIRA 2008), a única forma de 

assegurar que os textos se tornem significativos para os alunos surdos, é 

interpretá-los na língua de sinais, em um processo semelhante ao observado na 

aquisição de uma primeira língua.  

 Logo é de suma importância a primeira língua que no caso do surdo é a 

libras. Outro aspecto fundamental também no processo de alfabetização na 

escrita é o emocional, a criança deve estar acompanhada e amparada pelos 

pais. 



 
 

 

Para auxiliar o desenvolvimento linguístico e cognitivo, o surdo utiliza o 

bilinguismo, que é a utilização de duas línguas, a LIBRAS e a língua Portuguesa. 

“Numa educação bilíngue, [...] a Língua Portuguesa é considerada a segunda 

língua dos alunos surdos, o que significa que seu aprendizado vai se basear nas 

habilidades linguísticas adquiridas na Língua Brasileira de Sinais” (PEREIRA, 

2008, p.22).  

O bilinguismo tem por base o reconhecimento e a aceitação social dos 

alunos com deficiência auditiva ao meio, criando assim condições para que 

diferentes pessoas possam ter oportunidades no convívio social. Para uma 

educação bilíngue, a escola deve oferecer intérpretes de língua de sinais, 

educadores surdos ou que possuem a linguagem de sinais e professores 

ouvintes que sejam usuários da língua de sinais e capacitados para o ensino do 

português como segunda língua. Precisa também elaborar um currículo que 

respeite a diferença da surdez, para os surdos identificarem se com a cultura de 

sua comunidade e não somente com a cultura dos ouvintes. 

Para Quadros (2005, p.33):  

 
O fato de passar a ter contato com a língua portuguesa trazendo 
conceitos adquiridos na sua própria língua, possibilitará um 
processo muito mais significativo. A leitura e a escrita podem 
passar a ter outro significado social se as crianças surdas se 
apropriarem da leitura e da escrita de sinais, isso potencializará 
a aquisição da leitura e da escrita do português.  

 

Logo os alunos devem conhecer as duas línguas, para que assim possam 

estar inseridos de maneira integral na sociedade. 

O processo de aprendizagem da escrita deve ocorrer por meio de 

estímulos visuais para que assim este processo faça mais sentido para a pessoa 

surda, ou seja, que ela consiga compreender melhor (FARIA, 2011). A Libras é 

fundamental para que essa apropriação aconteça com sucesso, pois é a língua 

que dará o subsídio necessário, pois a mesma é a língua natural da pessoa surda 

(MICHELS, 2011). 

O atendimento educacional especializado de Libras é outro momento 

didático-pedagógico para os alunos com surdez inclusos no ensino regular. 

“Quando o atendimento ocorre a partir dos conhecimentos que o aluno tem sobre 



 
 

 

Libras é necessário que de antemão se faça um diagnóstico, para saber o que o 

aluno já sabe e suas dificuldades” (DAMÁZIO, 2007, p. 32). 

Para realizar o atendimento educacional especializado de Libras, é 

necessário que o professor realize estudos e busque aprimoramento das 

diferentes áreas do conhecimento (MILANEZ; et al., 2013).  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Abordou-se nesse artigo, a respeito da alfabetização de alunos com 

deficiência auditiva em LIBRAS, relatando os desafios e as contribuições que 

esta favorece tanto aos professores quanto aos alunos. Destacando aspectos 

como a necessidade de se atentar as mudanças que ocorrem na educação, visto 

que essas mudanças afetam diretamente a sala de aula, principalmente com 

relação à inclusão. Logo destaca-se a importância se buscar capacitação 

adequada para desenvolver significativamente seu papel de mediador do 

conhecimento, pois é através de sua capacitação que o professor atuará de 

maneira mais eficaz. 

As políticas públicas de valorização dos profissionais, de atendimento às 

necessidades dos portadores de deficiência e de melhorias no sistema de ensino 

e das próprias escolas precisam ser efetivadas. Isso só ocorrerá quando houver 

maiores investimentos financeiros, incluindo a valorização salarial e de formação 

inicial, bem como revisão das propostas pedagógicas vigentes pelo governo 

federal, para que consigam tornar-se concretas de maneira que supra às 

necessidades da sociedade. 

A escola, por sua vez, deve estar engajada no processo educacional de 

inclusão e de ensino-aprendizagem tanto da criança surda quanto da ouvinte, 

estimulando o bilinguismo, para que não haja barreiras sociais e comunicativas. 

Alfabetização e letramento acabam tendo o mesmo significado, pois a 

alfabetização é utilizada para que se possa criar sua própria cultura. Assim o 

Letramento auxilia na promoção e desenvolvimento os processos mentais, como 

a superação das dificuldades que aparece em seu dia a dia, assim como treinar 

o raciocínio. A alfabetização não deve ser apenas no sentido de decodificação e 



 
 

 

codificação da língua escrita. Deve trabalhar alfabetização e o letramento do 

surdo ao mesmo tempo, levando em conta os diversos contextos nos quais as 

práticas sociais da língua escrita acontecem nas pessoas com necessidades 

auditivas especiais. 

Sendo assim, podemos dizer que alfabetizar e letrar os alunos com 

necessidades especiais auditivas é similar ao processo aplicado as pessoas 

ouvintes, pois ambas são alfabetizadas com a teoria e letradas com as 

experiências vividas do indivíduo. A diferença é que o surdo se utiliza de sinais 

para se comunicar, então é preciso que se trabalhe muito a memorização. As 

Libras para os surdos simbolizam a língua falada, tornando-a objeto de interação 

espontânea e entendimento, que são os requisitos para capacitar uma pessoa 

como letrada. 

Conclui-se então que há na difícil tarefa do alfabetizador bilíngue um longo 

caminho a percorrer. Que o professor, como profissional e educador, deve 

promover a inclusão a partir de metodologias e estratégias que facilitem a 

aprendizagem de surdos e ouvintes, visando à amplitude da formação e da 

preparação de seus alunos para a uma vida em sociedade. 
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RESUMO 

O presente artigo aponta para o tema Analfabetismo Funcional X Alfabetização 

abordando aspectos como analfabetismo, alfabetização e letramento, métodos 

de alfabetização e combate ao analfabetismo funcional. Discorre sobre o 

conceito do termo analfabetismo, citando os principais problemas teóricos e 

metodológicos implicados na pesquisa sobre o tema. Descreve em linhas gerais, 

algumas metodologias de ensino utilizadas no combate ao analfabetismo. 

Aponta alguns problemas enfrentados pela educação atual, tanto no ensino 

quanto na aprendizagem, envolvendo índices alarmantes. Contribui para 

melhorias das metodologias utilizadas, assim como para o ensino aprendizagem 

indo de encontro ao combate e diminuição dos índices de analfabetos funcionais, 

buscando novos olhares para a educação, pois a mesma necessita de mais 

atenção. 

 

Palavras-chave: Analfabetismo Funcional. Metodologia. Alfabetização. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A educação atual vem passando por diversas transformações, estas 

afetam direta e indiretamente a vida dos alunos. Analisando estas 

transformações compreende-se que um dos maiores desafios da educação está 

intimamente ligado a alfabetização das crianças. 

Alfabetizar vai além de simplesmente ensinar a ler e escrever, alfabetizar 

envolve compreender e interagir de modo significativo com o meio ao qual está 

inserido. 

Atualmente, compreende-se o processo de alfabetização como uma 

prática complexa, que deve ser contextualizada, partindo do cotidiano do aluno, 

ou seja, deve está associada ao letramento, que conforme Soares (2003), é o 
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estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e 

exerce as práticas sociais de leitura e de escrita. 

Aplicar a alfabetização separada do letramento não atende as exigências 

sociais em relação à leitura e a escrita, pois na atualidade há uma diversidade 

textual significativa. Assim o professor terá que trabalhar para que os alunos 

adquiram habilidades para atender as demandas atuais da leitura e escrita. 

Este artigo foi desenvolvido com o intuito de analisar brevemente a 

situação da educação no Brasil no que se refere ao analfabetismo funcional. 

Desta forma o objetivo geral deste estudo é analisar se os professores têm 

buscado diminuir os índices de analfabetismo funcional. Devido a grande 

relevância deste tema, surgiu a seguinte indagação, os professores têm buscado 

diminuir os índices de analfabetismo funcional? 

Especificamente buscou-se compreender o conceito de analfabetismo 

funcional e de alfabetização, destacar a importância da alfabetização para o 

combate ao analfabetismo e descrever as metodologias utilizadas na 

alfabetização das crianças. 

A contribuição deste estudo surgiu do interesse em conhecer e entender 

de maneira aprofundada o que é a o analfabetismo funcional e alfabetização, 

assim como suas interferências no processo de desenvolvimento dos alunos, 

buscando melhorias na educação em geral, nas metodologias em sala de aula e 

no ensino-aprendizagem das crianças. 

Este artigo tem como intuito contribuir para estudos e análise aos demais 

docentes que atuam com a fase da alfabetização dos alunos, assim como 

aqueles que desejam entender a importância de se compreender e trabalhar as 

dificuldades enfrentadas pelos analfabetos funcionais, buscando métodos mais 

eficazes de se alfabetizar. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O presente artigo define-se como uma pesquisa bibliográfica, que 

conforme Gil (2010, p.29), define-se como aquela “[...] elaborada com base em 

material já publicado, tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui 



 
 

 

material impresso, como livros, revistas, teses, dissertações e anais de eventos 

científicos”. 

Quanto à classificação é uma pesquisa exploratória, que para Gil (2010, 

p.27), “[...] tem como propósito proporcionar mais familiaridade com o problema, 

com vistas a torná-los mais explícito ou a construir hipóteses, seu planejamento 

tende a ser bastante flexível, [...]”. 

O método de abordagem do procedimento é uma pesquisa qualitativa, 

segundo Richardson, é aquela que busca. 

 

[...] descrever a complexidade de determinado problema, 

analisar a interação de certas variáveis, compreender e 

classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, 

contribuir no processo de mudança de determinado grupo e 

possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento de 

particularidades do comportamento dos indivíduos 

(RICHARDSON, 2007, p. 80). 

 

Quanto ao método utilizado é o indutivo, segundo Richardson (2007, p. 

35) “Em termos gerais, tanto o método indutivo quando o dedutivo se fundamenta 

em premissas- fatos observados- que servem de base para o raciocínio”. 

 

3 REVISÃO E DISCUSSÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Analfabetismo Funcional 

 

O termo analfabetismo está intimamente ligado a condições daqueles que 

não saber ler nem escrever. Este se divide em duas vertentes, o analfabetismo 

absoluto, onde a pessoa não reconhece nenhuma letra por não ter tido contato 

nenhum com a escola, e o analfabetismo funcional, onde a pessoa é capaz de 

identificar letras e números, mas não interpreta textos nem realiza operações 

matemáticas complexas. Ambas interferem no desenvolvimento pessoal e social 

do indivíduo. 

Analfabeto funcional é o termo utilizado para descrever as condições 

daqueles que sabem ler e escrever, porém não desenvolveram a capacidade de 

interpretar textos simples. Este termo é antigo, porém pouco se ouve falar, 



 
 

 

acredita-se que tenha surgido em meados dos anos de 1930, durante a segunda 

guerra mundial. 

 

Uma definição adotada no Brasil pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e aceita pela UNESCO é a de que 

analfabetos funcionais são pessoas às quais falta domínio de 

habilidades em leitura, escrita, cálculos e ciências, 

correspondentes a uma escolaridade de até 3 séries completas 

do ensino fundamental ou antigo primário, ou seja, menos de 4 

anos de estudo (RIBEIRO, et al, 2011, p. 4). 

 

 Analisando a educação atualmente, nota-se que os índices de 

analfabetismo ainda se encontram em grandes números, principalmente em 

regiões precárias. Levando em consideração as habilidades e competências 

necessárias para ser considerando proficiente, ou seja, aquele que tem plena 

capacidade de interpretar e elaborar textos, gráficos, assim como argumentar de 

forma crítica, os índices são ainda maiores. 

Apenas 26% da população com mais de 15 anos [...] tem 

domínio pleno das habilidades de leitura e escrita, ou seja, um 

em cada quatro jovens e adultos consegue compreender 

totalmente um texto”. 50% dos brasileiros são os chamados 

analfabetos funcionais, que “mal conseguem identificar 

enunciados simples, sendo incapazes de interpretar textos mais 

longos ou com alguma complexidade (INAF apud MORAN, 

2007, p. 8). 

 

O termo proficiência descrito anteriormente, faz parte de uma escala de 

conhecimentos, capacidade de aprendizagem, a Escala de Proficiência. A escala 

de proficiência pode ser dividida em cinco grupos, Analfabeto, Rudimentar, 

Elementar, Intermediário, e por último o Proficiente. A mesma é dividida de 

acordo com o grau de aprendizagem de cada indivíduo. 

O Analfabeto corresponde à condição dos que não conseguem realizar 

tarefas simples que envolvem a leitura de palavras e frases ainda que uma 

parcela destes consigam ler números familiares (números de telefone, preços, 

etc.). Rudimentar, localiza uma ou mais informações explícitas, expressas de 

forma literal, em textos muito simples compostos de sentenças ou palavras que 

exploram situações familiares do cotidiano doméstico. Compara, lê e escreve 

números familiares, identificando o maior e o menor valor. Resolve problemas 



 
 

 

simples do cotidiano envolvendo operações matemáticas. Reconhece sinais de 

pontuação pelo nome ou função. 

O Elementar seleciona uma ou mais unidades de informação, observando 

certas condições, em textos diversos de extensão média realizando pequenas 

inferências. Resolve problemas envolvendo operações básicas com números da 

ordem do milhar, que exigem certo grau de planejamento e controle, compara ou 

relaciona informações numéricas ou textuais expressas em gráficos ou tabelas 

simples, envolvendo situações de contexto cotidiano doméstico ou social.  

O Intermediário localiza informação expressa de forma literal em textos 

diversos realizando pequenas inferências. Resolve problemas envolvendo 

operações matemáticas mais complexas da ordem dos milhões, que exigem 

critérios de seleção de informações, elaboração e controle em situações 

diversas. Interpreta e elabora síntese de textos diversos, relacionando regras 

com casos particulares a partir do reconhecimento de evidências e argumentos 

e confrontando a moral da história com sua própria opinião ou senso comum.  

Reconhece o efeito de sentido ou estético de escolhas lexicais ou sintáticas, de 

figuras de linguagem ou sinais de pontuação. 

Já o proficiente tem a capacidade de elaborar textos de maior 

complexidade com base em elementos de um contexto dado e opina sobre o 

posicionamento ou estilo do autor do texto. Interpreta tabelas e gráficos 

envolvendo mais de duas variáveis, compreendendo elementos que 

caracterizam certos modos de representação de informação quantitativa 

reconhecendo efeitos de sentido, resolve situações problema relativos a tarefas 

de contextos diversos, que envolvem diversas etapas de planejamento, controle 

e elaboração, que exigem retomadas de resultados parciais e o uso de 

inferências. 

Quanto à alfabetização de nosso país, em sua grande maioria, é ensinado 

apenas a ler e escrever textos simples, deixando de lado a inserção de textos 

não convencionais, como por exemplo, receitas, gráficos, bula de remédio, 

tabelas, entre outros. Sendo assim a interpretação destes tipos de textos tornam-

se quase impossível. 



 
 

 

Superar as demandas exigidas pelo mundo em que vivemos é um grande 

desafio para o Brasil, pois a mesma necessita de uma educação formada por 

pensadores críticos, principalmente no que se refere à educação de escola 

pública, onde a realidade em alguns casos é gritante, pois em algumas escolas 

sofrem com a falta de professores, ou até mesmo conta com uma estrutura 

precária. Tudo isso contribui para uma má qualidade de ensino. 

O termo analfabetismo no Brasil sempre esteve ligado a aspectos 

negativos, pois estas pessoas eram consideradas ignorantes, sem 

conhecimentos, sendo muitas vezes alvo de preconceitos. 

 

Ao tratar desse assunto, devemos estar conscientes de que os 

termos, critérios utilizados nas pesquisas sobre alfabetização 

são elaboração culturais que influenciam o modo como a 

sociedade percebe, interpreta e avalia esse fenômeno. Quando 

ampliamos a concepção de alfabetização, por exemplo, 

tornando mais complexos os critérios para considerar alguém 

alfabetizado, estamos aumentando também o conjunto das 

pessoas consideradas analfabetas e incluindo a categoria social 

que pode ser objeto de preconceito (GALVÃO, 2007, p.55).  

Seguindo ao pensamento de Galvão, compreende-se que ao ampliarmos 

o processo de alfabetização, aumenta-se a quantidade de pessoas consideradas 

analfabetos, ou seja, se ser alfabetizado significava saber escrever o próprio 

nome, por exemplo, e passa a significar, ler e escrever textos simples, os que 

até então estavam inclusos nos índices de alfabetizados passam a ser 

considerados analfabetos, pois não se enquadram mais nos critérios de 

alfabetização. 

 

3.2 Alfabetização 

 

Alfabetização pode ser definida como aprendizagem do alfabeto e a 

utilização dos códigos (letras, números, etc.) em prol da comunicação, no 

entanto não é algo tão simples quanto parece. Alfabetizar é um processo lento 

que requer atenção e comprometimento. O termo alfabetização faz referência ao 

processo de aprendizagem da leitura e da escrita, duas funções que permitem a 

comunicação entre as pessoas.  

 



 
 

 

De início, pode-se definir alfabetização como o processo 

específico e indispensável de apropriação do sistema de escrita, 

a conquista dos princípios alfabético e ortográfico que 

possibilitem ao aluno ler e escrever com autonomia. Noutras 

palavras, alfabetização diz respeito à compreensão e ao domínio 

do chamado “código” escrito, que se organiza em torno de 

relações entre a pauta sonora da fala e as letras (e outras 

convenções) usadas para representá-la, a pauta, na escrita 

(CARVALHO e MENDONÇA, 2006, p. 19). 

 

A alfabetização é a fase onde a criança começa a apropriar-se do sistema 

da escrita, ou seja, onde ela começa a compreender o sentido das letras e 

palavras.  

Soares (1985) propõe a necessidade de uma teoria coerente da 

alfabetização que articule os estudos das suas diferentes “facetas”: psicológica, 

linguística, pedagógica, sociológica, a partir do conceito de alfabetização, da 

natureza do processo de alfabetização e dos condicionantes políticos desse 

processo. No que concerne ao conceito de alfabetização, a autora define 

alfabetização como o “processo de aquisição do código escrito, das habilidades 

de leitura e de escrita” (SOARES, 1985, p. 20). 

No Brasil, desde o final do século XIX, a educação passou a ser vista com 

outros olhos, visando uma sociedade ideal ao Estado, pautado pela necessidade 

de uma nova ordem política e social. A escola tornou-se o lugar de construção e 

preparo dos indivíduos desta nova geração. 

No que se refere à terminologia (conjunto de termos específicos) de 

instrução de alfabetização, Maciel (2008, p.243) afirma que: 

 

No decorrer de todo o século XIX e nas primeiras décadas do 

século XX, o termo mais comum para designar o ensino das 

primeiras letras, como também todo o processo de 

escolarização, era instrução. O autor afirma que a instrução 

atendo aos princípios da instrução primária, proposta no século 

XIX, visto que o verbete não significa nem discrimina quais os 

conhecimentos e a habilidades a serem adquiridas pelos alunos, 

inferindo, portanto, que na concepção de instrução estava 

implícita a alfabetização como uma das habilidades a serem 

adquiridas. 

 

O termo instrução inicialmente fazia referência ao ensino de primeiras 

letras, no entanto, no século XX passa a considerar todo o processo de 



 
 

 

escolarização, sendo assim nota-se que diversas mudanças ocorreram no 

processo de alfabetização. 

A leitura e escrita que até então eram dominadas apenas por uma minoria 

da sociedade e que ocorria em suas próprias casas ou de maneira menos 

informal, passa agora a serem fundamentos da escola obrigatória e gratuita a 

todos. Com isso as práticas de leitura e escrita passaram a ser submetidas ao 

ensino organizado, sistemático e intencional, necessitando assim a preparação 

de profissionais especializados. Por ter contribuído para a transmissão de ideias 

políticas ou culturais, a alfabetização passa a ser vista como uma necessidade 

essencial que permite o crescimento e desenvolvimento da sociedade. 

Este processo deve começar desde a etapa inicial das crianças, em media 

por volta dos 5 ou 6 anos, considerando que nesta fase a criança já reconheça 

símbolos, formas, senhas, etc. e podem agora se dedicar a compreender 

palavras e inclusive alguns termos mais abstratos. A alfabetização pode começar 

em casa, mas é sem dúvidas a escola a responsável por ensinar as crianças a 

ler e a escrever nos primeiros anos de escola. Isto se tornará cada vez mais 

complexo à medida que a pessoa desenvolve mais habilidades e possa 

compreender textos mais complexos.  

Com relação aos métodos de ensino utilizados no processo de 

alfabetização, vemos que na medida em que surgem novos direcionamentos 

para a alfabetização, os métodos espelham a “leitura” desses conceitos, embora 

saibamos que a discussão dos métodos não seja capaz de, por si só, resolver 

os problemas da alfabetização. 

 

Se a questão dos métodos é importante, não é, porém, a única, 

nem a mais importante, e não pode ser tratada com efeitos 

pirotécnicos, desviando a atenção do que é essencial: o fato de 

que um método de ensino é apenas um dos aspectos de uma 

teoria educacional relacionada com uma teoria do conhecimento 

e com um projeto político social (MORTATTI, 2008, p. 111). 

 

O método utilizado pelo professor é muito importante para que se consiga 

atingir os objetivos traçados, contudo não é o único aspecto a ser levado em 

consideração no processo de alfabetização. Alguns métodos podem facilitar o 

processo de ensino-aprendizagem, outros resultam em quase nada, contudo, 



 
 

 

cabe ao professor compreender amplamente seus objetivos, para que consiga 

resultados positivos, sabendo lidar com os problemas e desafios que possam 

surgir no decorrer do processo. 

 

3.2.1 Letramento 

 

O conceito de letramento surgiu de uma ampliação progressiva do próprio 

conceito de alfabetização. Letramento significa o ato ou efeito de alfabetizar. Ao 

contrário do tradicional conceito de alfabetização, onde os alunos deveriam 

dominar as habilidades de leitura e escrita de forma mecânica, sem levar em 

consideração a capacidade de interpretar, compreender, criticar; o Letramento 

apresenta-se como um processo em que o ensino da leitura e da escrita 

acontece dentro de um contexto social e que essa aprendizagem faça parte da 

vida dos alunos efetivamente. As habilidades adquiridas na escola devem fazer 

parte da comunicação dos indivíduos. 

Ao longo do século XX, esse conceito de alfabetização foi sendo 

gradativamente ampliado, devido as demandas sociais e políticas, a ponto de já 

não se considerar alfabetizado aquele que apenas domina o sistema de escrita 

e as capacidades básicas de leitura e escrita, mas aquele que sabe usar a 

linguagem escrita para exercer uma prática social em que essa modalidade da 

língua é necessária, ou seja, só considerado alfabetiza aquele que sabe ler, 

compreender, e aplicá-la em seu cotidiano. 

Assim, a alfabetização não deixa de ser um momento dos letramentos em 

que a escola leva o aluno a conhecer e a dominar as relações entre os fonemas 

e as letras que constituem o alfabeto. Não meramente para conhecê-las e 

decodificá-las somente, mas para utilizar a escrita em práticas letradas concretas 

e de circulação social. 

Neste sentido, a alfabetização deve, ela também, além de 

trabalhar o conhecimento do alfabeto, fazê-lo sobre textos em 

gêneros de circulação social concreta, ao quais são importantes 

para a prática social ativa e cidadã dos alunos, desde guiar-se 

por receitas e rótulos nas práticas cotidianas culinárias, até 

deleitar-se com um romance ou escrever uma carta de leitor a 

um jornal marcando posição. Nada impede que as práticas 

alfabetizadoras se deem sobre textos interessantes e 



 
 

 

relevantes, ao invés de frases descontextualizadas e às vezes 

inimagináveis, como a girafa está na geladeira, somente porque 

essas apresentam determinada letra ou família. Os textos 

apresentam todas as letras e os professores podem reorganizá-

las sistemicamente para estudá-las com os alunos, após lerem 

e escreverem coletivamente um texto num gênero em situação 

que seja o mais possível aproximada à de uso corrente. Nada 

impede a leitura – e o conhecimento – de uma receita para fazê-

la ou transmiti-la a quem não a conhece, para depois os alunos 

conhecerem as letras e os sons parecidos ou iguais que 

aparecem em palavras como fubá, fino, farinha, forma, forno, 

fogo, fermento (CARVALHO e MENDONÇA, 2006, p. 28). 

 

Utilizar termos ou palavras que fazem parte do cotidiano das crianças 

pode acabar facilitando a realização do processo de alfabetização. Soares 

(1998) argumenta que é possível alfabetizar letrando por meio de práticas de 

leitura e escrita, com materiais de qualidade como textos de jornais, revistas, 

literatura infantil, que substituam as velhas cartilhas que ensinam que ‘Vovô viu 

a uva’ em situações que as crianças, muitas vezes, nunca viram e ao menos 

comeram uma uva. A autora ressalta ainda a importância de o aluno ser 

alfabetizado de modo que contexto tenham sentido para elas fazendo parte de 

seu dia-a-dia. 

Enfim, faz-se necessário uma educação escolar que priorize bases 

teóricas, como o Construtivismo, por exemplo, que levem em consideração o 

letramento e a alfabetização como processos e tragam novos sentidos para o 

ensino-aprendizagem. 

 

3.3 Metodologias de Alfabetização 

 

O processo de alfabetização não é algo muito simples de se realizar, pois 

ele é a base para que as pessoas possam aprender a ler e a escrever. Sendo 

assim existem diversos métodos para se alfabetizar uma criança. 

Contudo a alfabetização teria que ter como objetivo desenvolver nas 

pessoas além da habilidade de ler e escrever, um pensamento crítico. Alfabetizar 

está vinculado à codificação e decodificação, ou seja, a fala e a escrita, porém 

vai, além disso. Pérez e Garcia (1997, p. 25) descrevem que: 



 
 

 

De forma democrática, reflexiva e participativa que atribua ou 

transfira gradativamente para o aluno, a responsabilidade da 

construção do conhecimento, que ofereça aos alunos a 

possibilidade real de participar ativamente de sua própria 

aprendizagem, negociando, chegando a consensos e escutando 

suas propostas de atividades e projetos a serem realizados.  

 

A alfabetização em alguns casos consiste em exaustivas repetições de 

exercícios, com o intuito de memorizar letras e sílabas para compor palavras. 

Algumas crianças após repetir por diversas vezes a mesmas coisas acabam 

decorando as letras e sílabas. 

Analisando o desenvolvimento das crianças, nota-se que o processo de 

alfabetização se inicia antes de ter contato com a escola, pois o meio ao qual ela 

está inserida também possibilita de forma direta e indireta a aquisição da 

linguagem verbal, entre outros conhecimentos. 

Os métodos utilizados na alfabetização impõem regras a ser seguidas 

pelos alunos. Estes métodos evoluem de acordo com as necessidades do meio, 

pois à medida que a sociedade avança, faz se necessárias à utilização de 

metodologias diferenciadas. Os métodos perpassam pelo tradicional, sintético e 

analítico até ao construtivista. 

Diferentes métodos e metodologias resultam em diferentes implicações 

pedagógicas. Para Klein (2002, p.129), 

 

Nos métodos tradicionais, levava-se o aluno a memorizar as 

combinações (relações letra/fonema, famílias silábicas etc.) 

mais simples e, posteriormente, se introduziam as outras 

combinações. Tais combinações, no entanto, eram tomadas 

nelas mesmas, sem a necessária relação com o conteúdo (que 

é o que, em última análise, está determinando essas relações). 

Nos encaminhamentos atuais, tem-se postulado que a criança 

faça tentativas – com caráter mais ou menos aleatório, dada a 

complexidade das relações da língua – até chegar às formas 

corretas. 

 

No método tradicional a aprendizagem está mais voltada para o ensino 

fragmentado, ou seja, primeiro se aprende as letras, depois as sílabas, frases e 

palavras, até chegar aos textos. 

O método sintético é considerado simples e antigo para se alfabetizar, 

tendo como base o estudo do comportamento. Neste método a criança só evolui 



 
 

 

para o nível seguinte após concluir o anterior, ou seja, só aprende a produzir 

textos após aprender as letras, sílabas e palavras. Já o método analítico, tem 

por objetivo a compreensão do sentido de um texto, estimulando a leitura, 

produção textual, com atenção a pontuação, e deixa o aluno liberto para expor 

suas ideias, desenvolvendo assim a organização de seus pensamentos. 

 

O método analítico, sob forte influência da pedagogia norte-

americana, baseava-se em princípios didáticos derivados de 

uma nova concepção- de caráter biopsicofisiológico- da criança, 

cuja forma de apreensão do mundo era entendida como 

sincrética. A despeito das disputas sobre as diferentes formas 

de processuação do método analítico, o ponto em comum entre 

seus defensores consistia na necessidade de se adaptar o 

ensino a leitura a essa nova concepção de criança (MORTATTI, 

2006, p.7). 

 

Por último o método construtivista, que se baseia no pensamento de 

Piaget, ressaltando que o indivíduo é responsável pelo seu próprio 

conhecimento, assim como através da interação do indivíduo com o meio ao qual 

está inserido. Este método é um dos mais indicados para se alfabetizar, pois 

possibilita que a própria criança construa seu conhecimento, considerando a 

bagagem que a criança trás para a escola.  

Para explicar as permanências e rupturas no processo de alfabetização, 

a autora divide o movimento histórico em quatro momentos definidos por ela 

como cruciais. Afirma ela que: 

 

Esses momentos e suas principais características são, muito 

resumidamente: 1º momento (1876 a 1890) – disputa entre 

defensores do então ‘novo método’ da palavração e o dos 

‘antigos’ métodos sintéticos (alfabético, fônico, silábico); 2º 

momento (1890 a meados de década de 1920) – disputa entre 

defensores do então ‘novo’ método analítico e o dos ‘antigos’ 

métodos sintéticos; 3º momento (meados dos anos de 1920 a 

final da década de 1970) – disputa entre defensores dos ‘antigos’ 

métodos de alfabetização (sintéticos e analíticos) e os dos então 

‘novos’ testes ABC para verificação da maturidade necessária 

ao aprendizado da leitura e escrita, de que decorre a introdução 

dos ‘novos’ métodos mistos; 4º momento (meados da década de 

1980 a 1994) – disputa entre os defensores da então ‘nova’ 

perspectiva construtivista e os dos ‘antigos’ testes de maturidade 

e dos ‘antigos’ métodos de alfabetização (MORTATTI, 2008, p. 

95-96). 



 
 

 

 

Alguns desses métodos levantam dúvidas quanto á aprendizagem dos 

alunos, por tornar inseguro o processo de ensino aprendizagem, tanto para o 

aluno quanto para os professores, pois consistem na memorização do que é 

ensinado. “Muito antes de serem capazes de ler, no sentido convencional do 

termo, as crianças tentam interpretar os diversos textos ao seu redor (livros, 

embalagens comerciais, cartazes de rua), títulos (anúncios de televisão, estórias 

em quadrinhos, etc.) ” (FERREIRO, 1992, p. 69). 

Com base no estudo de Emília Ferreiro, pode-se analisar que a 

alfabetização depende dos métodos utilizados, podendo levar em consideração 

o conhecimento que a criança já possui, ou seja, sua bagagem que traz consigo, 

adquirida através da socialização com outras pessoas. 

  

Se aceitarmos que a criança não é uma tábua rasa onde se 

inscrevem as letras e as palavras segundo determinado método; 

se aceitarmos que o “fácil” e o “difícil” não podem ser definidos 

a partir da perspectiva do adulto, mas da de quem aprende; se 

aceitarmos que qualquer informação deve ser assimilada, e 

portanto transformada, para ser operante, então deveríamos 

também aceitar que os métodos (como consequência de passos 

ordenados para chegar a um fim) não oferecem mais do que 

sugestões, incitações, quando não praticas rituais ou conjuntos 

de proibições. O método não pode criar conhecimento 

(FERREIRO, 2001, p. 29-30). 

 

Ferreiro (2001) faz certa crítica à imposição de certos métodos, pois a 

preocupação deve estar centrada na aprendizagem e no conhecimento dos 

alunos, assim como a maneira que ele se desenvolve, não levando só em 

consideração o método que será utilizado, ou seja, se o professor está usando 

um tipo de método que é utilizado pela grande maioria, porém seus alunos não 

estão aprendendo, ele deve mudar seus métodos, pois o que importa é a 

aprendizagem, pois os métodos são apenas sugestões de como se trabalhar. 

Devido aos avanços das tecnologias, e informações, o professor deve 

estar sempre buscando novos meios para trabalhar e alfabetizar, e nestes casos 

as tecnologias podem ser grandes aliadas neste processo de ensino 

aprendizagem. Cabe ao professor saber utiliza-las de maneira correta. 



 
 

 

 

3.4 Combate ao Analfabetismo Funcional 

 

Levando em consideração o conceito de analfabetismo funcional, e 

seguindo a linha de pensamento de Ribeiro, percebe-se que a educação 

necessita de maior atenção. Logo Ribeiro (2006, p. 2) descreve que: 

 

É considerada alfabetizada funcional a pessoa capaz de utilizar 

a leitura e escrita para fazer frente às demandas de seu contexto 

social e de usar essas habilidades para continuar aprendendo e 

se desenvolvendo ao longo da vida. Em todo o mundo, a 

modernização das sociedades, o desenvolvimento tecnológico, 

a ampliação da participação social e política colocam demandas 

cada vez maiores com relação às habilidades de leitura e escrita. 

A questão não é mais apenas saber se as pessoas conseguem 

ou não ler e escrever, mas também o que elas são capazes de 

fazer com essas habilidades. Isso quer dizer que, além da 

preocupação com o analfabetismo, problema que ainda persiste 

nos países mais pobres e também no Brasil, emerge a 

preocupação com o alfabetismo, ou seja, com as capacidades e 

usos efetivos da leitura e escrita nas diferentes esferas da vida 

social. 

 

Analisando a educação atual, nota-se que para haver mudanças é 

imprescindível ir contra ao descaso no que se refere à qualidade da educação, 

garantindo que os alunos desenvolvam competências como leitura, escrita e 

cálculos. Contudo é necessário começar as mudanças pela base. 

 

Os dados sobre o alfabetismo funcional confirmam que a 

educação básica é o pilar fundamental para promover a leitura, 

o acesso à informação, a cultura e a aprendizagem ao longo de 

toda a vida. [...] é preciso também reconhecer que os resultados 

da escolarização em termos de aprendizagem ainda são muito 

insuficientes e que um eixo norteador para a melhoria 

pedagógica na educação básica deve ser o aprimoramento do 

trabalho sobre a leitura e a escrita. É preciso superar a visão de 

que esse é um problema apenas dos professores 

alfabetizadores e dos professores de Português [...]. Finalmente, 

é preciso reconhecer que a promoção do alfabetismo não é 

tarefa só da escola (RIBEIRO, 2006, p.3). 

 



 
 

 

Outro ponto relevante é a formação dos professores, ter bons professores 

é um fator determinante. Logo, investir em professores mais qualificados e 

experientes para a base, educação infantil, trará bons resultados. 

Alguns autores defendem que antes de começar a combater o 

analfabetismo funcional, é necessário extinguir o analfabetismo. Estes 

descrevem que alguns materiais se adequam aos alunos que dominam a escrita 

e leitura, no entanto aqueles que ainda não desenvolveram estas habilidades 

acabam ficando de fora deste processo, pois dificilmente o professor dará conta 

de atender estas duas demandas ao mesmo tempo.  

Onaide (apud GGN, 2011) afirma que a maioria dos cursos de formação 

pedagógica no país não tem sequer uma disciplina que trate da alfabetização, e 

que um dos grandes problemas da educação brasileira está nas políticas 

públicas que não sabem orientar a alfabetização. Ela recomenda que os 

governantes prestem atenção nas grades curriculares dos cursos de formação 

de professores no país. 

Fatores econômicos, assim como a superlotação de salas, favorecem 

prejuízos na alfabetização, principalmente no ensino público. Sendo assim é 

necessário que os investimentos e a atenção com a educação sejam revistas. 

Sendo um direito assegurado pela constituição, é imprescindível que os poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, zelem para que estes direitos ocorram. 

 

[...] à medida que o analfabetismo vai sendo superado, que um 

número cada vez maior de pessoas aprende a ler e a escrever, 

e à medida que, concomitantemente, a sociedade vai se 

tornando cada vez mais centrada na escrita (cada vez mais grafo 

Centrica), um novo fenômeno se evidencia: não basta aprender 

a ler e a escrever. As pessoas se alfabetizam, aprendem a ler e 

a escrever, mas não necessariamente incorporam a prática de 

leitura e da escrita, não necessariamente adquirem competência 

para usar a leitura e a escrita, para envolver-se com as práticas 

sociais de escrita (SOARES 1998, p. 45-46). 

 

A alfabetização exige um tipo diverso de pedagogia, onde a linguagem 

verbal e outros meios possam ser vistos como recursos dinâmicos 

constantemente recriados pelos professores, visando atingir diferentes objetivos 

culturais.  



 
 

 

A educação tem como base fundamental assegurar que todos os alunos 

aprendam de modo que possam participar ativamente do contexto social ao qual 

estão inseridos. A pedagogia do letramento participa diretamente deste processo 

educacional, pois ensina aos alunos a aprenderem a ler e escrever.  

Nota-se que os índices de analfabetismo vêm caindo no decorrer dos 

anos, no entanto ainda há vários casos, sendo assim o trabalho não pode parar. 

Segundo dados do IBGE do ano de 2015, “entre 2004 e 2015, os dados registram 

um crescimento de 20% na escolaridade média dos brasileiros de 10 anos ou 

mais: em 2004, o número médio de anos de estudo das pessoas nessa faixa 

etária era de 6,5. Em 2015, essa média subiu para 7,8 anos. A Região Sudeste 

é a que tem a maior média de anos de estudo (8,5), seguida pelo Sul (8,3), o 

Centro-Oeste (8,2), o Norte (7,3) e o Nordeste (6,7) ”. 

Erradicar o analfabetismo não é tarefa fácil, mas com o empenho de todos 

os setores envolvidos, é possível diminuir índices de analfabetos existentes no 

Brasil. Se houver maiores investimentos por parte do governo na educação, 

metade dos problemas seriam resolvidos. 

Diante dos problemas educacionais, todos nós temos a 

tendência a acreditar que em nosso tempo ou no tempo de 

nossos avós, as coisas eram melhores. As escolas 

alfabetizavam com sucesso, os professores eram mais 

qualificados e os alunos eram mais dispostos a aprender e mais 

disciplinados. Diante dos difíceis momentos do presente, 

acreditamos que voltar ao passado seria uma boa solução. Mas, 

no caso da alfabetização, não vale a pena voltar no tempo. Boa 

parte dos problemas que enfrentamos hoje tem a ver justamente 

com esse passado. Assim como Portugal, o Brasil, sua ex-

colônia, pôs em prática um modo restrito ou gradual de difusão 

da alfabetização. Pouco antes da independência, em 1820, 

apenas 0,20% da população, estima-se7, é alfabetizada. Assim, 

o ler e o escrever são privilégios das elites que, após esses 

primeiros aprendizados, dão continuidade a seus estudos 

(CARVALHO e MENDONÇA, 2006, p. 15). 

 

Dominar a leitura e a escrita como já foi citado era privilégio das classes 

mais altas da sociedade. Logo, grande parte das dificuldades e dos problemas 

existentes no processo de alfabetização são decorrentes dos acontecimentos 

passados, como por exemplo, as injustiças. 

 



 
 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Fazendo uma retrospectiva do tema, percebemos que o analfabetismo no 

Brasil é uma questão histórica, ou seja, ocorre deste os tempos mais remotos e 

persiste até os dias atuais.  

Abordaram-se nesse estudo, a respeito do analfabetismo funcional, 

relatando aspectos como o conceito, metodologias e os desafios que se 

encontram para que se consiga combater este tipo de problema educacional. 

    Destaca-se a importância que o tema tem para a 

educação, buscando melhorias para a alfabetização, melhorias estas que vão 

desde metodologias diferenciadas até a formação docente, pois o mesmo atua 

como mediador do conhecimento, e estando capacitado poderá atender melhor 

a realidade de seus alunos em prol de resultados positivos.    

    Os desafios enfrentados pela educação são diversos, 

sendo assim o processo de ensino aprendizagem deve evoluir à medida que a 

educação evolui. Para isso o direito a educação inscrito na constituição deve ser 

garantido pelos três poderes, Executivo, Legislativo e judiciário. 

A educação não depende só de novos incentivos, edifícios e materiais 

diferentes, mas, também, de um novo olhar para diversos aspectos, 

desenvolvimentos, rupturas e análises com resultados satisfatórios, como, por 

exemplo, o número considerável de analfabetos funcionais no Brasil, uma 

realidade muito preocupante. 

Mediante as considerações do artigo, compreendeu-se, que alguns 

professores têm investido em diferentes metodologias para que consigam 

recuperar o atraso de seus alunos e consequentemente diminuir os índices de 

analfabetismo funcional existente.  

Especificamente entendeu-se que o conceito de analfabetismo funcional, 

está relacionado às condições daqueles que saber ler e escrever, porém não 

desenvolveram a capacidade de interpretar textos simples. Identificou-se que a 

quantidade de analfabetos funcionais existentes no Brasil é alarmante, contudo 

os professores têm buscado meios para que estes índices diminuam. 



 
 

 

Logo, conclui-se que os índices de analfabetismo no Brasil vêm 

diminuindo com o passar dos anos, no entanto ainda há muito a se fazer pela 

educação, para que os índices de analfabetos e analfabetos funcionais sejam 

erradicados. Silva (2003, p.13-14), quando afirma: 

 

Para mim, de nada valem ou adiantam políticas educacionais e 

as diretrizes curriculares mais avançadas, se elas não levarem 

em conta, não contemplarem criticamente a situação real e 

concreta da vida dos professores. Sem investimentos 

econômicos, sem salários condignos, sem infraestrutura, sem 

programas de formação continuada, voltados aos profissionais 

da educação, quaisquer tentativas de mudança e transformação 

são impossíveis de vingar no cotidiano das escolas, onde a 

educação escolarizada efetivamente acontece e se realiza. 

 

Percebeu-se que a educação necessita maior atenção por parte do 

governo, com isso os professores teriam mais facilidades de alfabetizar seus 

alunos, pois muitas vezes os materiais existentes na escola acabam dificultando 

o processo, assim como a estrutura física que em alguns é precária.  

O professor alfabetizador deve compreender a complexidade e a 

especificidade do processo de alfabetização e refletir sobre a concepção de 

linguagem que permeia todo o processo de ensino-aprendizagem, com o intuito 

de ter um embasamento para atuar em sala de aula. Mas, entendemos que não 

se trata apenas de uma discussão interna da escola e sim uma tentativa de 

identificar o problema quando o professor ou a escola não atinge aos objetivos 

estabelecidos. A escola como esfera indissociável da sociedade, ao mesmo 

tempo em que é determinada, também determina o nela existente.  

O que vemos atualmente em nosso país é que através de políticas e com 

embasamento metodológico que auxiliem a melhoria da alfabetização há uma 

tentativa de repensar a prática pedagógica do professor alfabetizador. É 

necessário rever as práticas utilizadas e buscar novas metodologias para que 

todas as crianças tenham o direito de ler e a escrever de maneira autônoma, 

independentemente de sua classe social. 
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RESUMO 
O artigo apresentado tem por tema, Atribuições do gestor para consolidação da 
Gestão Democrática. A finalidade do artigo é proporcionar um esclarecimento ao 
leitor sobre as atribuições competentes a função do gestor, mais objetivamente 
as ações desempenhadas por ele que possibilitarão na escolar onde se 
encontra, a solidificação da Gestão democrática, regulamentada na Lei 9394/96 
das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Ainda estabelece critérios 
para o desenvolvimento do processo pedagógico institucional, onde a 
construção do Projeto Político Pedagógico (PPP), por exemplo, não possuem 
total autonomia, tendo como base as regras e normas para a educação contidas 
na LDB. A construção deste artigo contemplou além, de um apanhado 
documental, obras de autores como Lück (2009); Durkheim (2011); Santos 
(2008); Veiga (1995); Soares (2011); Spósito (1989), pensadores da educação 
que reafirmam e fundamentam o artigo exposto. 
 
Palavras-chave: Gestão Democrática. Gestor. Formação integral. Educação. 
Projeto Político Pedagógico.  
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O referido artigo integra uma pesquisa com base em diferentes 

concepções que trata a gestão democrática, gerido mediante a formalidade da 

lei e autores que contribuíram teoricamente com fundamentos significativos para 

o estudo. No livro “Dimensões de Gestão Escolar e suas Competências” Lück 

(2009), discorre em seus escritos, fundamentos, princípios da educação e da 

gestão escolar. O presente artigo tem como objetivo central verificar quais as 

funções atribuídas ao gestor na consolidação da gestão democrática e assim, 

especificamente identificar a função do gestor, descrever o processo da gestão 

democrática e as contribuições dos gestores. Visto por Lück (2009), que a gestão 
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é uma dimensão que prioriza a educação em todos os aspectos, seja ele material 

ou humano, garantindo o avanço educacional promovendo o desenvolvimento 

do ensino aprendizagem dos educandos. Nesse sentido, a gestão é aconselhada 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº. 9.394/96 com 

base na constituição Federal de 1988.  Dessa forma pode-se afirma que a escola 

como um todo necessita de profissionais qualificados que garanta um ensino de 

qualidade, além da participação familiar e comunidade.   

Busca-se então com a gestão democrática a formação integral e 

participativa não só dos educandos como também de todos os envolvidos na 

educação, pelo qual se faz necessário uma ruptura de conceitos e 

tradicionalismo por parte da escola em um contexto geral. Neste sentido, Paro 

(2006) relata que não pode haver democracia plena sem pessoas práticas 

democráticas, para tanto precisa-se que a escola repense seu papel na busca 

desta formação integral e participativa dos educandos.  

Contudo, a problemática do artigo resume-se a quais as funções 

atribuídas ao gestor relevante na consolidação da gestão democrática? A gestão 

democrática transmite a concepção de que todos os envolvidos no processo 

educacional seja o gestor, professores entre outros que fazem parte da 

ambiência educativa, devem-se pautar no princípio de que a comunidade escolar 

precisa participar ativamente do processo em que está inserida a escola.  

Desta maneira, a construção de ambientes que proporcionem espaços 

dinâmicos e interativos promove o processo de desenvolvimento integral dos 

educandos. Partindo, deste contexto todo ambiente e colaboradores são 

formadores da concepção de ser integral do educando, organizado por meio de 

um currículo estruturado com base no Projeto Político Pedagógico (PPP), 

visando sempre à aprendizagem significativa do educando que está inserido no 

âmbito educacional.  

 

2 METODOLOGIA 

 



 
 

 

Para que fosse constituído o presente estudo utilizamos de procedimentos 

metodológicos, que servem como um caminho ao encontro do conhecimento 

desejado pelo investigador.  

Trujillo (apud LAKATOS e MARCONI, 2011, p. 44) conceitua método como 

“a forma de proceder ao longo de um caminho. Na ciência os métodos 

constituem os instrumentos básicos que ordenam de início o pensamento em 

sistemas, traçam de modo ordenado a forma de preceder do cientista ao longo 

de um percurso para alcançar um objetivo”. 

Sabe-se que as pesquisas podem ser classificadas de acordo com os 

objetivos pretendidos alcançar, desde modo esta pesquisa foi composta pela 

pesquisa bibliográfica, no qual Ruiz (1996, p.58) explana que “é o conjunto das 

produções escrita para esclarecer as fontes, para divulga-las ou para 

estabelecê-las; é toda a literatura originaria de determinada fonte ou a respeito 

de determinado assunto. ” Baseado em estudos já realizados como livros, artigo 

científico, entre outras referências que foram essências para a construção do 

conhecimento.  

Para maior comprovação do exposto, foi necessária a utilização do 

método de pesquisa documental no qual tem uma aproximação muito grande 

com a pesquisa bibliográfica acima citada com uma pequena diferenciação neste 

sentido Dalberio e Osvaldo (2009, p. 167) diz que, 

 
 A pesquisa documental segue os mesmos passos da pesquisa 
bibliográfica. A diferença é que, enquanto na pesquisa 
bibliográfica as fontes são construídas por material impresso, 
localizado em bibliotecas ou online, na pesquisa documental as 
fontes são muito diversificadas e estão muito dispersas. 
Encontram-se em museus, bibliotecas, arquivos diversos, 
órgãos públicos, instituições privadas, igrejas, sindicatos e 
partidos políticos entre outros. 
 

Deste modo, ambas são relevantes para a construção do presente artigo, 

já que norteiam sobre gestão escolar e atribuições ao diretor, na implantação da 

gestão democrática.  

 

 

3 REVISÃO E DISCUSSÃO DA LITERATURA 



 
 

 

 

3.1 A Educação no Sistema de Gestão 

 

A educação de forma institucionalizada como se encontra estabelecida 

nos dias de hoje, depende intrinsecamente de um grupo organizacional distinto, 

que desempenha funções especificas para uma válida existência e eficiência das 

instituições escolares. Assim, como outros órgãos que constituem a sociedade 

como os hospitais, bancos e outros espaços que favorecem o andamento do 

setor civil, a escola consiste na efetuação da formação cidadã almejada por 

objetivo principal da sociedade onde se encontra inserida. 

Mediante o objetivo principal, ou a missão institucional da escola que é 

construída através de consensos sobre quais habilidades são necessárias as 

futuras gerações, as escolas se tornam espaços para a concretização da 

formação desejada pela sociedade no nível de ensino por ela ofertado.  Todo o 

processo educacional decorre para a concretização dos planos destinados à 

educação. As ações da instituição serão norteadas pelo objetivo proposto à rede 

de ensino, seja ela, Municipal, estadual ou Federal.   

A escola inserida dentro de um sistema institucional, usada como canal 

para a construção de conhecimentos básicos, conta com a contribuição de 

funcionários destinados à sua gestão e manutenção para um eficiente 

funcionamento da mesma. A gestão, o corpo docente e o setor técnico 

administrativo são os principais responsáveis pelo bom funcionamento da 

escola, sendo ambos mediadores para a realização do objetivo buscado pela 

educação, que em suma, se encontra explícito na Legislação Brasileira, contido 

no Art. 205 dizendo. 

 
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.   
 

A escola é o ambiente destinado ao ensino das crianças e jovens da 

sociedade quando proporcionado a permanência destes na escola em idade 

coerente ao nível de ensino. Onde, buscou-se através de sua criação um 

ambiente favorável a aprendizagem de conteúdos programados, que direcionam 



 
 

 

a apropriação de conhecimentos que possibilitem a resolução de problemas 

sociais e pertinentes a realidade do aluno através de habilidades desenvolvidas. 

Nos dias atuais, além da obtenção de conteúdos curriculares, tidos como básicos 

ao desenvolvimento destas habilidades a escola encontra-se em um cenário 

onde valores morais e éticos necessitam de reforço no sujeito que se encontra 

em formação.  

Assim, a escola tem por objetivo formar cidadãos conscientes, 

comprometidos com a sociedade, dotados de conhecimentos que 

proporcionarão a atuação deste em sua realidade.  

A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre 
aquelas que ainda não estão maturas para a vida social. Ela tem 
como objetivo suscitar e desenvolver na criança um certo 
número de estados físicos, intelectuais e morais exigidos tanto 
pelo conjunto da sociedade política quanto pelo meio especifico 
ao qual ela está destinada em particular (DURKHEIM, p. 10, 
2011) 

 Sendo a educação através das escolas dependente de maneira vital de 

uma gestão comprometida com sua missão enquanto acolhedora de crianças e 

jovens que se tornarão cidadãos participativos do crescimento social. Nas 

palavras de Emile Durkheim na obra Educação e Sociologia “A educação é algo 

eminentemente social”. 

A educação é um processo social sistemático evolutivo que vem se 

transformando ao longo dos tempos conforme o Art. 1° Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional de 9394/96:  

 
A educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 
trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 
sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 
culturais. 
 

  Constitui-se no espaço formal que é a escola, um ambiente social que 

tem inúmeras funções, desde a organização a formação integral do sujeito na 

sociedade. Que tem por “finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” ainda 

garantido no (Art. 2º. Lei 9.394/1996). Isso graças à inserção dos conteúdos 

curriculares na escola junto aos educadores e as políticas educacionais.   

 



 
 

 

Promovida pela escola, trata-se de um processo 
sociopedagógico voltado para a mobilização do talento humano 
e o seu desenvolvimento, mediante a aquisição de 
conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para o 
exercício consciente, comprometido e pleno da cidadania, 
englobando a participação no mundo do trabalho e o uso dos 
bens culturais disponíveis (LÜCK 2009, p. 20). 
 

Diante do exposto a educação é de caráter social, já estabelecido na 

legislação, voltado para formação humana e seu desenvolvimento. É no 

ambiente educativo que se reforça os valores providos da família que são 

fundamentais para formação do indivíduo, constroem-se as experiências de 

aprendizagens condizentes aos fundamentos, e objetivos da educação.  

 A qualidade da ambiência escolar é determinante no processo 

pedagógico já incumbido no Art. 12, das Leis de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), dos seguintes incisos:  

 

I - Elaborar e executar sua proposta pedagógica;  
II - Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e 
financeiros;  
III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 
estabelecidas;  
IV - Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada 
docente;  
V - Prover meios para a recuperação dos alunos de menor 
rendimento;  
VI - Articular-se com as famílias e a comunidade, criando 
processos de integração da sociedade com a escola;  
VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, 
se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e 
rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da 
proposta pedagógica da escola; 
VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz 
competente da Comarca e ao respectivo representante do 
Ministério Público a relação dos alunos que apresentem 
quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do percentual 
permitido em lei. 

 

Percebe-se que é no processo pedagógico da elaboração do PPP, sendo 

de fundamental importância, que se constituem pela ação colaborativa do gestor, 

professores, pais, e comunidade escolar como um todo, mediante a equipe 

pedagógica, que procede a formação da cultura e ambiência escolar. Sendo, 

estimuladores do desenvolvimento da aprendizagem cidadã, levando o 



 
 

 

educando a construção do conhecimento. Buscando fortalecer, a relevância do 

PPP no desenvolvimento de forma integral do ambiente escolar encontrou: 

 
Na escola, o diretor é o profissional a quem compete a liderança 
e organização do trabalho de todos os que nela atuam, de modo 
a orientá-los no desenvolvimento de ambiente educacional 
capaz de promover aprendizagens e formação dos alunos, no 
nível mais elevado possível, de modo que estejam capacitados 
a enfrentar os novos desafios que são apresentados (LUCK, 
2009, p.24). 
 

3.2  A Gestão Escolar 

 

A gestão escolar organiza os diferentes setores constituintes da escola, 

baseado na missão escolar, coloca em prática o objetivo principal da educação 

promovendo a formação integral do aluno. Reconhecendo a relevância da 

gestão escolar como a engrenagem que faz acontecer o que está proposto a 

educação e a formação do sujeito, necessitamos conhecer a função de cada 

agente nela inserido e suas contribuições ao processo educacional. O que, por 

vezes é questionado.  

A sociedade onde a escola está inserida não conhece a função específica 

de cada colaborador do “órgão” que é a escola, fato comumente evidenciado na 

ausência de uma maior participação na gestão democrática, um dos meios de 

contribuição para o processo escolar. Fazem parte da organização escolar: o 

gestor, o coordenador pedagógico, os docentes, o setor técnico administrativo 

que são o zelador, vigilante, secretário e outros. Sendo que, todas as pessoas 

do portão para dentro da escola contribuem para a formação integral dos seus 

alunos. Assim, como a continuação da formação dos profissionais que na escola 

trabalham. 

 
É preciso perceber as mudanças, questiona-las e reter o que é 
bom e construtivo. Preparar-se, torna-se competente para 
implementar o que o novo contexto exige. Conscientizar-se de 
que a educação não é uma “ilha deserta”, está inserida na 
sociedade e deve ter uma pratica adequada e baseada em 
pressupostos coerentes (SANTOS, p. 16, 2008). 

 



 
 

 

Dentro da organização educacional, em todas as instituições de ensino 

encontramos a função do gestor. Pessoa responsável por gerir o 

desenvolvimento das funções subdividas e especificas que compõem o sistema 

escolar no caminho para a realização dos objetivos da educação. Ou, como a 

citação nos remete, viabilizando as ações resultados das pesquisas teóricas. 

“Educar implica uma ação humana e humanizadora que requer respeito, 

compromisso e coragem. Tal fenômeno é idealizado nas teorias e viabilizados 

em ações no cotidiano das escolas” (SANTOS, 2008, p. 5). 

 

3.3 A Gestão Democrática  

 

De acordo Bartnik (2011), o conceito de democracia teve origem na Grécia 

antiga, transformada e interpretada por diferentes concepções. Na antiguidade 

ficou marcada pela participação popular nas tomadas de decisões, com a 

evolução a democracia ficou intendida como um sinônimo de forma de governo, 

se seria democrático ou não. “O conjunto de procedimento para poder conviver 

racionalmente, dotando de sentido uma sociedade cujo destino é aberto, por que 

acima do poder soberano do povo já não há nenhum poder” (SACRISTÁN, 1999, 

p.57 apud BARTNIK, 2011, p.96).   

Nesse sentindo o autor ressalta o convívio social da sociedade construída 

por todos os cidadãos, com autonomia de agir e tomar decisões individuais e 

coletivamente considerando o bem comum social. A democracia expõe valores 

responsabilidade não apenas subtendem ideias mais fato práticas participativa 

no planejamento na construção e atividades das diversas formas de gestão seja 

por meio do Estado ou em termo de gestão escolar local. Uma democracia 

participativa requer uma sociedade civil preparada consciente de seus direitos e 

deveres. 

Quando falamos de gestão escolar o objetivo maior é a formação técnica 

política do cidadão humano.    

Com a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

lei 9394/96, o sistema educacional brasileiro sofreu mudanças significativas, 

uma vez que essa lei trouxe princípios de liberdade, autonomia, flexibilidade e 



 
 

 

democracia no que se refere a gestão escolar. Isso é um reflexo da mudança na 

constituição de 1988 no qual enfatiza esses princípios. 

Veiga, (1995, p. 17), explana que gestão democrática é, 
 

Gestão democrática é um princípio consagrado pela constituição 
vigente e abrange as dimensões pedagógicas, administrativa e 
financeira. Ela exige uma ruptura histórica na prática 
administrativa da escola, com o enfrentamento das questões de 
exclusão e reprovação e da não permanência do aluno na sala 
de aula, o que vem provocando a marginalização das classes 
populares. Esse compromisso implica a construção coletiva de 
um projeto político–pedagógico ligado a educação das classes 
populares.  

  

Soares (2011, p 20) relata que, 

 

Desde a implantação da LDBEM, no final de 1996 a escola 
brasileira passa por uma série de transformações. Sem dúvida 
uma das mais significativas foi a conferencia de maior autonomia 
pedagógica e administrativa para as escolas. 

 

A gestão democrática é entendida como uma possibilidade de melhorias 

significativas dentro do ambiente pedagógico escolar, onde essas 

transformações oferecem uma autonomia dentro da escola.  

Sabe-se que as instituições educacionais são organizadas através do 

PPP no qual cada unidade educacional define qual a melhor forma de colocar o 

PPP em pratica, sendo necessária uma ação em conjunto com todos os 

profissionais que trabalham na escola refletir e colocar em prática todos os 

objetivos traçados. Esse processo é parte integral de uma gestão democrática, 

uma vez que se entende como gestão democrática a participação essencial de 

todos os membros da comunidade escolar que são os pais dos alunos, os alunos 

e os funcionários. 

No artigo 14 da LDB fica explicito as normas que definirão a gestão 

democrática do ensino público básico: 

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 
democrática do ensino público na educação básica, de acordo 
com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 
I- Participação dos profissionais da educação na 

elaboração do projeto político pedagógico da escola; 
II- Participação das comunidades escolar e local em 

conselhos escolares ou equivalentes 



 
 

 

 

 Deste modo uma forma organizacional efetiva é a gestão democrática 

onde essa gestão deve–se alicerçar na transparência de seus atos educacional, 

implicando em um processo de participação coletiva, sendo necessária a 

estimulação por parte do gestor para que se crie um ambiente cooperativo, onde 

todos trabalhem em conjunto. Deste modo Spósito (1989, p.6) explana que 

 
A gestão democrática vai além da simples participação e 
supõe a constituição de sujeitos coletivos através de 
formas de organização independentes porque elas darão 
sustentação à participação nos colegiados que são 
criados. 
O grande desafio da gestão democrática não acaba na 
educação, porque o nosso grande desafio é democratizara 
sociedade- isso aqui é apenas uma parcelinha de 
democracia [...]. 
 

Diante da citação percebe-se que a gestão democrática é quem nortear 

todo processo escolar. 

 

3.4 A Relevância das Ações do Gestor 

 

Entre as mudanças ocorridas na trajetória da educação encontramos hoje, 

o aumento significativo das matriculas mediante o aumento populacional, a 

extensão da educação incorporando a pré-escola e a educação especial, a 

democratização do ensino possibilitando aos professores a participação na 

busca por soluções dos problemas institucionais, o maior interesse dos pais e 

comunidade, mudanças que alavancam o desejo de adquirir um novo perfil por 

parte dos gestores. 

 
As transformações que surgiram, tanto no interior do sistema de 
ensino, quanto no meio social, provocaram mudanças na 
concepção da educação, do papel da escola na sociedade e do 
papel do professor no processo de aprendizagem (VALERIEN, 
2009, p. 78). 

 

A responsabilidade sobre o que acontece no ambiente escolar sofreu 

mudanças no que se refere a descentralização do poder, que antes se 

encontrava exclusivamente na função do gestor ou diretor.  Com a maior 



 
 

 

participação de pais, professores e responsáveis da comunidade a gestão de 

encontra mais democrática na solução de conflitos escolares, a gestão se 

encontra cada vez mais composta por professores se tornando uma função, 

decorrente da carreira de docente. Essa composição da organização escolar 

realizada por pessoas da área da educação, no caso os docentes, proporciona 

maiores saberes, pois são pessoas que convivem diariamente com os 

problemas, trazendo assim, uma visão real da realidade escolar objetivando 

soluções.  

 
O processo democrático vive da ação coletiva. O diretor integra 
e utiliza no seu trabalho as ideias e as contribuições dos 
professores. Esta forma de direção implica acordo, discussão e 
participação dos professores na seleção da política e seguir e 
nas decisões a tomar. O responsável considera seu trabalho 
como sendo o de um moderador, que deve assegurar 
posteriormente a implementação das decisões (VALERIEN, 
2009, p. 82). 

 

O gestor escolar é responsabilidade do sistema de ensino e da 

comunidade escolar, sendo sua escolha fruto de um processo histórico de 

reinvindicações para conduzir de forma mais democrática a educação em si. 

Existem diferentes formas para a escolha do gestor escolar, encontramos a 

eleição, o esquema misto, a carreira, a nomeação e o concurso.  

A eleição reflete a vontade da comunidade escolar, sendo uma escolha 

realizada através de voto direto, representativo, por escolha uni nominal ou, por 

listas tríplices ou plurinominais. No esquema misto o gestor é escolhido a partir 

da mesclarem de provas de conhecimento com a capacidade de administração 

e liderança, através de decisões tomadas pelos conselhos da escola. Por 

carreira, o gestor assume o cargo de maneira natural, pois é levado em 

consideração como plano de carreira as especialidades na área de 

administração e gestão que o tornam gestor. A nomeação acontece por ação 

exclusiva do Poder Executivo, porém não garante ao gestor nomeado 

segurança, podendo ele ser substituído a qualquer momento, de acordo com o 

momento político. Através de concurso o gestor é escolhido por meio de prova 

escrita e de títulos, sendo impedido a prática do clientelismo, porém o gestor não 

possui liderança na comunidade em que se integra. 



 
 

 

A comunidade que participa do processo de decisões na instituição de sua 

região permite que aconteça de maneira licita as escolhas referentes a 

educação, entre elas a escolha do gestor. É indispensável a participação da 

comunidade na vida escolar, pois os frutos de uma boa gestão serão colhidos 

por aquela comunidade, ao formar cidadãos que contribuirão para a 

transformação social da realidade de muitas comunidades. 

Acreditando que se encontra na educação, ou nas escolas, a 

possibilidade de mudança social do país, todos os funcionários da escola desde 

a gestão como os professores e as pessoas que são responsáveis pela 

assistência escolar, são colaboradores na formação integral dos alunos. Entre 

estes, porém, encontramos o gestor, pessoa que se encontra como líder do 

processo que viabilizara a educação, assim, este gestor necessita desenvolver 

habilidades que por vezes não lhe foram possibilitadas em sua formação. Para 

Bordignon (1996, p.103) (apud SANTOS, 2009, p.51): 

[...] a construção da especificidade dos processos de gestão da 
escola, predominando a concepção do transplante das teorias 
da administração de empresas para o ambiente escolar. Assim, 
é necessário superar a fragilidade da formação de 
administradores escolares oferecida. Na verdade, a 
pulverização de habilidades, reféns de demandas especificas, 
compromete a formação do pedagogo como um profissional da 
educação, capaz de pensar a escola globalmente e inserir-se 
nela como elemento dinamizador da própria prática docente.  

 

Encontramos grande desafio na formação de gestores, visto que a 

formação acadêmica os direciona quase estritamente à docência, não por 

desmerecer as funções que compõem a organização escolar, mas por ser a 

prioridade no exercício da função, professor. 

 

3.5 O Gestor na Gestão Democrática 

 

Segundo Libâneo (2008) a gestão é um trabalho conjunto que integra 

pessoas, que são orientandas no rumo dos objetivos proposto pela escola, nesse 

sentido é a gestão educacional que põe em ação todo processo de tomada de 

decisão na organização e coordenação dos trabalhos dentro da ambiência 

institucional de modo que sejam executados com excelência. Libâneo (2008) 



 
 

 

fortalece dizendo que a organização e processo que se constitui a gestão, 

assumem diferentes significados diante da sociedade e formação dos alunos, 

visto da concepção técnica cientifica e democrática participativa. 

Na técnica cientifica a gestão é centralizada numa pessoa, as decisões 

vêm de cima para baixo, bastando cumprir um plano de ação previamente 

elaborado, sem participação dos professores, especialista e usuários da escola. 

Enquanto a democrática participativa, o processo de tomada de decisões é de 

forma coletiva, participativa junto com a comunidade escolar e sociedade. A 

gestão é centrada no individuo coletivo, tornando-se possível o gestor, comanda 

de modo individual como coletiva participativa. 

Para que o processo de ensino aprendizagem se concretize em uma ação 

participativa e democrática, o gestor necessita desenvolver habilidades que o 

direcionem a ações coletivas e assim, proporcione o incentivo aos demais 

colegas nas tomadas de decisões com referência à educação. O gestor 

necessita sair da individualidade para a coletividade através de habilidades 

desenvolvidas em sua formação ou por meio de um posicionamento de abertura 

a novas visões no exercício de sua função, sobre a participação de toda a 

comunidade na vida escolar. 

Um perfil de liderança é o que se encontra em primeiro lugar nas 

habilidades que o gestor deve possuir, mais existem outras habilidades que o 

fazem se tornar eficaz na consolidação da gestão democrática. As habilidades 

são divididas em áreas administrativas, no relacionamento interpessoal e área 

pedagógica, que se completam para promover o bom desempenho do processo 

educacional da escola. Esse perfil essencial do gestor tão almejado pela 

sociedade e escola é explicitado por Lück (2012 p. 84 -85) de maneira clara e 

objetiva não deixando dúvidas acerca das características do excelente gestor: 

 
Área administrativa: 

 Visão de conjunto e de futuro sobre o trabalho educacional 
e o papel da escola na comunidade. 

 Conhecimento de política e da legislação educacional. 

 Habilidade de planejamento e compreensão do seu papel 
na orientação do trabalho conjunto. 

 Habilidade de manejo e controle do orçamento. 

 Habilidade de organização do trabalho educacional. 



 
 

 

 Habilidade de acompanhamento e monitoramento de 
programas, projetos e ações. 

 Habilidade de avaliação diagnostica, formativa e somativa. 

 Habilidade de tomar decisões eficazmente. 

 Habilidade de resolver problemas criativamente e de 
emprego de grande variedade de técnicas. 
Área de relacionamento interpessoal/ inteligência emocional: 

 Compreensão da dinâmica de relacionamento e 
comunicação interpessoal. 

 Habilidade de se comunicar eficazmente. 

 Habilidade de mobilizar a equipe escolar e comunidade 
local. 

 Habilidade de facilitar a realização de processos de 
atuação colaborativa. 

 Habilidade de desenvolver equipes. 

 Habilidade de negociar e resolver conflitos. 

 Habilidade de avaliar e dar feedback construtivo ao 
trabalho dos outros. 
Área pedagógica: 

 Compreensão dos fundamentos e bases da ação 
educacional. 

 Compreensão da relação entre ações pedagógicas e seus 
resultados na aprendizagem e formação dos alunos. 

 Conhecimento sobre organização do currículo e 
articulação entre seus componentes e processos. 

 Habilidade de mobilização da equipe escolar para a 
promoção dos objetivos educacionais da escola. 

 Habilidade de orientação e feedback ao trabalho 

pedagógico. 
 

Levando em consideração que o gestor de amanhã se contra hoje em sala 

de aula como docente, essas habilidades devem ser desenvolvidas ao longo da 

carreira profissional, sendo através de aperfeiçoamentos, especialidades ou 

cursos ofertados, mas partindo de uma intenção individual de aprimoramento do 

conhecimento para promover melhores ações no processo de escolarização dos 

alunos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do que foi exposto ao longo do artigo e respondendo o 

questionamento da pergunta problema as funções atribuídas ao gestor relevante 

na consolidação da gestão democrática? Constatou-se que as funções do gestor 

são as de coordenar, organizar e gerir toda a unidade escolar, sempre levando 



 
 

 

em consideração não só a aprendizagem, mas também a qualidade do ensino 

que é ofertada que deve ser com excelência.  

A gestão educacional é responsável pela identidade escolar, por meio da 

ação coletiva de todos os envolvidos no processo educacional, cabe ao gestor 

fazer a mediação juntamente com a equipe pedagógica que conduz o projeto 

politico pedagógico que será executado. 

Desta forma verifica-se a grande relevância da gestão democrática no 

processo escolar, sem fazer um descarte importância da formação continuada 

não somente por parte dos educadores, mas também por parte dos gestores, na 

busca de novas práticas pedagógica para um aperfeiçoamento de suas 

competências educacionais. 
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DO CURRÍCULO ESCOLAR À FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 
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RESUMO 
O artigo discute as noções de experiência e saberes docentes, presentes em 
artigos sobre formação continuada de professores de Educação Física. Para 
tanto, identifica a referência teórica mais recorrente no tratamento dessas 
noções e com ela dialoga a partir das categorias de vivência e experiência 
presentes. A atual valorização dos saberes da experiência e do protagonismo do 
professor, mas preserva a hipertrofia dos meios e dos procedimentos, agora 
vistos como singulares intuitivos e provenientes do próprio fazer profissional. O 
que é chamado de experiência e o saber a que dela advém permanecem 
orientados e limitados à direta utilidade para uma práxis imediata. 
 
Palavras-chave: Formação Continuada de Professores. Experiência. Saberes 
Docentes. Teoria Crítica. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho traz apontamentos sobre a formação da identidade dos 

professores e sua formação profissional e pessoal. As culturas, particularidades, 

e toda a dimensão social, produzem as identidades dos diferentes sujeitos que 

compõem a escola. 

Neste sentido, promover um currículo que dê conta da diversidade é 

fundamental para contemplar a nova escola que se apresenta. Se a identidade 

é um processo em construção, pode-se encontrar neste mesmo caminho, uma 

nova identidade mais justa, igualitária e produtiva. 

Mediante esta afirmação objetivou-se apontar algumas considerações na 

tentativa de problematizar a necessidade de melhoramento do currículo escolar. 

Nesta perspectiva indagamos: Como deve ser o currículo escolar para que seja 
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transformador, considerando as políticas públicas de apoio e ampliação, a 

gestão democrática e de formação profissional para fortificar a educação? 

Consideramos de valia a realização deste estudo, pois, promover um 

currículo que dê conta da diversidade é fundamental para contemplar a nova 

escola que se apresenta. Se a identidade é um processo em construção, pode-

se encontrar neste mesmo caminho, uma nova identidade mais justa, igualitária 

e equânime. Desta forma, os objetivos deste estudo foram buscando e 

idealizando a necessidade da realização de tentativas de problematizar 

possibilidades de consolidar um currículo transformador. Evidentemente, as 

mudanças na educação precisam começar pelos sujeitos inseridos neste 

contexto como também novas abordagens no debate sobre a formação de 

professores, deslocando-o de uma perspectiva excessivamente centrada nas 

dimensões acadêmicas (áreas, currículos, disciplinas, etc.) para uma 

perspectiva centrada no terreno profissional. 

O percurso histórico de formação da profissão docente, relata e mostra a 

necessidade de pensar a formação de professores a partir de uma reflexão 

fundamental sobre a profissão docente. Na segunda parte relaciona-se à 

formação de professores com o desenvolvimento pessoal (produzir a vida do 

professor), com o desenvolvimento profissional (produzir a profissão docente) e 

com o desenvolvimento organizacional (produzir a escola).  

 

2 METODOLOGIA 

 

A metodologia é o traçado do trabalho de pesquisa que parte de uma 

pergunta não respondida e a construção de um traçado de investigação pelo qual 

o indivíduo se coloca a seguir. 

A metodologia do trabalho está assentada nos princípios da pesquisa de 

abordagem qualitativa, tendo no método dedutivo e em suas premissas a 

inspiração deste estudo acerca do currículo escolar e formação docente. 

Neste caso, o foco do trabalho pauta-se em uma pesquisa bibliográfica 

sobre a aplicação do currículo na educação, estudando as particularidades e 



 
 

 

experiências individuais, contextuais, situacionais, que transformam a identidade 

dos sujeitos. 

Em relação aos objetivos deste estudo, supomos que estão alinhados 

coma descrição da realidade sobre a formação docente e o currículo escolar. 

 

3 REVISÃO E DISCUSSÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Qualidade da Formação Docente  

 

A formação docente de qualidade é fundamental quando se pensa em 

melhorias no ensino e na aprendizagem dos educandos. Há diversas leis e 

iniciativas públicas com este intuito, porém, esta qualidade, que é dificilmente 

medida, também é de responsabilidade das universidades que oferecem os 

cursos de licenciatura. Quando nos referimos à Educação Infantil e primeiros 

anos do Ensino Fundamental, o curso de Pedagogia se torna o centro da 

pesquisa.  

No que se refere à qualidade social onde a ideia central é a valorização e 

formação profissional, como também garantir uma infraestrutura para incluir 

profissionais qualificados para atender as necessidades dos alunos com as 

novas perspectivas sociais e educacionais. Para avançar na instauração do 

regime de colaboração e de democratização da gestão é importante que os 

estados passem a atuar em regime de colaboração com os municípios para 

atender as principais demandas da educação principalmente na formação de 

professores.  

Essa democratização da gestão dentro da escola que é chamada de 

gestão democrática participativa. Esta é defendida por muitos especialistas 

como um princípio da LDB no art. 3º, e que se faz presente também na 

Constituição Federal.  

Um dos principais objetivos dessa democratização da gestão está 

relacionado com as políticas educacionais, que visam aproximar as 

universidades e os pesquisadores da educação, e da comunidade em torno das 



 
 

 

políticas públicas, buscando ideias, sugestões para posteriormente criar 

medidas políticas educacionais. 

Com todos estes esforços e a formação pedagógica e o apoia de 

renovação que foi dado aos cursos de formação principalmente nos anos 1980 

e 1990, juntamente com a necessidade de ter uma base comum nacional de 

formação de educadores articuladas com as disciplinas de conteúdo sendo 

integradas na formação do professor das áreas específicas. A definição 

fundamental de conhecimentos; a formação pedagógica juntamente com o 

desenvolvimento do conteúdo específico de ensino; a valorização da relação 

entre a teoria e a prática desde o começo do curso com acompanhamento e a 

supervisão permanente da nova prática pedagógica, a interdisciplinaridade a 

constituição de uma identidade profissional do docente. 

 

3.2 Identidade Para Formação do Sujeito  

As pessoas constroem sua identidade no decorrer de sua vida, através da 

convivência e outras particularidades pessoais. Assim também as diversas 

culturas às quais estão inseridas, vão atribuindo seleções e separando-as em 

determinados agrupamentos de identidades. Segundo Silva (2005, p. 82) “a 

afirmação da identidade e a marcação da diferença implicam, sempre, as 

operações de incluir e de excluir”. 

A diferença passa então a existir no meio social, a partir do momento em 

que o existir do outro e suas características identificam separadamente cada um 

dos seres. A noção de cultura se faz de acordo com características socialmente 

herdadas e aprendidas que os indivíduos adquirem. A partir de seu convívio 

social, se produzem e articulam as identidades e a formação do sujeito. Entre 

essas características, estão a linguagem, religião, normas e valores.  

Esses traços culturais possuem influência direta sobre a construção de 

nossas identidades, uma vez que elas constituem grande parte do conjunto de 

atributos que formam o contexto comum entre os indivíduos de uma mesma 

sociedade; e ainda formam a parte fundamental que interfere na comunicação e 

cooperação entre os sujeitos.  



 
 

 

Esse sistema ou identidade social não está relacionado apenas com 

indivíduos, mas também com grupos. A identidade social tem um componente 

de inclusão e de exclusão, porque elementos de um mesmo grupo têm a mesma 

identidade social e ao mesmo tempo são diferentes socialmente de pessoas de 

outros grupos. 

A identidade é um processo de construção do “eu” nos diferentes 

contextos da vida, e nos diferentes espaços de convívio social. A formação dessa 

identidade está baseada no reconhecimento de semelhanças e diferenças, 

percebendo mudanças em seu entorno. A formação da identidade está 

associada à formação da cidadania, problema encontrado na atualidade ao levar 

em consideração as finalidades educacionais e o papel da escola. “Aprendemos 

quando interagimos com os outros e o mundo e depois, quando interiorizamos, 

quando nós voltamos para dentro, fazendo nossa própria síntese, nosso 

reencontro do mundo exterior com a nossa reelaboração pessoal” (MORAN, 

2000, p. 23). 

 Encontrar através das experiências de interação e reelaborar nosso 

sentido pessoal e aprimorando nosso sentido pessoal de reconhecimento entre 

semelhanças e diferenças, faz fortalecer nossa identidade. 

 

3.3 Autonomia e Responsabilidades na Educação 

Pela reconstrução dos seus conceitos e visões, o professor pode alterar 

a sua prática, compreendendo que o ensino não é uma realidade imutável, 

definida pelos outros, mas contestável na sua essência. De forma que possa 

decidir o que é melhor para a sua prática (teorização). Portanto aproxima-se a 

teoria da prática, o pensamento da ação, o professor do pesquisador, visando a 

sua emancipação, a sua autonomia. 

No processo de formação, a autonomia, responsabilidade e a capacitação 

são características tradicionalmente associadas a valores profissionais que 

deveriam ser indiscutíveis na profissão docente (CONTRERAS, 2002). 

A escola e os professores necessitam se aproximar da realidade de seus 

alunos, estabelecendo a relação entre teoria e prática, de forma mais flexível, 

sendo ao mesmo tempo inovadora e crítica. Além dessa relação, a escola deve 



 
 

 

ter como postura realizar momentos de reflexão em seu meio, e seus 

profissionais estar em constante processo de atualização acompanhando a 

demanda que a sociedade na atualidade exige.  

Pensar também num currículo de transformação e coletividade e estar 

preocupado com a formação de um sujeito que seja capaz de intervir no meio, e 

estar preparado para ser influenciado e dessa forma desafiar o sujeito em sua 

construção de conhecimento. O currículo deve ser visto como transformador 

para o homem, a instituição e a sociedade; de maneira a contribuir para a 

melhoria e perceber as pessoas em processo de mudança. Precisamos entender 

que o ser está fundamentado como um ser inacabado, que realiza um processo 

constante pela socialização, e que a educação é um dos meios para viabilizar 

esse objetivo. 

 

O currículo é uma parte importante da organização escolar e faz 
parte do projeto-político-pedagógico de cada escola. Por isso ele 
deve ser pensado e refletido pelos sujeitos em interação “que 
têm um mesmo objetivo e a opção por um referencial teórico que 
o sustente” (VEIGA, 2002, p.7). 

 
 A ampliação de sua cidadania como um sujeito comprometido com a 

resolução dos problemas da sua realidade, também deve ser amplamente 

destacada. Criando uma sociedade que participe de forma democrática em 

busca da coletividade, bem como a participação para cidadania, onde os direitos 

sejam respeitados visando a cidadania. Esse homem que procura a coletividade 

reconhece que através dela poderá atuar lutando pelos mesmos ideais que 

outros de forma igualitária.  

A busca dessa coletividade proporcionará momentos para as trocas de 

experiências que levarão a caminhos para soluções que atormentam a 

sociedade. Nessa sociedade, espera-se que o homem seja um sujeito de sua 

história, que realmente faça parte e não seja somente um objeto social, mas que 

possa ser transformador de uma realidade social numa vida mais justa para 

todos.  

A pauta então envolve ser capaz de criar e não apenas reproduzir 

conceitos prontos, sem nunca esquecer seus sonhos, para tornar sua realidade 

melhor.  



 
 

 

A concepção concede ao indivíduo não apenas o direito de conhecer, mas 

de pensar o mundo. Apresenta o homem como ser crítico e integral, ou seja, 

compreendido em sua totalidade. Diante desse contexto, para orientar o saber 

na atualidade Libâneo (2009, p. 54), afirma que: “[...] exigem um novo tipo de 

trabalhador, ou seja, mais flexível e polivalente, o que provoca certa valorização 

da educação formadora de novas habilidades cognitivas e de competências 

sociais e pessoais.”. 

As instituições escolares devem contribuir nessa evolução, não 

preparando apenas os cidadãos para a vida e vivência da cidadania. Desta 

forma, a escola deve ajudar e possibilitar condições para que a sociedade 

ingresse em seu meio, assumindo assim seu compromisso como um local de 

transmissão de saber e construção do conhecimento; e deve contribuir para uma 

formação generalista, onde o pensamento crítico e criativo possa ser 

desenvolvido em seus alunos, possibilitando momentos de autonomia.  

Assim, pensar numa oferta de ensino de qualidade que ofereça condições 

necessárias para que o educando se torne o protagonista na construção do 

conhecimento, impõe a necessidade de se reportar a formação e a valorização 

dos professores, pois segundo os PCN:  

 
A formação docente não deve ser tratada como um acúmulo de 
cursos e técnicas, mas sim como um processo reflexivo e crítico 
sobre a prática educativa, pois intervir no desenvolvimento 
profissional dos professores é também intervir nas suas reais 
condições de trabalho (BRASIL, 1997, p.24). 

  
A finalidade da formação profissional docente que transforma, deve estar 

equilibrada entre preparar cidadãos tanto para desenvolver suas qualidades, 

como para a vida em sociedade. Desenvolver características como diversidade 

de ideias, a liberdade e a autonomia e ampliando a capacidade de resposta às 

necessidades da comunidade, buscando maior pertinência social e fazendo com 

que esta comece a participar das decisões em seu meio, ou seja, vivencie um 

currículo mais vasto de oportunidades. 

Para que este papel dos profissionais da educação realmente venha a 

acontecer com sucesso, é necessário que se revejam atitudes mais positivas em 

relação ao seu meio.  



 
 

 

O futuro deve ser construído através de um processo que exige ações 

integradas para um pensar e um repensar constante para que o processo tenha 

forma integrada e coletiva, envolvendo os interessados de forma direta.  

Num currículo mais flexível, construído conjuntamente e visto como 

principal meta da instituição, acompanhar o desenvolvimento local e pensando 

a partir do contexto da realidade da instituição. Essa prática, através de uma 

relação com a sociedade, possibilita a intervenção e a transformação da 

realidade social, podendo assim perceber e investigar problemas, para então 

desenvolver ações que conduzam à conquista do desenvolvimento humano da 

sociedade, dando ênfase a atividades educacionais que, como consequência, 

proporcionam a construção de novos conhecimentos, a reconstrução de um 

novo pensamento e a participação social, voltados para as necessidades mais 

emergentes. 

 

[...] educa-se para a mudança, como parte e fator dela. Não só 
para que os indivíduos desempenhem melhor os mesmos e 
antigos papeis, mas, sobretudo, para que desempenhem novos 
papéis em uma sociedade que se renova, tornando-se eles 
mesmos fatores conscientes da renovação social (OLIVEIRA, 
2007, p.93). 

 

Com base nessa afirmativa, percebe-se que o modelo de educação em 

vigor convergia estreitamente para o processo de desenvolvimento individual do 

ser humano. Partia do pressuposto de que o homem é capaz de acumular 

informações da mais simples a mais complexa e nessa perspectiva, cabia ao 

professor apenas simplificar o acervo de conhecimentos a ser transmitido ao 

aluno, que por sua vez a ele simplesmente competia absorver conteúdos, 

conduzidos como produto final sem questionar seus objetivos.  

Porém, no final do século XX, com o advento de uma nova sociedade 

intitulada por Castells (1999), como a sociedade do conhecimento, surgem 

novas abordagens na educação as quais se baseiam numa visão holística. 

Concepção esta que concede ao indivíduo não apenas o direito de conhecer, 

mas de pensar o mundo. Apresenta o homem como ser crítico e integral, ou seja, 

compreendido em sua totalidade. Diante desse contexto, para orientar o saber 

na atualidade Libâneo (2009, p.54), afirma que: 



 
 

 

 

Por mais que sejam discutidas essas transformações ocorridas 
no âmbito social, seus acontecimentos e causas parecem não 
ser compreendidos e, portanto, aflora no professor o desejo por 
uma discussão contínua, a fim de enfrentar os desafios e 
entender os problemas que permeiam a atividade pedagógica 
na contemporaneidade.  
Embora a realidade vivenciada pela sociedade hoje apresente 
um cenário de mudanças, a escola em consequência os 
professores na sua maioria permanecem estagnados, tanto no 
que diz respeito ao que é ensinado quanto no como é ensinado, 
estando preso ao currículo rígido e aos livros didáticos, assim, o 
ensino torna-se desmotivador permanecendo divorciado da 
realidade dos alunos.  

 

 Cabe, portanto, dizer que a atualidade se apresenta emergida pelo acesso 

à informação e reorganização da sociedade em função do conhecimento e neste 

sentido, o papel do professor deverá ser revisto em razão dessa nova 

impertinência social.  

Por isso, adotar a concepção de ensinar no contexto atual sob a égide da 

transmissão mecânica do conhecimento, compete vislumbrar um passado mais 

distante, quando o padrão de ensino se ancorava em um contexto social onde o 

saber fornecido era menor, limitado e pouco acessível destinado de forma 

inexorável a um pequeno grupo de indivíduos que perdurou até os meados do 

século XX, como afirma Saviani (1991, p. 18), naquela época: 

 
[...] o essencial era contar com um professor razoavelmente bem 
preparado. Assim, as escolas eram organizadas em forma de 
classe, cada uma contando com um professor que expunham as 
lições que os alunos seguiam atentamente e aplicava os 
exercícios que os alunos deveriam realizar disciplinarmente. 

 

Ao se pensar em um novo currículo e agir de forma a criá-lo numa 

ideologia própria de quem o pensa, precisa-se estar atento para as tendências 

de direcionamento voltadas apenas para determinados grupos, por isso a 

importância de se fazer de forma coletiva na comunidade, para que os principais 

objetivos sejam apontados e discutidos e implantados para formação de sujeitos 

mais esclarecidos, e esses despertem sua identidade.  



 
 

 

A escola deve buscar de forma coletiva repensar esse novo sujeito de 

transformação, se afastando dos currículos tradicionalistas que não estão 

ajudando. 

Nessa forma de repensar a formação de professores a iniciativa de 

adequar o currículo que estabelece mudanças na qualidade da educação como 

também nas mudanças na formação dos professores. Os documentos 

produzidos para orientação da reforma curricular da formação docente que 

promulga a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 com 

competências apresentadas na organização curricular. Através dessas 

competências foi organizada a estrutura para construir uma formação docente 

mais qualificada. Com toda a dificuldade de conceituar as competências, 

acabaram por ser definidas de forma objetiva os documentos ministeriais para a 

formação de professores.  

O conceito de competências que corresponde teoria curricular tem a 

finalidade de desconstruir a relação entre currículo por competências e qualidade 

do trabalho docente. Buscamos demonstrar como o conceito de competências 

não é uma novidade na teoria curricular, já tendo sido empregado em diferentes 

tempos e espaços educacionais. Portanto torna-se necessária uma nova 

concepção para a formação de professores capaz de superar a formação 

insuficiente que vem sendo observada no desempenho do seu quadro docente. 

Dessa forma, existe uma relação entre o desempenho do professor e o de seus 

alunos.  

Para tanto, um dos fatores que converge para a qualidade da prática 

educativa é a valorização dos profissionais da educação que está incutida no 

aprimoramento da formação inicial e continuada, assim como, a definição de um 

plano salarial e de carreira do professor, pois:  

 
A profissão de professor combina sistematicamente elementos 
teóricos com situações práticas reais. É difícil pensar na 
possibilidade de educar fora de uma situação concreta e de uma 
realidade definida. Por essa razão, a ênfase na prática como 
atividade formativa é um dos aspectos centrais a ser 
considerado, com consequências decisivas para a formação 
profissional (LIBÂNEO, 2004, p.230). 

 



 
 

 

A proposta de currículo para formação de professores, sustentada pelo 

desenvolvimento de competências, anuncia um novo modelo de 

profissionalização que possibilita um acompanhamento da aprendizagem e do 

trabalho dos professores.  

Essa perspectiva de uma nova concepção de ensino visa em segundo 

plano realizar um apanhado do conhecimento teórico e sua mediação 

pedagógica. Nessa concepção, o conhecimento sobre a prática acaba 

assumindo o papel de maior relevância, necessitando de uma formação 

intelectual e política dos professores.  

A formação docente, portanto, necessita de uma reformulação curricular 

com estratégias que ofereçam aos professores uma formação científica e 

pedagógica e melhores condições de trabalho para o exercício da profissão. “É 

preciso investir positivamente os saberes de que o professor é portador, 

trabalhando-os de um ponto de vista teórico e conceptual” (NÓVOA, 1992, p. 

27). 

De acordo com estudos de Pimenta (2002), a identidade não pode ser 

considerada um dado imutável, nem externo que possa ser adquirido, mas é um 

processo de construção do sujeito historicamente situado. A profissão de 

professor, como as demais, emerge num dado momento e contexto histórico 

como resposta às necessidades que foram postas pelas sociedades, adquirindo 

estatuto próprio e legalidade. 

 Neste contexto algumas profissões deixaram de existir, enquanto que 

outras surgiram nos tempos atuais e outras, ainda, adquiririam tal poder legal 

que se cristalizariam a ponto de permanecerem como práticas altamente 

formalizadas e significados burocráticos. Outras não chegariam a desaparecer, 

mas se transformariam no decorrer das novas demandas da sociedade, como é 

o caso da profissão de professor.  

No caso da educação escolar, Pimenta (2002) constatou que no mundo 

contemporâneo o crescimento quantitativo dos sistemas de ensino não tem 

correspondido há um resultado formativo (qualitativo) adequado às exigências 

da população envolvida, nem às exigências das demandas sociais, passando a 

exigir uma nova identidade profissional do professor. De modo que uma 



 
 

 

identidade profissional se constrói a partir da significação social da profissão, da 

revisão constante dos significados sociais da profissão e da revisão das 

tradições.  

Ela se constrói também através do significado que cada professor, 

enquanto ator ou autor confere à atividade docente no seu cotidiano a partir de 

seus valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de 

suas representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido 

que tem em sua vida o ser professor (PIMENTA, 2002).  

Portanto, a identidade do professor é construída ao longo de sua trajetória 

como profissional do magistério. No entanto, é no processo de sua formação que 

são consolidadas as opções e intenções da profissão.  

Assim, a identidade vai sendo construída com as experiências e história 

pessoal, no coletivo e na sociedade (PIMENTA e LIMA, 2004). 

3.4 Os Saberes da Docência 

 

A partir da ideia de que a profissão vai sendo construída à medida que o 

professor articula o conhecimento teórico-acadêmico, a cultura escolar e a 

reflexão sobre a prática docente, Guarnieri (1997) desenvolve um estudo acerca 

da atuação de professores iniciantes. Revisando as novas perspectivas de 

pesquisa que analisam a questão da competência para ensinar, enfatiza que 

“esses novos paradigmas investigativos buscam a partir do pensamento e 

desenvolvimento profissional dos professores “uma epistemologia da prática” 

que explique como se configura o processo de aprender a ensinar, de tornar-se 

professor” (p.2). 

Numa tentativa assegurar que os cursos de formação de professores 

precisam redirecionar as relações entre teoria e prática, centrando as análises 

na sua prática docente, a sociedade cobra por uma educação comprometida com 

as transformações sociais, onde sua origem e objetivos está relacionada ao 

contexto político, econômico e cultural da humanidade, que acompanha as 

transformações sociais, quanto preocupar-se com a formação integral do 

cidadão de forma a prepará-los para atuar e modificar a sociedade da qual faz 

parte. Dessa forma, o conhecimento pode representar uma ferramenta que 



 
 

 

oferece condições para o indivíduo inserir-se e trilhar em direção ao caminho da 

mudança social (SILVA, 2007). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho refere-se a identificar à identidade social vinculada à 

formação profissional na área da educação contemporânea acompanhado de 

um currículo escolar arrojado e construído com a sociedade que utiliza como 

princípio a formação de cidadãos preparados para lidar e enfrentar os desafios 

que lhes são postos frente às necessidades sociais a que devem agir e criticar e 

resolver.  

E para atingir essas expectativas é necessário um professor capacitado e 

que tenha uma visão global sobre a educação e, sobretudo, esteja habilitado a 

auxiliar seus alunos na construção de conhecimentos.  

Nessa perspectiva à atuação do professor sua concepção do cotidiano 

escolar sua didática e como os procedimentos aplicados podem exercer uma 

postura diante de seus alunos não como o detentor do conhecimento, mas apto 

a oferecer uma educação de qualidade.  

Na primeira parte o percurso histórico de formação da profissão docente, 

relata e mostra a necessidade de pensar a formação de professores a partir de 

uma reflexão fundamental sobre a profissão docente. Na segunda parte 

relaciona-se à formação de professores com o desenvolvimento pessoal 

(produzir a vida do professor), com o desenvolvimento profissional (produzir a 

profissão docente) e com o desenvolvimento organizacional (produzir a escola).  

 Em razão disso, aponta-se a necessidade da participação dos professores 

em cursos de formação continuada e o comprometimento maior deste 

profissional com a ação educativa no sentido de apropriar-se dos conhecimentos 

adquiridos teoricamente durante seu percurso formativo e estabelecer vínculos 

com a realidade vivenciada em sala, além de apontar o olhar reflexivo sobre a 

prática educativa como ponto primordial na melhoria dessa prática, visto que a 

relevância deste estudo concretiza- se por influenciar o professor a repensar 

sobre o saber fazer pedagógico.  



 
 

 

Consideramos, por fim, que, no contexto das profundas transformações que a 

humanidade vive a formação dos professores e de extrema importância para 

buscarmos e transformar nossos objetivos como educadores em realidade.  

Conclui-se que as pesquisas sobre formação e profissão docente 

apontam para uma revisão da compreensão da prática pedagógica do professor 

mobilizando e buscando conhecimento profissional e pessoal. Considera-se, 

assim, que este, em sua trajetória, constrói e reconstrói seus conhecimentos 

conforme a necessidade de utilização dos mesmos, suas experiências, seus 

percursos formativos, suas formações em busca dos saberes e sua formação 

profissional, que tentamos procurar e estimular um pensamento diferente sobre 

os modos e as estratégias de formação de professores. 
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RESUMO 
O artigo científico apresenta por meio da pesquisa documental, fatores 
relevantes do Ensino Religioso que contribuem de maneira significativa para a 
formação integral do educando na educação básica. Como princípio fundamental 
na formação de conceitos morais e éticos que consolidam uma formação integral 
do homem para o mundo. Visando uma formação integral que faz necessário 
uma educação que contemple as dimensões cognitiva, afetiva e física do 
educando. Este, necessita de uma formação que o possibilite desenvolver de 
maneira plena suas competências natas, pois a criança nasce com capacidades 
que podem e devem ser incentivadas pelo ambiente escolar, mas principalmente 
pelos docentes que o acompanharão durante um período significativo da vida 
escolar. Assim, faz-se absolutamente relevante o aprofundamento dos 
conhecimentos acerca das leis que garantem ao educando uma educação 
competente, onde a qualidade e consistência desta resulte na formação integral 
do educando, contemplando-o com um posicionamento crítico em relação à 
sociedade que atualmente se encontra em meio a uma avalanche de 
informações novas a cada instante. O educando necessita do entendimento 
acerca do fenômeno religioso para que se situe de forma consciente diante das 
informações que confrontam seus conceitos e opiniões pré-formados. 
 
Palavras-chave: Fenômeno Religioso. Professor. Formação Integral. Educando. 
Ensino Religioso. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Antropologicamente, a dimensão educacional era ministrada pelos pais e 

a Igreja, sendo o ensino voltado aos costumes e valores sobre determina cresça 

enraizada em um determinado período da história.   Ao decorrer do presente 
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artigo, encontramos referência a momentos pragmáticos do ensino religioso 

como contribuição para formação integral do homem. Para que fosse construído 

fundamentos teóricos, percorremos o período colonial brasileiro marcado pela 

administração do Marques de Pombal, do qual o ensino era ministrado pelos 

Jesuítas a fim de converter os índios a fé católica, que regia todo Império de 

Portugal. 

Mesmo diante de grandes contribuições a educação por meio da 

catequização dos povos indígenas os Jesuítas foram expulsos do Brasil pelo 

Marques de Pombal em 1759, sob a acusação de conspiração contra a Coroa 

Imperial, tirando das mãos dos religiosos o poder educacional, depositando-o 

nas mãos do Estado. O afastamento religioso com relação a educação não 

promoveu mudanças no ensino, que continuou usando de práticas de submissão 

e autoritarismo. Como resultado dessa ruptura a qualidade do ensino entrou em 

declínio com o afastamento dos antigos educadores, o Estado com o poder nas 

mãos, atendia apenas seus interesses excluído a sociedade menos favorecida 

do acesso ao conhecimento.  

A educação no Brasil consiste em inúmeras idas e vindas no que se refere 

ao Ensino Religioso, contudo é pertinente sua relevância na formação do 

educando. A história aponta interesses escondidos na ministração do ensino, 

onde a educação é alvo de disputa constante, pois, se torna uma ferramenta de 

poder nas mãos de quem a possui. O Ensino Religioso teve durante o avanço 

da educação objetivos diversos que foram mudando de acordo com os 

interesses do governo estabelecido em cada momento histórico. 

O artigo apresentado tem por objetivo identificar fatores do ensino 

religioso que contribuem para formação de um sujeito crítico, pois, busca-se 

proporcionar o aprofundamento do conhecimento por parte do educando da 

constituição histórica do que hoje conhecemos como fenômeno cultural religioso. 

Assim, possibilita reflexão acerca das contribuições do Ensino Religioso para a 

formação integral do homem a partir da Lei que rege sua ministração como 

disciplina na Educação Básica. 

Propõem-se então, a obtenção de conhecimento sobre a maneira correta 

de abordagem do ensino religioso no que se refere a conteúdos curriculares 



 
 

 

estabelecidos em Lei e a práxis do educador quanto mediador das informações 

históricas sobre a construção do fenômeno religioso. Fatos que culminarão 

através dos educandos em conhecimento crítico da realidade vivida, que por 

vezes, é distorcida pelos meios de comunicação atuais.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Este artigo se constitui numa pesquisa documental por buscar a partir de 

documentos formativos que se encontram legalizados a comprovação da 

problemática exposta, mesmo tendo uma aproximação com a pesquisa 

bibliográfica esta serve de base para todas as outras pesquisas. Diferença 

esclarecida por Dalberio e Osvaldo (2009, p. 167): 

A pesquisa documental segue os mesmos passos da pesquisa 
bibliográfica. A diferença é que, enquanto na pesquisa 
bibliográfica as fontes são construídas por material impresso, 
localizado em bibliotecas ou online, na pesquisa documental as 
fontes são muito diversificadas e estão muito dispersas. 
Encontram-se em museus, bibliotecas, arquivos diversos, 
órgãos públicos, instituições privadas, igrejas, sindicatos e 
partidos políticos entre outros. 

 

 O meio eletrônico também foi utilizado como forma de facilitar a busca 

mais rápida de conhecimento. Então, para estruturar este artigo foram utilizados 

métodos de leitura em livros, artigos, revistas que definem de maneira coerente 

as contribuições do Ensino Religioso a Formação Integral do educando. Sendo, 

esta pesquisa de caráter exploratório, dado que os problemas serão discutidos 

a partir de métodos que podem ser utilizados para a reflexão, discussão e 

aprofundamento do conhecimento acerca do tema exposto. Que de acordo com 

Gil (2010, p. 27) “[...] tem como propósito proporcionar maior familiaridade com 

o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Seu 

planejamento tende a ser bastante flexível, [...]”.  

Quanto à abordagem dos procedimentos, o artigo apresenta de forma 

qualitativa as soluções e questionamentos sobre o Ensino Religioso na formação 

integral do educando, afim de promover o entendimento da relevância da 

construção de práticas pedagógicas que contemplem uma excelente ministração 



 
 

 

por parte do docente no que se refere a mediação da disciplina do Ensino 

Religioso. 

 

3 REVISÃO E DISCUSSÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Um Olhar Voltado Para o Ensino Religioso  

 

A partir do pensamento, de Kal Marx ao retratar a visão de mundo dos 

antigos pensadores, diz o seguinte “os filósofos não fizeram mais do que 

interpretar o mundo, agora, entretanto, se trata de transformá-lo” (SILVA, 2004, 

p. 22).  Todo conhecimento construído, antropologicamente, foi fruto de um 

entendimento humano, de como enxergar o universo. Foi assim que as 

diferentes abordagens surgiram, a partir de pensamentos e conflitos, por 

respostas, que até então não foram respondidas.   

Foi dessa forma que os grandes estudiosos, da história da idade média 

fizeram, dando início aos paradigmas, isso antes de Cristo. Onde se pensava, 

em mundos diferentes: o superior e inferior retratado por Platão (427-347 a. C) 

que trata essas duas grandezas de diferentes formas, o superior partindo da 

perfeição espiritual, transcendental, de forma como as águas de um rio, que 

correm em correntes tranquilas e se renovam a cada queda d’ água.  Enquanto 

o mundo inferior tem como estudo o materialismo, que consiste em uma pedra 

preciosa que é admirada pelo seu valor material e não pela beleza do seu brilho, 

assim é visto o mundo material e o transcendental. 

 Assim, partindo da concepção de dois mundos para uma visão do 

cristianismo, Santo Agostinho compreende que “o ser humano, composto de 

espírito e matéria, só pode atingir a perfeição mediante o desprezo do mundo 

material e a busca do mundo espiritual” (SILVA, 2004, p. 10).  A felicidade plena 

do homem acontece pela renúncia das coisas vazias, base principal do 

materialismo.  

Na visão cientifica de mundo abordado por Aristóteles “consistia na crença 

de duas naturezas ordenadas: o mundo supralunar (perfeito e eterno) e o mundo 

sublunar (que se decompõe e morre) composto por quatro elementos: terra, 



 
 

 

água, ar e fogo; e na crença de um cosmo ou um conjunto de seres reais 

formando um todo bem ordenado” (SILVA, 2004 p. 11). O estudo de Aristóteles 

partiu da observação, que foi contestado, criticamente por Francis Bacon 

proferindo “que ela nada acrescenta ao conhecimento, pois, na conclusão de um 

raciocínio dedutivo, apenas afirma-se o que implicitamente já estava contido na 

premissa geral” (SILVA 2004 p.13).  

Baseando-se no presente contexto é possível identificar um conflito de 

paradigma, pelo fato da verdade do filósofo Aristóteles utilizar do método 

dedutivo, partindo da observação, enquanto Bacon considerava que para obter 

o verdadeiro conhecimento, o cientista teria que partir do método indutivo, que 

além da observação dos fatos, teria a comprovação experimental dos feitos.  

Galileu Galilei (1554-1642) foi responsável pelo aperfeiçoamento do 

método experimental, construtor do primeiro telescópio, respeitado pela criação 

da ciência moderna da época, contrariando as teorias existentes com o seu 

discurso da observação dos casos, com a lei quantitativa que concedia a 

previsão das ocorrências futuras.  

René Descarte (1596-1650) convenceu- se de que sua missão 
era unificar todos os conhecimentos humanos a partir de bases 
seguras, construindo um edifício iluminado pela verdade e, por 
isso mesmo, todo feito de certezas racionais. Não era mais 
possível aproveitar as ruínas da cosmovisão construída no 
mundo medieval. Era necessário começar tudo de novo, 
encontrar um novo ponto de partida e determinar um método que 
mostrasse, com segurança o caminho a seguir para descoberta 

das certezas cientificas universais (SILVA, 2004, p.13). 

 

Contudo, eis que surgia os primeiros vestígios da ciência na sociedade, o 

conhecimento cientifico, o uso dedutivo não era mais aceito como verdade, os 

filósofos partiram para comprovação dos seus feitos, Galileu mudou sua  

concepção  de que o mundo é finito  e ordenado,  Aristóteles também , deixa de 

lado o pensamento de um universo aberto para um universo mecanizado por leis 

e um  governo que utiliza da matemática para os resultados exatos da ciência 

comprovada, o sol não mais gira em torno da terra e sim, a terra é que realiza a 

rotação em torno do luminoso. 

 Aparece na história o Antropocentrismo, o homem, agora é conhecido 

como o centro de todas as coisas, sendo assim, valorizado por suas 



 
 

 

potencialidades responsável pela elevação do pensamento, mas em contraponto 

as mulheres permanecem marcadas pela inferioridade de pensamento, restritas 

apenas aos afazeres domésticos. 

 
Maquiavel concebe a história humana não como a realização de 
um projeto divino, mas como uma construção humana. Na visão 
de Maquiavel, os homens são todos egoístas e ambiciosos, só 
recuando da prática do mal quando coagidos pela força da lei. 
Se para Aristóteles a ética é a forma de se pensar sobre o que 
deveria ser feito, para Maquiavel é arte do possível ou daquilo 
que pode se efetivado. É a nova ética que este surgindo, 

desvinculada da religião (SILVA, 2004, p.15). 

 

Mediante a história, a terra era o centro do universo com a evolução dos 

tempos e as novas descobertas cientificas. Percebesse-se o poder do homem 

em se adequar a diversidade natural e social, o mesmo que era submisso aos 

fenômenos naturas passou a ser o centro da totalidade universal, ficando assim 

conhecido pelo antropocentrismo, como produtor de conhecimento. Com isso, 

sucedeu as transformações econômica, social, física, matemática, científica, 

ambiental, tendo o conhecimento nas mãos, o homem, passou a construir e 

executar, e até mesmo solucionar problemas do meio em que vivia. 

O homem contribuiu para o saber histórico da humanidade, com tantos 

artifícios positivos, o homem não se contentou com o bem, mas dominou aquilo 

que também faz o mal, ficando conhecido por alavancar grandes catástrofes, 

seja ambiental ou até mesmo social, característica da predominância do 

egoísmo e ambição inerente ao homem mal que Maquiavel cita em seus relatos. 

Que o ser humano não seria fruto da divindade, e sim constituído pela sua 

própria espécie uma vez que, sendo um ser do Divino seria um ser bom de luz 

incapaz de cometer tamanha atrocidade.   

 

3.2 Elementos Históricos da Educação Brasileira 

 

Partindo da concepção de Aranha (2006) a educação, é um processo do 

qual as gerações se encontram, quando transmitido o saber cultural passado de 

pai para filho e pela a Igreja. Assim, se renovando a cada período na história, ao 

enfatizar que [...] “o passado não está morto, porque nele se fundam as raízes 



 
 

 

do presente” (p. 36). A partir da reflexão, pode-se considerar que o conhecimento 

histórico não é morto quando lembrado pelas novas gerações, a fim de contribuir 

para conhecimento mútuo social.   

A educação surge de uma concepção de vida que manifestada em 

diferentes épocas é transmitida através das gerações.  A autora considera que 

no período tradicional “O saber, antes aberto a todos, tornou-se patrimônio e 

privilégio da classe dominante. Nesse momento surgiu a necessidade da escola, 

para que apenas alguns indiciados tivessem acesso ao conhecimento” (p. 36). 

Para tanto, é possível detectar que o conhecimento, sempre foi visto como poder. 

Esse que pertencia à classe dominante, a constituição escolar teve como 

objetivo atender e formar, os filhos dos aristocráticos que se sobressaiam na 

sociedade capitalista. 

Ao longo dos tempos a educação brasileira passou por vários 

acontecimentos, ficando assim marcado em diferentes fazes da história. O 

período colonial é marcado pela escravidão, a sociedade com sua mão de obra 

escrava pelos senhores de terras. Partindo deste contexto, o resgate social se 

encontrava na educação humanista, transcendental, ofertada pelos Jesuítas, o 

ensino catequético, a fim de converter o povo indígena à crença católica, além 

de tornar os índios dóceis e submissos, adaptáveis ao trabalho. Portanto, falar 

da educação no período colonial é recordar a ação dos jesuítas e da Companhia 

de Jesus comandada pelo padre José de Anchieta.  

 
A ideologia católica tem sua história montada nos séculos em 
que a Igreja dominava as relações sociais e vê o 
desmoronamento das instituições vigentes como consequência 
do afastamento do homem de Deus. Na educação, os 
conservadores católicos têm uma filosofia pedagógica coerente 
com a visão cristã de mundo, defendendo um ensino religioso 
para a formação cristã e vendo a criança como objeto central da 
educação; defendia a educação em separado, diferenciada para 
cada sexo (RIBEIRO, 1993, p.7). 
 

O ano de 1500, é mencionado nos registros históricos como período da 

descoberta de Bom Pedro I, onde conforme Ruedell (2007) a educação não parte 

apenas para os estudos das ciências, mais para a constituição de valores 

religiosos presentes no indivíduo. Historicamente a religião sempre teve poder 



 
 

 

de governo, em regime de padroado, assim influenciando a legislação de ensino 

em todos os níveis escolares. 

  O autor expõe que a influência religiosa era presente nas instituições, pelo 

fato do professor ser em grande maioria, missionário ou religioso pertencente a 

alguma ordem religiosa no Brasil. O Imperador manda criar escolas em todo 

Império, incumbindo os professores de disseminar o princípio da moral cristã, 

além da doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Formando as crianças 

nos bons costumes religiosos, como dever da família e do professor em caminhar 

suas crianças por meio do decreto de 15 de outubro de 1827. Fato este, que 

ainda lembrado, hoje é comemorado como dia Nacional do Professor. 

A dimensão religiosa é interpretada por vários olhares filosóficos que 

buscam explicações para os fenômenos religiosos, dessa forma vários 

intelectuais conceituam a religião em diferentes perspectivas, vejamos: 

 
Erich Fromm (1900-1980) conceituou a religião como um 
sistema qualquer de pensamento e de ações seguido por um 
grupo capaz de conferir ao indivíduo uma linha de orientação e 
um objeto de devoção, independente ou não da existência de 
divindades ou forças sobrenaturais (OLIVEIRA; et al, 2007, p. 
40).  
 

O autor conceitua, a religião como uma tutora de poder que tem influência 

sob determinado grupo social, que tem pensamentos em comuns a partir de uma 

determinada crença existente. 

 
Para Freud (1856-1939), a religião tem sua origem no 
sentimento de incapacidade do ser humano, que se vê diante 
das potências exteriores, provindas da natureza, e em confronto 
com seu próprio dinamismo instintivo, num momento em que 
ainda não pode usar a razão para dominar as primeiras forças 
nem reprimir ou controlar as segundas. Acrescenta ainda que a 
religião é a repetição de uma experiência infantil e relaciona-a a 
neuroses desse período. A seu ver, a religião funda a moralidade 
humana sobre alicerces instáveis. (OLIVEIRA; et al, 2007, p. 40).  

 

Enquanto para Freud, a religião é originada da incapacidade humana de 

responsabilizar-se pelas ações e decisões tomadas ao longo da vida, que estar 

relacionada às experiências da fase inicial do desenvolvimento humano.  



 
 

 

Quando mal alicerçado, tem por consequência o sistema psíquico mal 

estruturado, tornando-se um sujeito inseguro.   

Para Albert Erinstein (1879- 1955), a religião é vivida antes de 
tudo, como angústia. Não é inventada, mas essencialmente 
estruturada pela casta sacerdotal, que institui o papel 
intermediário entre seres temíveis e o povo, instalando assim 
sua hegemonia (OLIVEIRA; et al, 2007, p. 40).  
 

Partindo desta reflexão, o ser humano busca na religião a solução para 

seus problemas seja pessoal ou espiritual, como um porto seguro para as 

mazelas que o regem. A religião se constituiu a partir da crença do homem pelo 

divino, que tem como poder a hegemonia instalada em diversas áreas da 

sociedade seja econômico, político, educacional, que tem sobe influência o 

homem.     

 

3.2.1 O ensino religioso na educação: conceito legal 

 

O ensino religioso percorreu um vasto itinerário com referência as Leis 

que o contemplam como parte importante da educação para a formação de 

sujeitos autônomos e críticos. Na educação Brasileira a implantação da lei de 

número 9394, de 20 de dezembro de 1996, em especial seu parágrafo 33, 

modificado pela lei 9475, de 22 de julho de 1997 torna-se um marco na 

identidade do Ensino Religioso e sua pratica docente. Estabelecida pelas 

diretrizes de bases da educação nacional, onde segundo a Constituição: 

 
Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte 
integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina 
dos horários normais das escolas públicas de ensino 
fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural 
religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. 
(Redação dada pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997). 
§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos 
para a definição dos conteúdos do ensino religioso e 
estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos 
professores. (Incluído pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997). 
§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída 
pelas diferentes denominações religiosas, para a definição dos 
conteúdos do ensino religioso. (Incluído pela Lei nº 9.475, de 
22.7.1997). 
 



 
 

 

A Lei consiste na relevância do Ensino Religioso como parte integrante da 

formação completa do homem como cidadão. Assim, estabelece esta 

modalidade de ensino como uma disciplina, com horários normais, mais de 

matrícula facultativa, defendendo o não uso do proselitismo ou “catequização” 

que venha orientar a conversão dos educandos a determinada religião, tendo 

por finalidade promover à diversidade cultural religiosa constituinte no Brasil. A 

disciplina de ensino religioso fará parte obrigatória do ensino fundamental, 

cabendo à instituição estabelecer, o conteúdo a ser ofertado a as normas de 

admissão dos professores. Sendo, relevante a opinião da entidade civil 

constituídas por denominações religiosas.  

 
A Constituição apenas reconhece a importância do ensino 
religioso para a formação básica comum no período de 
maturação da criança e do adolescente que coincide com o 
ensino fundamental e permite uma colaboração entre as partes, 
desde que estabelecida em vista do interesse público e 
respeitando – pela matrícula facultativa – opções religiosas 
diferenciadas ou mesmo a dispensa de tal ensino na escola. Por 
ensino religioso se entende o espaço que a escola pública abre 
para que estudantes, facultativamente, se iniciem ou se 
aperfeiçoem numa determinada religião. Desse ponto de vista, 
somente as igrejas, individualmente ou associadas, poderão 
credenciar seus representantes para ocupar o espaço como 
resposta à demanda dos alunos de uma determinada escola. Foi 
a interpretação que a nova LDB adotou no já citado art. 33 (MEC, 
1999). 
 

Reconhecido pela lei maior, o ensino religioso tem sua importância na 

formação humana da criança em seu processo evolutivo, em nível escolar seja 

ele infantil, fundamental, médio ou até mesmo na formação superior para os 

cursos de licenciatura. Portanto, o conhecimento institucional deve partir do 

formador e assim com a competência do saber, dinamizar o pensamento cultural 

religioso em sua sala de aula, de maneira que a ciência religiosa seja trabalhada 

com respeito a diversidade religiosa, sem preconceito ou qualquer tipo 

discriminação, valorizando a integridade humana. O conhecimento religioso 

torna o indivíduo crítico com respeito as questões humanas como, valores éticos, 

violência, discriminação de raça, discriminação social, que se tornam pilares da 

formação integral do educando, que precisam ser trabalhados de maneira 

coerente e respeitosa pelo professor. 



 
 

 

 

3.2.2 A contribuição do ensino religioso na formação integral 

 

A existência do homem é permeada por um questionamento íntimo, a 

busca pelo sentido em sua vida. Todos os seres humanos almejam esse sentido 

ou razão pelo o que viver, buscando-o por vezes em diversos lugares diferentes 

esse “sentido” para sua existência. 

Ao longo da vida o homem procura um bem-estar físico, mas 

principalmente emocional. Sendo o homem formado de maneira integral por uma 

estrutura fundamental para sua existência, composta pelas dimensões física, 

psíquica e espiritual. O homem é um ser constituído de um espírito, sentidos e 

valores transcendentes. Cada dimensão possui em si características e funções 

próprias, mais que quando não efetuando de maneira correta essa função, 

prejudicam e provocam consequências que se expressaram nas outras 

dimensões. 

Através da dimensão espiritual ou espírito, o homem capta o 

conhecimento como idealidade objetiva sobre o universo, o homem e Deus. O 

homem anseia por conhecimento e o procura através da inteligência, sendo 

definido como um ser para a verdade. Encontrando de certa forma a verdade, o 

homem passa a gozar de uma plena liberdade e segurança, definindo-se como 

um ser para o bem e o amor. A dimensão espiritual determina a qualidade dos 

conteúdos das outras dimensões, bem como a sua forma de ser e agir, 

desempenhando assim, a função de maior impacto e importância para o 

equilíbrio de toda a estrutura do homem. 

No decorrer do processo de avanço da humanidade o homem sentiu-se 

motivado por um sentimento de superação das situações e obstáculos que 

colocavam em risco a sobrevivência da espécie. A necessidade de sobrevivência 

impulsionava o homem a buscar soluções para problemas diários, conflitos que 

superados o tornavam cada vez mais competentes na tarefa de avançar e 

repassar através das gerações, os meios viáveis a sua sobrevivência. 

Uma sociedade formada por indivíduos autônomos, capazes de expor 

suas opiniões acercas de temas polêmicos como é o caso da diversidade 



 
 

 

religiosa se concretizara através da construção de valores pertinentes ao 

homem. A educação hoje necessita abranger através de seus conteúdos muitas 

vezes pragmáticos, uma consolidada formação para a vida em sociedade. Como 

já vimos a natureza humana constituísse de dogmas e expectativas que o 

homem almeja alcançar, todo ser é regido pela busca de sentido a própria vida 

e as crianças mais que os adultos, pois, se encontram em construção, abertas 

as informações certas ou erradas sobre determinado assunto. 

No art.33 da Constituição encontramos a seguinte frase: “[...] assegurado 

o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil [...]”, o respeito é um 

sentimento subjetivo do homem, para que o respeito ao diferente seja 

consolidado no homem é preciso o conhecimento sobre algo ou alguma coisa. 

Este princípio fortalece a abordagem do Ensino Religioso como uma disciplina 

que oferece um conhecimento histórico acerca da constituição deste fenômeno 

religioso, que caracteriza o Brasil. 

O Brasil compõe-se da maior diversidade religiosa do mundo, aqui 

encontramos além das três grandes religiões mundialmente conhecidas, 

Cristianismo, Judaísmo e Islamismo, um pouco de várias outras religiões e seitas 

do mundo, como resultado da vinda de muitos povos para o Brasil.  

O Ensino Religioso alcançará o objetivo de formar valores, conceitos e 

opiniões para um sujeito crítico, ativo capaz de respeitar as pessoas, quando os 

profissionais da educação não permitirem que suas crenças limitem o acesso 

dos educandos ao conhecimento daquilo que a eles não foi permitido em outros 

tempos ou por não terem participado da construção da identidade religiosa do 

País, mas os instigue a acreditarem que podem em qualquer fase de suas vidas 

contribuir para um País mais justo com o diferente.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso reforçam essa 

visão ao apontarem o ETHOS palavra grega que indica “caráter, ânimo, decisão” 

como valores necessários a formação da plenitude moral essencial ao homem 

para uma convivência sadia entre eles. 

 

3.3 O Posicionamento Docente Para Prática do Ensino Religioso 

  



 
 

 

O professor desempenha na vida do educando um papel de mediador 

entre ele e o conhecimento, seja o conhecimento acumulado ao longo da história 

ou construído no decorrer da vida. É necessário apresentar a realidade dos 

alunos culturas e crenças que não são por eles conhecidas, não com a intenção 

de fazer proselitismo, ou seja, “catequizar” a essa ou aquela religião, mas 

mostrar que existem outras formas de pensar o mundo e o transcendental. 

O professor que reflete sobre sua pratica pedagógica contribui para a 

formação integral do educando, pois ao questionar-se se corrige onde por 

ventura esteja sendo omisso a missão de mediador do conhecimento. A reflexão 

causa a quebra da ingenuidade do educador quanto aquilo que está sendo 

ensinado nas instituições, visto que não podemos esquecer a luta constante 

entre poderes pela posse da educação que pode oprimir ou libertar o educando. 

 
Nenhuma ação é politicamente neutra e sempre é necessário 
perguntar a que interesses estamos servindo. Quem se 
beneficia com a visão da vida e da sociedade que estamos 
favorecendo com nosso trabalho? Que tipo de relações 
humanas decorre do que está sendo ensinado? (CRUZ, 1997, p. 
30). 
 

O professor assumindo a postura de mediador permitirá que os 

educandos façam indagações, indagações estas que cooperam para a 

construção do conhecimento, o educando tendo a oportunidade de conhecer o 

diferente terá autonomia para escolher aquilo que melhor responde as suas 

inquietações. Assim, todo o conhecimento por ele construído o tornará um sujeito 

completo em suas dimensões cognitivas e afetivas, ou seja, uma formação 

integral é aquela que não direciona o aluno a um caminho, mas aquela que o 

mostra as várias direções e o deixa livre para que escolha o que irá seguir em 

sua vida. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A formação integral consolidasse a partir da oportunidade dada ao 

educando de conhecer o que é diferente ao que está acostumado, tornando este 

ativo e crítico sobre o que aprende. Para que a formação integral aconteça se 



 
 

 

faz necessário uma ação em conjunto de todos os que fazem parte do ambiente 

educacional. 

Um ambiente que proporcione a formação integral leva em consideração 

a realidade do educando, desde os valores e crenças de sua família á como vive 

está família. Partindo da realidade do educando a escola vem ao encontro do 

sujeito disponibilizando ferramentas que contribuem para a construção de 

valores, conceitos e crenças que não alienem o educando. 

O educando por vezes tem seu direito ao saber “violentado”, seja por sua 

família quando não o permite abranger seu conhecimento de mundo, seja por 

um professor que preso as suas ideologias procura restringir o conhecimento 

somente ao que ele aprendeu e acredita. Como, profissionais tornasse essencial 

uma postura de mediador não somente na disciplina de Ensino Religioso, mais 

em todas as outras disciplinas um olhar crítico e uma ação reflexiva sobre o que 

verdadeiramente se está propagando em sala de aula. 

Assim, sendo professores mediadores do conhecimento cumpriremos a 

missão de levar o máximo de conhecimento possível, respeitando a diversidade 

cultural, religiosa e étnica que resultará no avanço do País com relação ao 

respeito a diferença, fator que constitui primordialmente a identidade do Brasil.  
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RESUMO 
O presente artigo procura discorrer brevemente sobre a importância do 
Fenômeno Religioso e suas atribuições na construção histórica da humanidade. 
Em que as sociedades foram se organizando em volta de um circuito religioso 
que regia seu modo de vida, logo, estas religiões pautadas nas próprias filosofia 
provocaram mudanças cruciais, que por vez foram fundamentais na 
caracterização de uma nação, por ora provocaram momento drásticos em sua 
história. E são estas facetas que possibilitou conferirmos a história do Brasil 
enquanto nação que estava caminhando rumo a uma autonomia religiosa. 
Todavia, focaremos em compreender a característica forte, notória da carga 
religiosa presente num Brasil independente e republicano, assim como a 
importância do Ensino Religioso, e seu enredamento diante da laicidade do 
Estado que vigora por lei e está instituída desde a colonização portuguesa, e que 
passou por várias transformações em que possibilitou a autonomia das religiões 
e respectivas instituições. Embora diversas mudanças tenham ocorrido 
analisaremos como o catolicismo manteve seu monopólio que regiam o País em 
vários aspectos e como este domínio foi perdendo espaço para outras religiões. 
O Ensino Religioso apresenta uma complexidade tão enfática, e talvez seja isso 
que cause tanta especulação ao ponto de subsidiar um espaço digno de 
averiguação e discussão. 
 
Palavras-chave: Religião. Crença Religiosa. Fenômeno Religioso. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Todo ser humano precisa de educação, como sendo um ato fundamental 

para a vida. Em toda a história do homem, buscou-se entender os fatos, a própria 

história. Criando assim as indagações da vida e dos porquês. 

 A religião por si só jaz no homem, faz parte, modifica, reitera o homem, o 

integra socialmente, influencia psicologicamente. Altera seu olhar sobre as 

questões físicas, espirituais, morais e éticas.  
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 Ainda que alguém diga que a religião afasta ou atrai o homem da ideia 

de um Ser superior que tenha criado todas as coisas, de tal forma, que querendo 

o homem afastar-se dela (religião) abrigasse na ideia de que ele mesmo pode 

trilhar seu caminho, com suas ideias, e entendimento do que é a vida, a fé, o 

transcendente, a morte, dentre outras coisas, seja acreditando em um só Deus, 

- monoteísmo, seja na existência de vários deuses- politeísmo, ou até mesmo a 

monolatria em que se  acredita em Deus, porém, não se nega a existência de 

vários deuses. “Em princípio, devemos supor que tanto a transmissão da religião 

como o da irreligião percorrem caminhos semelhantes no processo de 

socialização” afirma Ávila (2003. p. 173). 

O homem sempre buscou algo que preenchesse o seu interior, algo que 

não só falasse à sua alma, mas que lhe desse sentido para a vida ou que 

norteasse seu caminho. A religião faz com que o homem, sob sua ótica transite 

entre o mundo real e o não real, entre a fé e a razão, a dor e o prazer, do visível 

ao invisível, do objetivo ao subjetivo, até que se encontre com o seu EU, 

reafirmando-se naquilo que escolheu para si, numa relação que vai de encontro 

com a natureza à Deus, dos hábitos pessoais aos familiares, da cultura à 

costumes e valores pessoais, da profissão à serviços sociais, dentre outros.  

Nestes quesitos o homem é elevado a questionar-se, e a conhecer sua 

pessoa e seu papel como homem ou mulher no mundo, perguntas estas que 

surgem e se entrelaçam de: quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Para 

que vivo? À: porque morremos? Porque nascemos? Deus existe? Quem é Deus? 

Quem criou o universo? Qual a religião certa? Por isso, a busca para todas as 

respostas deve partir de cada indivíduo, do que ele sabe ou busca, e não do que 

lhe é imposto como a única porta para a verdade. 

  Então, a religião torna-se um foco, que conduz o homem ao oculto, ao 

mistério, a busca pela paz, a salvação; nesse ponto, busca-se, a seu próprio 

modo seguir a religião de preferência, cada um com seu credo, crença, ritos, 

ethos, deus, teologia. 

É na religião que o indivíduo se encontra com o sagrado, com o 

transcendente, com o divino, a experiência do milagre, a cura. Nasce assim as 

grandes religiões que por ora marcaram uma sociedade, uma vida, um povo; por 



 
 

 

ora causou desconforto cultural e regional, motivando guerras, e intolerância 

religiosa. No decorrer da história do Fenômeno Religioso aos poucos, foi-se 

respeitando a opção do outro possibilitando a convivência entre povos, culturas, 

etnias. 

  Para elencar este pensamento é preciso pensar que a religião é um 

fenômeno natural e inerente ao homem, estando alienado até mesmo àquele 

que diz não ser de nenhuma religião, ao passo que, se não segue nenhuma 

religião ou doutrina, acaba que tomando suas próprias normas de conduta para 

o seu bem viver. 

  A religião como Fenômeno Religioso, também é um fenômeno histórico e 

por isso, a importância de tê-lo como conteúdo na escola, uma vez que este é 

um assunto tão contemporâneo como outro qualquer, e cada vez mais, as 

pessoas se declaram ser ou não pertencentes a uma religião, e uma das formas 

de demostrar esse “pertencer” é o comportamento diante das normas que lhe 

são incumbidos, demonstrando o interesse e obediência. Porém diante deste 

zelo e obediência, ainda existe o lado oposto da situação, é aqueles indivíduos 

adeptos de alguma religião que por acreditar estarem numa fé verdadeira, 

ignoram, de fato, as outras religiões, como sendo banais, profanas ou não- 

verdadeiras. 

 
Os registros da história mostram inúmeros exemplos de 
fanatismo e intolerância. Já houve lutas de uma religião contra 
outra e se travaram diversas guerras em nome da religião. 
Muitas pessoas já foram perseguidas por causa de suas 
convicções, e isso continua acontecendo nos dias de hoje 
(GAARDER, HELLERN, NOTAKER 2000, p. 14). 

 

  É por isso que mais uma vez faz-se necessário conscientizar a todos 

sobre a tolerância, o respeito a diversidade religiosa. 

  Silva (2004, p. 31) deixa uma ressalva riquíssima quanto diz: 

 
Nenhuma religião, por mais antiga ou por maior número de 
seguidores que tenha, pode arroga-se ao direito, mesmo em 
nome de DEUS, de afrontar a vida e a convivência humanas. A 
verdadeira felicidade humana não pode ser alcançada em 
detrimento de outras vidas.  

 



 
 

 

  E continua tão autentico quanto antes, quando diz que “a guerra tem de 

deixar de ser o caminho para a paz. Não se faz educação autêntica de cidadania 

se dela não se faz a assimilação dos direitos humanos” (SILVA, 2004, p.31), 

acreditar nisto é possível, por que a cada dia se trabalha contra a intolerância 

religiosa que por muito tempo foi o pivô nas guerras da antiguidade, e em dias 

atuais de alguns países que se declaram adeptos de uma religião afirmando ser 

ela a verdadeira em detrimentos de outros, custando-lhes a vida e a liberdade. 

  E tudo isto porque esquecem-se de que cada corrente religiosa tem como 

primazia suas convicções, de tal forma, que para os que não aderem ao 

modernismo são irrevogáveis. Sendo assim, a pergunta que não quer calar: 

respeitar e se respeitar é o caminho facilitador da convivência entre as tantas 

divergências religiosas que temos em nosso planeta? 

  E é aqui que entra a parte mais comentada por muitos intelectuais: se é 

cabível ou não pôr o assunto Fenômeno Religioso como disciplina nas escolas. 

  Em contrapartida, se a caso for retirado o ensino religioso do currículo 

escolar, conviemos que os leigos continuarão ignorantes acerca do assunto, 

onde um fato tão importante na história da humanidade se tornará como fútil, 

irrelevante. 

  Poder-se-ia até pensar que o ensinamento e o conhecimento adquirido 

sobre a Religião como um fenômeno dever-se-ia ficar a cargo da família e 

respectivamente da igreja da qual pertençam, só que, importa considerar um 

fato, o objetivo do ensino da Religião como Fenômeno Religioso, embasa-se em 

oferecer ao estudante, que está em processo de aprendizagem, o conhecimento 

oportuno e adequado, segundo dita a legislação brasileira Lei 9394/96 – Art. 33, 

Redação dada pela Lei nº 9475, de 22/07/1997, que assegura ao estudante o 

conhecimento global do assunto que engloba todas as Religiões, e não 

especificações quanto a religiosidade individual do professor, uma igreja ou 

outra, portanto, proibindo assim qualquer atitude suspeita de  proselitismo. 

  Do contrário ficaríamos todos à mercê de qualquer vento de doutrina, 

ideologia, proselitismo, intolerância, justamente, porque o indivíduo não teria o 

conhecimento necessário para conhecer a história do F.R e trilhar seu caminho 

conscientemente sem que seja manipulado, vale ressaltar que de modo algum 



 
 

 

pretende-se convencer ou converter um indivíduo a migrar de uma religião para 

outra, até porque isto é de decisão preferencial a cada pessoa indistintamente, 

isto é, o Ensino Religioso não passará de um conteúdo em que alegará noções 

gerais do F.R no mundo, de qualquer forma, beneficiará ao estudante no seu 

desenvolvimento integral. 

  Formação esta, que permitirá ao docente discernir entre as muitas 

religiões, desde as que negam a existência de um Deus, quanto, as que se 

sujeitam totalmente à sua ordem. E ainda, conhecerá a diversidade de religiões 

existentes no mundo e em nosso País. Concernente a isto, a problemática deste 

estudo sintetiza as diversidades do fenômeno religioso cooperaram na 

construção histórica do Brasil no processo de independência e República? O 

objetivo geral busca analisar se as diversidades do Fenômeno Religioso 

cooperaram na construção histórica do Brasil no processo de independência e 

República? Sob a perspectiva de que a o fenômeno religioso é um fato 

fundamental para o conhecimento de todos, e um marco nas sociedades, os 

objetivos específicos limitam-se em apreciar os aspectos do fenômeno religioso 

na realidade histórica da humanidade. Discorrer o impacto das religiões que 

predominaram durante a Monarquia e República. Refletir a importância do 

conhecimento do Fenômeno Religioso enquanto disciplina na escola. 

O interesse em pautar este assunto justifica-se em acreditar que o 

Fenômeno Religioso é um assunto pertinente a toda sociedade, como um fato 

histórico que vem resistindo ao tempo em meio a tantas mudanças mediante a 

modernidade e suas transformações, tido como ponto de discursão entre 

intelectuais e não intelectuais tornou-se importante, ser este, o assunto a ser 

tratado neste estudo. E ainda, por acreditar que devido a estes enlaces o 

fenômeno Religioso, de alguma forma foi um ponto influenciador na construção 

histórica do Brasil. Mediante a isto tece todo este estudo. 

   Tão quão importante é para o docente conhecer a história que marca cada 

geração, cada País, etnias, e o impacto que o Fenômeno Religioso causou, 

tendo, um efeito que até então esteve entrelaçado não só na história do mundo, 

mas principalmente na do Brasil, como no modo de vida social e individual do 

brasileiro, da família, da política.  



 
 

 

 

2 METODOLOGIA 

   

Esta pesquisa utilizou como procedimento técnico a pesquisa 

bibliográfica. Este procedimento caracteriza-se por bibliografia, pois como 

Severino (2007, p.122) afirma que “se realiza a partir do registro disponível, 

decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, 

artigos, teses etc.” Quanto ao método de pesquisa caracterizou-se pela 

utilização do método dedutivo, que segundo Severino (2007, p.88). 

O raciocínio dedutivo é um raciocínio cujo antecedente é 
constituído de princípios universais, plenamente inteligíveis; 
através dele se chega um consequente menos universal. As 
afirmações antecedentes e aceitas: e dela decorrerá. De 
maneira lógica, necessária, a conclusão, a afirmação do 
consequente. 

 

  Com relação ao tipo de investigação científica pautou-se na pesquisa do 

tipo explicativa que nas palavras de Gil (2010, p.28) 

 
As pesquisas explicativas têm como propósito identificar fatores 
que determinam ou contribuem para a ocorrência de fenômenos. 
Estas pesquisas são as que mais aprofundam o conhecimento 
da realidade, pois tem como finalidade explicar a razão, o porquê 
das coisas. Por isso mesmo constitui o tipo mais complexo e 
delicado de pesquisa, já que o risco de cometer erros eleva-se 
consideravelmente. 

 

  Quanto à natureza consistiu em uma pesquisa básica, pois segundo 

Cristiano (2013, p. 51) a mesma “objetiva gerar conhecimentos novos, úteis para 

o avanço da ciência sem aplicação prática prevista. Envolve verdades e 

interesses universais”. 

 

3 REVISÃO E DISCUSSÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Dimensão Histórica do Fenômeno Religioso 

 

  Para a compreensão do significado do que é o Fenômeno Religioso, 

antes, é preciso entender o significado da palavra fenômeno, significado este, 



 
 

 

que se atrela à compreensão de algo que se relaciona enigmaticamente com o 

transcendente. Já o termo religião vem do latim relígio (re+ligio) que significa, 

literalmente, religar. Assim, a possibilidade de se compreender o que é o 

Fenômeno Religioso se remete ao estudo da conduta do homem como um 

indivíduo religioso que se detém na experiência com o sagrado em toda a sua 

história, deste a pré-história ao mundo contemporâneo, manifestado em 

símbolos, e ritos. 

  É a partir destes pressupostos que se fixa o Ensino Religioso, que por sua 

vez, tem como objeto de estudo o Fenômeno Religioso mediante as tradições 

religiosas chamadas de matriz, a ocidental, a oriental, a africana e a indígena, 

da qual, todas vislumbram-se em busca do transcendente, ou seja, religiões que 

tem um número grande de seguidores como: budismo, hinduísmo, taoísmo, 

judaísmo, e cristianismo, inclusive com seguidores espalhados pelo mundo todo, 

acabaram modificando o andamento da história global. 

 

A religião é um dos fenômenos definidores de uma cultura, e, no 
caso de povos como judeus, árabes e hindus, para os quais os 
contornos da nacionalidade incluem a confissão religiosa, as 
instituições religiosas, sejam na sua expressão como grupos 
organizados (igrejas, seitas e outros) ou nas regras de conduta 
individual ou coletiva, exercem um papel político, social e 
econômico de condicionante dos processos sociais. Para 
exemplificar, basta referir-se aos conflitos históricos entre judeus 
e palestinos que marcaram a segunda metade do século XX e 
se arrastam pelo presente século; os conflitos entre cristãos e 
mulçumanos na Indonésia, na Filipinas em outras localidades da 
Ásia ou a luta da seita Sikh para separar o Pendjab da Índia e, 
para citar um caso clássico, a separação entre Paquistão e Índia 
no processo de independência frente ao Império Britânico em 
1947 (JÚNIOR, 2011, p.2) 

 

  À luz do que foi exposto acima, busca-se a compreensão do que ocorre 

na visão ocidental, que tem uma visão linear da história, segundo esta, a história 

tem um começo, meio e fim, creem que o mundo teve um início e terá um fim, 

justamente porque prezam a ideia do juízo final. A visão oriental tem a ideia de 

Deus como um ser criador de todas as coisas, portanto, acreditam, ser Ele, o 

todo poderoso, sendo capaz de castigar e perdoar, relacionado a uma fé 

monoteísta. “A noção do ser humano como uma criação divina implica que ele é 



 
 

 

responsável perante Deus por tudo o que faz, ritual, moral, social e politicamente” 

(GAARDER; et al, 2000, p. 32). E nesta fé acreditam que Deus os beneficia com 

a vida eterna; de céu ou inferno. E para concretiza esta fé em um Ser divino as 

religiões encontraram uma forma que os leva a acreditar que podem se reunir ou 

ter um contato íntimo com o divino, seja em grupo ou individualmente.  

  Todavia, para a realização de algumas cerimônias religiosas, conhecido 

como cultos, depreende-se de oração, pregação e louvores, ou mesmo os rituais 

com o uso de instrumentos musicais, danças, sacrifícios, dos quais, apresentam 

como guia os livros sagrados, ou apenas literaturas sagradas que não se 

constitui literatura religiosa. Para a melhor compreensão se observa a Bíblia dos 

cristãos ou Pentateuco dos Judeus e o Alcorão para os islamitas que é um livro 

religioso sagrado, e a obra “ Os Lusíadas” dos portugueses, e ainda, a “Odisseia” 

para os gregos que é apenas religioso, pois “o que torna um livro sagrado “é o 

significado especial que uma pessoa ou um povo lhe confere” (SILVA 2004, p. 

93), isso porque, naturalmente essa atribuição emana um significado além do 

natural, que liga, aproxima o homem da divindade. 

  Neste critério, creem na força espiritual, em normas que regem a suas 

vidas, mantém a fé, a razão como o equilíbrio e fonte do conhecimento, evitando 

subterfúgios, que por acaso, possa afasta-los da fé, dado a isto, corpo e mente 

estão em realidades diferentes, onde cada um tem sua função, “Kohlberg afirma 

que há uma relação entre julgamento moral e comportamento moral” (BIÁGGIO, 

2006, p. 41), basicamente porque esta questão norteia as estruturas 

psicológicas, emocionais e comportamentais do indivíduo, afim de subsidiar 

equilíbrio nas suas ações perante o Divino/Sagrado que reflete no próximo.  

  E de igual modo, Gaarder; et al (2000, p.15) afirmam que” alguns 

pesquisadores veem a religião como um produto de fatores sociais e 

psicológicas”, mas também explica que não é basicamente isso, por correr o 

risco de incluir a religião como meros resultados da ação humana. 

  Embora se considere tudo que já foi citado acima, é importante conhecer 

a versão de outras concepções sobre a religião, como a de Marx, apesar de, 

nutrir suas ideias derivando de outros autores da sua época e observando as 

relações do homem com religião afirmou que esta religiosidade é resultado dos 



 
 

 

valores produzidos pelo homem no curso do desenvolvimento cultural, de modo 

errôneo projetado em forças divinas e deuses, atribuindo a eles todos estes 

valores e normas criadas socialmente.  

 

Enquanto o homem não entender a natureza dos símbolos 
religiosos que ele mesmo criou, sustenta Feuerbach, estará 
condenado a ser prisioneiro de forças históricas que não pode 
controlar. Já nesse autor aparece o termo “alienação” para referi 
-se ao estabelecimento de deuses e forças divinas superiores e 
distintas dos seres humanos. Uma vez que o homem 
compreenda que os valores projetados na religião são seus 
próprios valores, estes serão suscetíveis de realização neste 
mundo e não se referirão a um “outro mundo” (JÚNIOR, 2011, 
p.11). 

 

  De qualquer forma, se o pensamento deste autor aparenta ou não 

depreciar a expectativa que o indivíduo põe na religião, Marx dá a entender que 

a religião e suas respetivas instituições oferecem resultados incríveis para a 

continuidade e manutenção da ordem social. Longe de querer tomar outro ruma 

para esta conversa, e compreendendo o papel fundamental que exerce o 

Fenômeno Religioso na história da humanidade, parece até pretencioso, e se o 

homem não levasse em conta sua relação com a questão religiosa? 

Provavelmente outros meios nortearia seu comportamento perante a sociedade, 

mas quais meios? O capitalismo? O positivismo? O socialismo? Estes, 

provavelmente, contribuem para a sobrevivência estética, política e alimentícia 

da população. 

 

Há uma vocação da humanidade para transformar o mundo e há 
uma vocação de todo ser humano para a vida divina. As duas, 
como vimos, são intimamente ligadas: a transformação do 
mundo condiciona para um grande número, numa ampla 
medida, o acesso à vida divina, e, sem uma vida de fé, a 
humanidade desespera pela transformação do mundo (LINS 
apud SUAVET, 1959, p. 101). 

  Observe que este pensamento de Lins remete a uma compreensão de 

que as pessoas, depois do trabalho e família, se organizam pelo seguimento 

religioso. A religião não seria um refúgio frente a dureza da realidade cotidiana? 

Basta analisar as sociedades, como que elas se organizaram, no Brasil as 

pessoas construíam suas casas ao redor das igrejas que os padres fundavam, 

dando início a povoados e cidades e levando para um lado mais amplo, veja que 



 
 

 

os países foram se estabelecendo à medida que usavam credo oficial da nação, 

as grandes colônias se erguiam trazendo consigo a religião consigo. 

  É daí que surge a dificuldade das pessoas em aceitar o pluralismo 

religioso, pois foi preciso, ao longo do tempo e suas transformações, aceitar e 

tolerar estas diversidades que se estende desde o gênero a crença, onde se tem 

o direito de ir e vir, migrar de uma religião para outra como e quando quiser, pois, 

cada um busca sua verdade onde acredita que ela esteja. 

  Mas este auto alienação pode desaparecer, acredita Marx, por que o 

curso natural da humanidade é transforma-se e se adaptar às transformações 

ou continuar no seu estado tradicional sem grandes evoluções, que ao analisar 

este pensamento, Júnior afirma que será difícil, já que: 

 

Sua opinião que a religião desaparecerá — e deve desaparecer 
— em sua forma tradicional, porque os valores positivos 
encarnados nela podem converter-se em ideais e diretrizes para 
melhorar a sorte da humanidade nesta terra, não porque esses 
ideais e valores sejam, em si mesmos, errôneos (JÚNIOR, 2011, 
p. 11). 
 

  Apesar desta visão de Marx, segundo Júnior pode analisar, percebe-se 

que a religião está intrínseca ao homem, portanto é de dentro dele que sai à 

procura por um ar sagrado. Ter uma religião muitas das vezes significa um meio 

para desfilhar-se de assuntos que lhe trazem sofrimento, a angustia, o medo, as 

incertezas, podendo então ter ou não a aceitação do que é inevitável como a 

morte, a perda de um ente querido. Porque de algum modo a pessoa encontra 

no ato religioso um conforto, um bem-estar.  Para Silva (2004, p. 110) “A morte 

é um atributo aplicável apenas ao corpo físico e parece que bem todos se 

lembram da imortalidade da alma no momento em que esse corpo material 

inevitavelmente sucumbe”.  

  Nesta incumbência religiosa nasce muitas perguntas, perguntas estas que 

está atrelado à vida e à morte, e o que será depois da morte. São tipo: o que é 

o outro lado da vida? O que há neste outro lado? É um adormecer à espera do 

juízo final? É um tempo destinado a questões mal resolvidas? Ou será um novo 

retorno em um novo corpo físico? É a espera por uma transcendência designada 

à recuperação do corpo físico sucumbido diante da morte? Ressurreição ou 

reencarnação? 



 
 

 

  Em todas estas perguntas cada tendência religiosa se dedica a explicar 

fundamentada em sua filosofia pregada por sua fé. Através dela o indivíduo 

encontra o apoio para se sentir melhor, ir em busca da transcendência, emergir 

da escuridão que para ele pode significar purificar-se do pecado na busca de 

salvação, da eternidade e paz interior, e até mesmo o livramento da dor, do 

sofrimento. Neste aspecto, Silva (2004, p.110) afirma que “a dor participa, 

portanto, como um chamamento de volta à esfera do espiritual. A dor amansa a 

alma”. E ainda, relaciona o sagrado com a função salvadora que segundo Silva 

abrange os três aspectos que forma condicionalmente o homem.  

 
O sagrado não pode deixar de ser salvífico, porém, mais do que 
enfurnado numa concepção particular do que isso significa, o 
sagrado deve se preocupar em salvar o ser humano em sua 
totalidade: física, psicológica e espiritual (SILVA, 2004, p. 113). 
 

  A religião passa a ser um ponto forte, e muitas das vezes decisivos para 

muitas pessoas, e determinadas culturas, assim “doença e mal participam 

diretamente dessa concepção do sagrado, onde, por meio das religiões teremos 

a busca incessante de um significado para a vida “ (SILVA, 2004, p. 113). 

  Significados estes que foram e são elaborados afim de conscientizar-se 

diante desse paralelo que é a vida além morte. E não é de se espantar que estes 

pontos são tão peculiares e senão enigmáticos para cada ser humano quando 

elabora pontos importantes quanto a ressurreição em que o indivíduo tem a 

oportunidade de voltar à vida, a reencarnação com a transmigração da alma, o 

ancestral - como continuidade da vida presente e o nada depois da morte. Nisto 

percebe-se a diferença entre as religiões, seja ela “dita” cristã ou não.  

  De antemão, cabe ressaltar que a finalidade deste estudo é relatar e 

refletir como se deu o processo de iniciação das religiões no Brasil durante a 

monarquia e sua transformação na República. Por tanto, neste quesito, exultou-

se, relatar o prelúdio das principais religiões do ocidente e oriente, quanto a sua 

origem e pontos marcantes. Do oriente resulta:  

 JUDAÍSMO – A palavra Judeu deriva de Judéia, nome de uma parte do 

antigo reino de Israel. Por isso o termo judaísmo, que também tem Moisés 

um de seus fundadores. O judaísmo que é historicamente conhecido por 

sua bravura e resistência ao tempo, que tem como sustento a fé na 



 
 

 

suprema força de Deus, visto como onipotente e justo, nesta fé que eles 

praticam a fé que lhes garantem felicidade sob a obediência, vida após a 

morte que é a ressurreição e cerimônias que agregam desde as festas 

anuais baseada no calendário judaico, quanto, a simples festas 

matrimoniais e fúnebres que é baseada no Livro Sagrado – Torá 

(Pentateuco). 

 
A fase histórica seguinte teve início quando Abraão saiu da 
cidade de Ur, localizada no atual Sul do Iraque, por volta de 1800 
a.C. O Gênesis relata que Deus disse a Abraão: "Sai da tua terra, 
da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te 
mostrarei. Eu farei de ti um grande povo". Esse povo ganhou um 
nome após a dramática batalha de Jacó, neto de Abraão, com 
um anjo de Deus. O anjo então lhe deu o nome de Israel (o que 
venceu a Deus). Mais tarde, os doze filhos de Jacó geraram as 
doze tribos de Israel (GAARDER, HELLERN, NOTAKER, 2000, 
p. 106). 

 

  Concernente o respeito à morte, nota-se, que os judeus enterram de 

imediato os seus mortos em cemitérios e os não adornam, porém é bem zelado, 

pois para eles o local é o lugar de descanso até a ressurreição. Enquanto isso, 

para algumas tribos indígenas o ato fúnebre é de grande festa, dança, e até 

mesmo usam o esqueleto para reverenciarem em respeito aos ancestrais, para 

outros quaisquer fenômenos físicos ou naturais são atribuídos a divindades. 

 CRISTIANISMO – é conhecido por um conjunto de religiões cristãs, que 

se enquadram entre católicos, protestantes, e as religiões ortodoxas 

orientais que se baseiam na pessoa de Jesus Cristo e de seus 

ensinamentos que tem como princípio amar a Deus sobre todas as coisas 

e ao próximo como a si mesmo. Assim como o judaísmo, também, utilizam 

da escritura sagrada (a bíblia) mantendo principalmente o conjunto do 

Novo Testamento que contêm revelações apocalípticas, cartas com 

orientações pessoais, morais, religiosas, éticos e políticas, do qual não é 

considerado pelos judeus, porém ambas acreditam na vida após a morte. 

“Em parte por causa do lugar importante que as missões tiveram no 

cristianismo, este se tornou a mais difundida de todas as religiões” 

(GAARDER, HELLERN, NOTAKER, 2000, p. 195). 



 
 

 

 ISLAMISMO – esta religião teve origem na Arábia durante o século VII, 

com o profeta Maomé, protagonista da propagação e porta voz dessa 

religião, do qual prega a de fidelidade a Deus, aponto de doar-se 

inteiramente até a morte, o alcorão é o seu manual sagrado. Como uma 

religião que se origina no ocidente, é nesta região que predomina o maior 

número de seguidores, no entanto, ela tem encontrado dificuldade em se 

instalar em determinadas regiões do mundo. “Mesmo assim é a religião 

mais difícil de ser compreendida pelos ocidentais” afirma (FLOR, 2009, 

p.15), justamente por que muitos tem divergido nas opiniões onde 

entende o islamismo como um Estado que tem atacado outras religiões 

em nome do Alá (Deus). Por isso Flor afirma que somente 15% dos 

mulçumanos são radicais. “O islã se espalhou pela Ásia e pela África, mas 

foi a conquista da Espanha que mais afetou a história europeia. Entre os 

séculos VIII e XV, os árabes dominaram a parte sul da Espanha” 

(GAARDER HELLERN, NOTAKER, 2000, p. 145). 

  Do ocidente destaca-se: 

 HINDUISMO– Vedas é o livro sagrado para os hinduístas, religião que 

nasceu na Índia, contém orações e fórmulas mágicas. “Tanto no contexto 

religioso como no social, a homogeneidade que o hinduísmo apresenta 

está na divisão do trabalho” (GAARDER, HELLERN, NOTAKER, 2000, p. 

53). Hinduísmo é uma religião da Índia, predominante no Nepal, em 

Bangladesh e no Sri Lanka, não tem fundador, porém projeta-se como a 

"religião eterna", no entanto não possui uma doutrina clara sobre a 

salvação que possa justificar o escape do homem pode escapar do 

interminável ciclo das reencarnações. Porém estabelece várias castas 

que determina o comportamento de cada membro. Dentre seus deuses 

principais estão o Vishnu, Krishna.  

 BUDISMO -  O fundador do budismo foi o filho de um rajá, Sidarta 

Gautama (560-480 a.C.), que viveu no Nordeste da Índia. O budismo 

desmembrou-se do hinduísmo como um caminho, a doutrina resume-se 

em renascimento, carma e a salvação, para esta religião o Páli Tripitakan 

e a Sutras além de outros são conhecidos como os principais Textos 



 
 

 

Sagrado, que significa o “Cesto Triplo”, os ensinamentos eram passados 

oralmente, de geração a geração, até que foram escritos afim de serem 

considerados sagrados. De acordo com o budismo, a alma é tão fugaz 

como tudo o mais neste mundo, e ensina que se deixe para trás todos os 

cuidados e as preocupações relativas à família e à vida social. É o que 

afirma “O budismo cresceu dentro do hinduísmo como um caminho 

individual para a salvação. As duas religiões têm muitos conceitos em 

comum: as doutrinas do renascimento, do carma e da salvação” 

(GAARDER, HELLERN, NOTAKER, 2000, 58). 

 TAOÍSMO - Tao Te Ching: é o “Livro do Tao” mais famoso que significa o 

texto sagrado de 25 páginas, dividido em 81 capítulos, fundado por um 

sábio, Lao-Tsé, que serviu de inspiração para outras três religiões 

significativas para os chineses: taoísmo, confucionismo e budismo. 

Religião nacional da china é o taoísmo. “O taoísmo implica passividade e 

não atividade. Para um sábio taoísta, a ação mais importante é a "não-

ação" (GAARDER, HELLERN, NOTAKER, 2000, p.87). 

 XINTOÍSMO - é a religião nacional do Japão é o xintoísmo, porém não 

tem um fundador, mas adotou tradições de várias outras religiosidades. A 

cerimônia e o ritual, também são uma característica desta religião, na 

busca do contínuo contato com o divino, como os deuses ou kamis, que 

se manifestam sob a forma de árvores, montanhas, rios, animais e seres 

humanos. “Costuma-se dizer que o xintoísmo possui diversos milhões de 

deuses, ou kamis, que se manifestam sob a forma de árvores, montanhas, 

rios, animais e seres humanos” (GAARDER, HELLERN, NOTAKER, 

2000, p.89). 

 INDÍGENAS – diferente das outras religiões a dos índios são as que mais 

se diferem, pois possuem diferentes crenças, à medida que cada uma 

delas tem uma crença própria, que inclui ritos, cantos, danças, símbolos, 

pinturas corporais e mitos. No caso dos índios e as afro-brasileiras, 

mantiveram sua relação com o sagrado de forma peculiar, em que se 

passava o conhecimento de geração para geração sem ter 

necessariamente algo escrito. 



 
 

 

 Afro-brasileiras- ESPIRITISMO – que se estende ao candomblé e 

umbanda. Doutrina revelada pelos espíritas superiores, tem como 

principal precursor o médiun Allan Kardec. Como religião visa a 

transformação moral do ser humano com os ensinamentos de Jesus 

Cristo, para serem aplicadas diariamente na vida das pessoas. No campo 

da ciência, estuda, à luz da razão e dentro de critérios científicos, os 

fenômenos extraordinários são provocados pelos espíritos.  

  Assim como as religiões acima, utilizam também do Livro Sagrado – 

Bíblia. Porém utilizam de livros de doutrina como: livro dos espíritos, gênese, céu 

e inferno e livros dos médiuns, que para eles é o evangelho segundo o 

Espiritismo, não consideram seus livros como sagrados, mas se valem do seu 

conteúdo para estudo e aperfeiçoamento individual 

  Acreditam na existência da vida além morte – reencarnação. Quanto a 

rituais não adotam cerimônias, nem velas, nem veste especiais e qualquer 

simbologia. 

 
As religiões africanas tradicionais não têm textos escritos, o que 
torna seu estudo difícil para os pesquisadores. Boa parte do 
conhecimento que temos sobre essas religiões, reunido durante 
os últimos séculos, apoia-se nos relatos de observadores 
europeus, sejam eles mercadores, colonizadores ou 
missionários (GAARDER, HELLERN, NOTAKER, 2000, p. 96). 

 

3.2 Monarquia e República e as Religiões no Brasil 

 

  O início da história do Brasil foi marcado com fatos importantíssimos que 

contribuiu de forma espetacular para a compreensão do rumo político e religioso 

que conduziu a história do nosso País. No entanto, o intuito aqui é 

resumidamente inteirar o conhecimento acerca da Religião entorno do nosso 

País, ponderando alguns fatos interessante. 

  A disseminação de várias igrejas em terras brasileira contou muito com a 

atuação de D. Pedro I, na constituição de 1824, enquanto imperador do Brasil, 

que permitiu a entrada das diversas correntes religiosas,  

 

Uma das novidades da constituição de 1824 era a liberdade de 
culto. Catolicismo mantinha-se como a religião oficial do império, 



 
 

 

mas, pela primeira vez na história brasileira, judeus, 
mulçumanos, budistas, protestantes e adeptos de outras 
crenças poderiam professar livremente a sua fé. Também 
assegurava plena liberdade de imprensa e de opinião, ninguém 
poderia ser prezo sem culpa formada em inquérito policial nem 
condenado sem amplo direito à defesa (GOMES 2010, p. 219). 

 

  Esta nova fase dava espaço para que no decorrer do tempo as religiões 

fossem se estabelecendo e conquistando seu espaço no País, incluindo no 

sistema educacional, dentre elas: os congregacionais em 1858, os 

presbiterianos em 1862, que tão logo, em 1870 fundaram numerosas escolas 

paroquiais e colégios. Os metodistas em 1878, somente três anos depois, em 

1881 que deram início a fundação ao Colégio Piracicabano, Colégio Americano. 

Os batistas em 1882 e os episcopais em 1889. 

  Nasce então, em meios tão revoltosos a República, em 1889, nove anos 

depois de ser assinada a lei áurea que libertava os escravos, no entanto, proibia 

seu costume cultural e religioso onde suas festas eram feitas em senzalas sob 

restrição. “Quanto aos cultos africanos propriamente ditos, a condição de 

escravo não permitia ao negro organizar seus cultos, pesando nisso a mistura 

de etnias diferentes num mesmo espaço” (MENDONÇA, 2003, p.147).  

  Porém, em 1890, foi decretado pelo governo provisório a laicização do 

Estado com a publicação do decreto 119-A, de 07 de janeiro de 1890 pondo fim 

no regime de Padroado no país. No entanto, eram muitos as ideologias que 

também queriam agir como substituição do novo regime instalado no Brasil, nisto 

havia muitas rivalidades políticas, por que, agora, sem o regime do padroado, o 

domínio da igreja estava inerte. Uma relação que há muito tempo confundia-se 

entre deveres de Estado com a Igreja, agora com a República em vigor, busca-

se novos horizontes para a história do Brasil. 

  Apesar de todas estas desventuras de uma igreja resignada continuou tão 

forte quanto seu alicerce,  o episcopado brasileiro, representado por D. Antônio 

de Macedo Costa, cuja autoridade foi construída durante o governo do então 

Imperador D. Pedro II,  por não aceitar maçons em irmandades religiosas e do 

qual a Igreja saiu vitoriosa na chamada “Questão Religiosa”  em meados de 

1872-1875, foi um crítico acirrado da nova decisão, todavia vendo que a situação 

seria irrevogável, dedicou-se então a negociar junto ao católico e maçom Rui 



 
 

 

Barbosa na Assembleia Constituinte, isto subsidiou sua condição na igreja e no 

novo regime. “Em resumo, no Império a Igreja Católica Romana, embora 

hegemônica e garantida pela Constituição como religião do Estado, teve de 

começar a conviver com outras religiões que lhe faziam concorrência” 

(MENDONÇA, 2003, p.147). 

  Assim o estado não interferiria na condução de qualquer religião, 

concedendo a todas o direito de realização de culto, ato que em outros tempos, 

durante o império de D. Pedro só poderia ser realizado em casas, locais 

fechados, sendo vedado o culto em praças, ruas. “De uma pretensão monolítica 

da religião no Império, o Brasil passará a ser cenário de experiência para 

múltiplas religiões durante todo o século XX” (MENDONÇA, 2003, p.145). 

  O novo decreto de 1890 trouxe certa liberdade que segundo Mendonça 

significava cada tendência religiosa seguir seu caminho, em que uma deveria 

respeitar a outra, uma vez que todas iriam, a partir de ali conviver juntas dividas 

somente territorialmente ou por seguidores, para Mendonça esta liberdade se 

resume da seguinte forma: 

Para os católicos, libertação da tutela do Estado, para os 
protestantes, libertação da hegemonia legal católica. Espaço 
aberto para as demais religiões também e campo para o 
pluralismo religioso característico do século XX no Brasil 
(MENDONÇA, 2003, p.151). 

 

  Assim, o Brasil se tornou, hoje, com tantas religiões, um estado laico, 

tantas tendências religiosas vigoraram a partir desses acontecimentos, 

tornando-se independentes, outras se desmembraram conquistando inúmeros 

adeptos no País, desde protestantes à pentecostais, e da Renovação 

Carismática na Igreja Católica. “O pentecostalismo com suas variantes é, pois, 

um fenômeno religioso do período republicano” (MENDONÇA, 2003, p.154). 

  No entanto, nem sempre foi assim, desde então a principal religião 

predominante ainda era o catolicismo, desde à 1º Princesa brasileira Leopoldina 

à classe mais pobre e marginalizada da época. 

  Contando que durante a colonização do Brasil, antes mesmo dos Jesuítas 

serem expulsos em 1750, foram eles os principais responsáveis pela 

catequização dos povos nativos. “A questão com os jesuítas redundou na 



 
 

 

expulsão destes de Portugal e suas colônias (1759), saindo do Brasil cerca de 

600 padres com prejuízos para a educação que estava na maior parte nas mãos 

deles” (MENDONÇA, 2003, p.148). Nesse período, também, o mundo já vivia 

numa revolução constante advinda da França se expandindo e servindo de 

modelo para os outros Países do século XIX.  

  Se disseminava entre os principais idealizadores e sonhadores um Brasil 

independente e republicano, homens que acolheram as grandes ideias 

predominantes na época, intelectuais e idealistas de um País democrático e 

liberal. E graças a estes idealizadores e desafiadores enfrentaram os 

paradigmas impostos.  

 
A composição das cortes de 1820 também se diferenciava das 
demais. Em lugar da grande nobreza da terra e da alta hierarquia 
militar e eclesiástica, era integrada, em sua maioria, por padres, 
professores, advogados e comerciantes__ representantes de 
uma nova elite política e intelectual que havia emergido no país 
durante a permanência da família real no Rio de Janeiro 
(GOMES, 2010, p. 88). 
 

  Este fervor só favoreceu as novas tendências religiosas que foram 

surgindo aos arredores dos Países europeus e americanos. Foi assim que que 

entrou o protestantismo e pentecostais em meados do século XX. 

Entretanto, a hegemonia religiosa da Igreja Católica Romana no 
período imperial, em que gozou das regalias de religião do 
Estado, não foi pacífica e foi obrigada a ver mesmo seu território 
ser progressivamente invadido por outras religiões, 
principalmente pelo seu maior adversário, o bloco religioso da 
Reforma Protestante (MENDONÇA, 2003, p.145). 
 

  Agora voltando um pouco na história, importa frisar o catolicismo frente 

aos padres, que tinha forte influência durante o Brasil colônia e independente, 

assim como a sua relação extrema com a maçonaria. Que mantiveram papeis 

cruciais para a história do brasil que é hoje. Gomes (2010, p.89) faz um paralelo 

entre a maçonaria e alguns padres católicos, em que em tempos de revolução 

estava ao alcance de autonomia, “é curiosa a alta proporção de padres na 

delegação brasileira__ 30% do total entre deputados e suplentes__. Prova de 

que a igreja se constituía num dos pilares da revolução em andamento na 

colônia”. 



 
 

 

  Embora que neste processo os negros libertos, fossem educados, 

catequizados pela igreja católica e elite branca, eles não tinham direito a obter 

cargos superiores, obrigando assim, homens e mulheres a ter os serviços 

braçais como único serviço disponível, como o índice de pobreza era muito alta, 

a evangelização se deu mais nestas áreas, onde se era imposto os 

ensinamentos a leigos que não sabiam ler. Mas é como Mendonça relata, que o 

Brasil precisava mudar. 

 
O Brasil independente não poderia manter o velho sistema 
colonial de interdição absoluta de outras religiões que não a 
católica em seu território. Relações com outras nações e a 
inevitável imigração necessária à povoação do território não se 
ajustariam à intolerância (MENDONÇA, 2003, p. 147). 

 
   Além disto, a cultura negra era simplesmente suprimida, rejeitada, vista 

como algo negativo, de igual modo era a destinação dos índios, vistos como 

povos sem cultura e civilização, negando a existência de sua cultura nativos, 

impondo a religião católica. Ao passo que as classes escravocratas eram de todo 

proibido de manter sua cultura africana, sendo introduzidos ao catolicismo.  

 
A diversidade religiosa é própria da convergência de culturas 
díspares sobre um solo cultural mais ou menos consolidado. Na 
colonização do Brasil, a cultura portuguesa, mescla de religião 
cristã popular, de festa e magia, assim como de certo fatalismo 
mourisco afeito ao que tiver de ser será, suplantou a 
religiosidade indígena, mais panteísta do que fetichista, e mais 
tarde encantou as religiões africanas reduzindo seus espaços e 
obrigando-as a assumir formas sincréticas. Assim, sobre a base 
da cultura ibero-católica-popular, firmou-se uma cultura festiva, 
mágica e fatalista que passou a condicionar todas as formas de 
religião que, além da que chegou com o conquistador, foram 
tentando se firmar em solo brasileiro (MENDONÇA, 2003, p. 
162). 
 

  O fato é que estas correntes religiosas com características próprias, foram 

se instalando, ou até mesmo os que foram se desmembrando tomaram suas 

formas peculiares e independentes, e que muitas das vezes elas tem 

trabalhando em comum para que haja um diálogo mais coerente e humano entre 

seus adeptos. Segundo Domezi (2015, p. 248):  

 
A unidade das igrejas tem em conta as diferenças doutrinais e 
estruturais. Ortodoxos, católicos romanos e anglicanos têm em 



 
 

 

suas igrejas uma estrutura episcopal, enquanto os batistas são 
fortemente congregacionais e os pentecostais constituem um 
ramo peculiar no cristianismo. 

 

          Por outro lado, durante o Império de D. Pedro, eram muitos os padres que 

frequentavam e se afirmavam maçons, ao ponto de muitos anos no brasil, a 

maçonaria ser interligada a padres católicos, mas isso não durou por muito 

tempo, houve um tempo de conflitos entre os próprios padres, se era correto ou 

não, um padre também ser maçom, isso porque neste período a maçonaria 

estava sendo vista como uma sociedade secreta (que de fato era e é) sendo 

acusada de facilitar os conflitos. Tanto que um fato tão curioso na história de 

independência do brasil é a influência da religião, principalmente da maçonaria 

que lado a lado com igreja católica pretendia manter sua hegemonia e a 

maçonaria que afugentava os intelectuais sobre a independência do brasil. 

 
No mesmo período, a Igreja no Brasil defrontou-se com a 
chamada “Questão Religiosa” provocada pelo conflito entre dois 
bispos e a maçonaria. D. Vital, bispo de Olinda, e D. Macedo 
Costa, do Pará, puniram sacerdotes e Ordens Terceiras adeptos 
da maçonaria que, acusados de desobediência civil, foram 
condenados à prisão (MENDONÇA, 2003, p. 148). 

 

  A maçonaria surgiu com os primeiros grupos nos canteiros de obras da 

idade média, foram muitos os turistas que deslumbravam-se das grandes 

catedrais, construções confiadas a grandes arquitetos, engenheiros entre outras 

qualificações, a fim de manterem seus interesses que lhes rendiam certa 

regalias, eles se ponderavam de reuniões, associações sindicais funcionavam 

como escolas que contribuiu para a formação de futuras gerações, passando a 

ter grande influência em diversos países, como na revolução da França, na 

independência dos estados unidos. No Brasil renderam muitas histórias que 

muitos conhecem, “entre os 12 presidentes da primeira república, oito eram 

maçons” (GOMES, 2010, p. 243). 

  Mas a maçonaria não manteria seu monopólio em terras brasileiras, por 

muito tempo, já que D. Pedro, mesmo, depois ter alguma tolerância ou 

frequência, como cita Gomes em seu livro de 1822, quando relata sobre a 

relação de D. Pedro e a maçonaria, aos mesmo, se encarregou de proibir a 



 
 

 

abertura das lojas maçônicas no Brasil. “Segundo uma acusação muito comum 

entre os mações atualmente, o imperador teria traído seu juramento ao mandar 

fechar as lojas e proibir suas atividades” (GOMES, 2010, p. 246). 

  É assim que em meados de 1822, é tratada a influência maçônica na 

Independência Brasileira: “Pelo Rio de Janeiro, o advogado Joaquim Gonçalves 

Ledo, líder da Maçonaria, em cujas lojas seriam tramados os eventos mais 

cruciais do ano da independência” afirma (GOMES, 2010, p. 89). 

  O que se pretende chegar é que o leitor perceba que a religião de alguma 

forma se encontra ligada ao poder, a política, a costumes e atos culturais, ainda, 

mais numa Era em que Estado se misturava com funções Religiosas e vice-

versa. 

  Aqui, há um contraste na história política em que a religião mais uma vez 

se cruzam, e quem descreve com clareza este fato é Gomes (2010, p.187): 

 
No meio deles ergue-se um cruzeiro enegrecido pela fumaça e 
transformado em local de peregrinação pela religiosidade 
popular. Aos seus pés, pagadores de promessas acendem velas 
e depositam os chamados ex-votos-muletas, bengalas, 
dentaduras e pedaços do corpo humano, como pernas e braços, 
modelados em cera, gesso ou madeira. Alguns anos atrás, um 
governador teve a ideia de erguer ali um monumento de 
concreto, mas os visitantes são raros e esporádicos. 

 

  A citação acima se refere a um ato religioso ligado à questão política, em 

que a religiosidade se encontra presente na história do Brasil, é o que houve no 

Piauí, no município de Campo Maior, encontra-se os túmulos dos chamados 

heróis anônimos do jenipapo, da independência brasileira, na br-343 rodovia que 

liga a capital Teresina a cidade de Parnaíba. 

 

3.3 O Ensino Religioso nas Escolas 

 

  Começando com a LDB de n.9.475/97, que altera o art. 33 da lei de n. 

9.394, afirma que o ER é parte fundamental para a formação básica do cidadão. 

Incumbindo o ensino a uma visão antropológica, e longe do proselitismo. Por 

isso acredita-se interdisciplinaridade, em que neste, o aluno estará sendo 

integrado ao conhecimento do fenômeno religioso, juntamente com as demais 



 
 

 

matérias, assim, como ao das artes, ciências naturais e humanas. De qualquer 

forma contribuindo para o desenvolvimento na formação da personalidade do 

estudante. 

  Dado a isso a importância de integrar esse sujeito a todos os saberes que 

englobam o conhecimento das religiões e seu desempenho na história da 

humanidade, de até mesmo ser como um artefato histórico, já que a religião está 

presente no Homem desde a idade mais remota da humanidade, subsistindo ao 

tempo e a modernidade. “ O Ensino Religioso” pode contribuir significativamente 

para integrar o educando à natureza, à vida, ao cosmo, ao Transcendente” 

(SILVA, 2004, p. 31). 

  Sem contar, que a criança que desde o início do ensino fundamental 

estiver num processo de conhecimento gradual sobre as religiões e suas 

diversidades, obviamente manterá um espírito tolerante que será determinante 

para fazer desta criança uma pessoa mais sociável e uma mentalidade longe 

dos que se mantém num fundamentalismo arcaico, isto, porque crescerá 

sabendo o significado entre religião e ser religioso, sem descriminação 

respeitando às diferenças. 

  Em se tratando do ensino religioso nas escolas, é preciso ter cuidado, 

atenção a diversos aspectos que norteia uma sociedade, o fenômeno religioso é 

o “objeto” de estudo do ensino religioso. Portanto, é preciso saber lecionar o 

conteúdo a ser administrado pelo professor, para isto tem-se os pareceres das 

leis brasileiras que norteiam dando base para o que deve ou não ser posto no 

currículo só ensino religioso. 

No campo do ensino religioso, a prática nas escolas públicas 
brasileiras foi bastante marcada pela presença católica, cuja 
atuação pedagógica tinha um forte cunho confessional, pelo 
menos até a década de 1970. Essa experiência histórica 
deixará__ o bem e para o mal __ marcas na compreensão do 
Ensino Religioso escolar (SILVA, 2004, p. 80). 

 

  E pensando nisto, o professor deve atuar efetivamente no PPP da escola, 

em que se propõe o que dever ser ou não posto em evidência no currículo 

escolar ao alcance dos alunos do ensino fundamental, cuja disciplina do Ensino 

Religioso de faz necessária.  



 
 

 

Um dos objetivos principais do ensino religioso é possibilitar 
esclarecimentos sobre o direito à diferença na construção de 
estruturas religiosas que tem na liberdade o seu valor 
inalienável. Com isso, destaca-se que a pedagogia e o conteúdo 
devem partir sempre da realidade de vida das educandas e dos 
educandos (SILVA 2004, p. 36). 

 

  Cabe ao professor ser qualificado para atuar nesta área, afim de prezar o 

verdadeiro intuito da disciplina do Ensino Religioso, respeitar seja qual for a 

religião dos alunos, manter sempre o diálogo como ponto de partida para o 

equilíbrio dentro da sala de aula, superando todas as dificuldades com 

competência. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Todo ser humano se encontra em um estado intrínseco quando se trata 

da religião, seja a denominação que for, a religião traz um bem-estar, um estilo 

de vida ético e moral, comportamento delineado pelas instruções religiosas, 

saúde mental sensação de dignidade, modulação de personalidade, todos estes, 

são fatores que perpetuam em volta daqueles que confim suas vidas num 

dogma, crença, igrejas, líderes espirituais. Em volta disto tornou-se convincente 

compreender as principais religiões que perpetuam mundo a fora, inclusive as 

que se instalaram no brasil, causando mudanças cruciais na história do Brasil. 

  Todavia, durante este estudo, e a partir das fontes bibliográficas 

consultadas foi possível extrair informações confiantes que foram decisivas para 

compreender que o Fenômeno Religioso é um fato, é real, que entre outras 

palavras poderia dizer que é compreensível, formidável, discutido e aprazível a 

quem delas se esmera em pesquisar. 

  E também, respondendo o objetivo geral deste estudo conclui-se que o 

fenômeno religioso foi decisivo em vários acontecimentos históricos que 

estiveram em volta da construção histórica do Brasil durante sua fase de 

Independência e República, e entre outras questões relacionadas. Ao ponto de 

as religiões irem se instalando, e se estendendo em todo o interior do Brasil foi 

modulando a vidas das pessoas, fazendo com que a questão religiosa fosse 

intensamente discutida em fatores escolares. Dado a isto apreciar os aspectos 

do fenômeno religioso na realidade histórica da humanidade foi primordial para 



 
 

 

então compreender seu envolvimento no Brasil enquanto um País novo e 

conquistado. 

  Contudo, todo o estudo discorre o impacto das religiões que 

predominaram durante a Monarquia e República. Levando à reflexão a 

importância do conhecimento do Fenômeno Religioso enquanto disciplina na 

escola. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação Física é uma grande área em ascendência na atualidade, por 

abranger diversos públicos e assumir diversas possibilidades, sendo 

responsável direta pelo desenvolvimento motor dos indivíduos, e em conjunto 

com outras tantas áreas da educação desenvolve os indivíduos em sua 

totalidade, tanto em seu aspecto motor quanto afetivo, cognitivo e social, mesmo 

sendo diferenciada das demais disciplinas pedagógicas entre as diferenças está 

o objeto de estudo, o local e o espaço onde acontece, e sua metodologia. Mas, 

uma preocupação acompanha essa disciplina: o cuidado em manter o significado 

humano do movimento, no entanto, a Educação Física deve atingir o conteúdo 

e objetivos a serem alcançados por meio de uma metodologia planejada pelos 

professores. Algumas questões, portanto, emergem sobre a prática poética na 

aula de Educação Física escolar, entre elas: os professores de educação física 

conhecem e consideram os PCNs? O poema desenvolve as quatro 

competências básicas da linguagem nos alunos da Educação Infantil?   

Sendo a poesia “uma atividade social, com efeito, as coisas sociais só se 

realizam através dos homens; elas são um produto da atividade humana” 

(DURKHEIM,1999, p.18). Sendo assim, temos que refletir e nos preocupar em 

humanizar o homem em sua totalidade intrínseca, por que não somos humanos 

apenas porque nascemos na raça humana, apoiando-se nos quatro pilares da 

educação segundo o relatório para a Unesco da comissão internacional sobre 

Educação para o século XXI que são:  

                                                           
19 Trata-se de projeto de pesquisa. 
20 Projeto de pesquisa apresentado como aprovação no TCCI, 5º semestre do curso 
Licenciatura em Educação Física, Faculdade La Salle, 2017. 
21 Professora Mestre. Orientadora do projeto de pesquisa. 



 
 

 

1ºAprender a conhecer 

2ºAprender a fazer 

3º aprender a viver juntos 

4º aprender a ser 

É o que Delors (2012), sugere como muita sabedoria e que por nós 

deveria ser usado todos os dias de nossas vidas, para dar mais sentido à vida 

dos nossos alunos, e consequentemente a nossa própria existência, fazendo de 

nos mesmo poemas que serão recitados para todo sempre.  O ensino 

aprendizagem não pode se contentar-se somente com as novas tecnologias, 

porque o pensamento é analógico e as novas tecnologias simplesmente e 

excepcionalmente digitais.  

Poema que é derivado do verbo grego poein que significa “fazer, criar 

compor”, encaixa-se perfeitamente nos quatro pilares mencionados por Delors 

(2012). Aprender a conhecer, fazer, viver juntos e a ser. Pois somos 

predestinados a leitura deste mundo em que vivemos, ouvintes ou não 

precisamos nos concentrar e ouvir até com coração, usar a palavra para um 

discurso de luz e sublime compreensão, escrever nosso próprio destino com 

autonomia e muita dedicação. 

Aprender a conhecer o interior do próprio ser, para aprender a fazer 

despertar a criatividade dentro de você, aprendendo a conviver solidariamente, 

é melhor não esquecer para o respeito prevalecer e obter sucesso em tudo que 

você for fazer, precisamos aprender a ser. Para tudo isso acontecer é de extrema 

importância que desde muito cedo desenvolvamos as quatro competências 

básicas da linguagem em nossas crianças e por meio de poemas e poesias nas 

aulas de Educação Física aprimorar ato de ler, escrever, falar e ouvir, diante 

disto nós que estamos nos forjando professores devemos sempre nos perguntar 

que seres humanos queremos formar? Utilizando-se da Educação Física para 

promover situações pelas quais as crianças possam experimentarem e se 

desenvolverem de forma integral como está descrito nos parâmetros curriculares 

nacionais. Nos adverte Ribeiro Filho (2004, p.18): 

 

De que adianta o estudo assegurar-nos liberdade de 
pensamento, sem nos ensinar a liberdade da palavra. Aprender 



 
 

 

é ser livre, falar é pregar a liberdade; quanto mais pessoas 
falarem, maior será o eco da sabedoria, ou pelo menos, 
conheceremos melhor nossos semelhantes. Enquanto todos se 
mantiverem em silêncio, será difícil diferenciar um sábio 
meditando de um tolo calado. É mais fácil um pensamento sem 
obras do que uma palavra sem exemplo. 

 

E não nos basta palavras soltas ao vento é preciso tocar os corações das 

pessoas, é tocar e ser tocado é uma troca interminável, assim comparo a 

comunicação e o amor a instrumentos de cordas após ser tocados vibram numa 

troca de agudos e graves que ecoam transformando-se e sendo transformados, 

então precisamos desenvolver as quatro competências básicas da linguagem. 

 

1.1 Problemática do Estudo 

 

Nosso país ainda se encontra com alto índice de violência infantil, que é 

reflexo de um precário desenvolvimento humano e as crianças cada vez mais 

estão na comodidade da tecnologia, esquecendo que são crianças, trocando os 

movimentos. E a poesia que tem um poder tremendo de humanizar, as 

brincadeiras e um desenvolvimento saudável pela postura de acomodação. 

 Desse modo, busca-se responder: De que forma a Educação Física 

Escolar das escolas públicas de ensino infantil do município de Lucas do Rio 

Verde tem utilizado a poesia para contribuir no desenvolvimento das quatro 

competências básicas da linguagem? 

 

1.2 Objetivo Geral 

 

Investigar como a poesia tem sido utilizada nas aulas de Educação Física 

Escolar das escolas públicas de ensino infantil do município de Lucas do Rio 

Verde na contribuição do desenvolvimento das quatro competências básicas da 

linguagem. 

 



 
 

 

1.2.1 Objetivos específicos   

 

 Descobrir a ocorrência de atividades poéticas para o público 

infantil, nas escolas da rede pública do município de Lucas do Rio Verde, 

e os eventos a elas relacionadas. 

 Investigar os índices de ocorrência de eventos poéticos infantis de 

Lucas do Rio Verde. 

 Verificar as contribuições da poesia na Educação Física Escolar no 

desenvolvimento das quatro competências básicas da linguagem. 

 Descobrir quais atividades poéticas relacionadas ao 

desenvolvimento das quatro competências básicas da linguagem são 

trabalhadas nas escolas com os estudantes, nas aulas de Educação 

Física escolar. 

1.3 Justificativa 

 

 A escolha do presente tema para realizar a pesquisa deve-se ao fato de 

defender que o poema é uma ferramenta de fundamental importância no 

desenvolvimento das quatro competências básicas da linguagem, promover 

atividades poéticas como instrumento mediador entre professor e aluno. 

 A partir da realização do estágio curricular na educação infantil, e diante 

da real necessidade e importância da poesia nessas aulas para a escola e para 

o aluno, surgiu a curiosidade e, ao mesmo tempo a preocupação, em saber se 

os professores também utilizam poesias em suas aulas ou se essa prática só 

acontece mediante a obrigatoriedade como, por exemplo, em período de estágio.  

E eu, como um amante da palavra seja ela cantada, escrita ou falada, me propus 

a essa investigação a fim de sanar algumas dessas minhas inquietações, sairei 

a campo atrás de respostas jamais imaginadas, e provocar desconforto em quem 

nunca imaginou que a poesia essa arte milenar de criar e recriar que até chega 

me enfeitiçar, possa nos abrir grandes possibilidades de ensino e aprendizagem, 

para fazer uma grande viagem ao seu próprio interior.  

E que assim possamos estimular a leitura crítica e prazerosa, e escrever 

com muita clareza para que outros venham entender, e tenhamos paciência para 



 
 

 

ouvir com competência compreendendo as entrelinhas, falar com eloquência e 

com muita habilidade de comunicação. E  embarquemos numa viagem saindo 

do nada para chegar em lugar nenhum, mas é na esperança de que nessa 

viagem tenhamos nos permitido pelo menos num determinado segundo que nós 

desejássemos, que aulas com poesia durassem mais alguns segundos, e que 

desejássemos um singelo eterno retorno, pois é preferível este eterno retornar, 

do que tentar compreender a vida em todo seu transitar triste e temporal, é 

preferível uma alegria incompreendida  do que uma tristeza cheia e rica de 

muitas noções inconsequentes, resgatando a sublime arte de ouvir, da oralidade, 

da corporeidade e da declamação de poema, escrevendo nossa própria poesia 

da vida. Muitas vezes incutida no corpo e na alma de cada indivíduo no mais 

íntimo do seu ser deixando no seu viver transparecer suas experiências 

corporais, intelectuais, espirituais e morais.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 Para Que Serve a Poesia? 

  

Segundo Moisés (2007, p. 12), “a velha arte de Homero e Vergílio 

continua, no terceiro milênio, a ter presença marcante na vida de grande número 

de pessoas”, pois esta arte milenar ainda tem muito espaço nos lares e 

instituições pelo Brasil a fora, mesmo relutando e quebrando alguns paradigmas. 

Sem saber se por sua inutilidade, ou por falar do profano e do sagrado com o 

mesmo sarcasmo e virilidade de tamanha atualidade, sem compreender de fato 

qual o seu real valor e qual tamanha serventia tem para nós meros mortais, no 

seu íntimo não existe nada igual poesia, é simplesmente construção humana 

para dar sentidos diferentes para nossa própria existência, é poder enxergar o 

novo todos os dias com tamanha persistência, como nos sugeri Juliani (2017, 

p.02): 

  

A vida vai se desenhando em cada linha, com todas as suas 

contradições. “A solidão fim de quem ama” (Vinicius de Moraes 

– Soneto da Fidelidade) é a mesma força que impele para a 

criação; o amargo das horas difíceis para a plenitude da criação.  



 
 

 

Seria esta força que sem medo de chorar, descreve o calor que 

aquece a existência, o gosto do beijo, do desejo e a eternidade 

de amar? Que força poderosa de vida carregam as palavras que 

se tornam poesia! 

 

   Nos tornando senhores dos nossos próprios destinos e como verdadeiros 

meninos brincando de encantar, com cantigas de roda e outros tantos jeitos de 

rimar, alinhavando vida e morte num ritmo alucinante de reconstruir e recriar, se 

deliciando com a vida e cada qual com o seu esplendor de amar, caindo ás vezes 

na conflituosa solidão com a perda da percepção da leveza, delicadeza que o 

mundo moderno nos impõem, uma correria desenfreada corrompida e sem um 

mínimo de atenção ao próximo que do seu lado sofre numa imensa solidão, 

estaria aí a sua grande servidão? 

 Ou poderíamos continuar insistindo em falar de sua total inutilidade não 

mata a fome, não mitiga a sede, não protege do frio e do vento. Nada é tão inútil 

como a poesia - daí a sua imensa grandeza, conforme Juliani (2017). Pois ainda 

nos restam algumas inquietações; poesia é vida? Ou vida é que é poesia? Longe 

estariam essas repostas, o que tem a poesia que algumas tantas pessoas até 

hoje gostam? Segundo Juliani (2017, p.02): 

 

Me pego em devaneios, divagações: o que seria da vida sem a 

poesia? Qual seria a razão da existência sem ela? Suponho que 

poetizar é amar de outra forma; mais simples, mais pura, sem 

condições e medidas. A poesia é a cor e o sabor, o odor e o 

frescor, é o tremor e o calor. Ou como define Ruy Guerra: “A 

poesia é um espasmo. 

 

E de êxtase em êxtase somos arrebatados por toda poesia que inunda 

nossa alma de forma tal que nem mesmo com toda sorte de conhecimento de 

mundo poderíamos elencar suas verdadeiras serventias. Cita Moisés (2007, p. 

114) “Servir quer dizer ser útil; prestar ou presta-se a, dirigir-se a um fim 

determinado, conter algum proveito, ter algum valor ou serventia”. Simplesmente 

um ato humano que transborda vida também assim poderíamos definir a sua 

serventia, reivindica liberdade e exalta a felicidade, enaltece muitas almas, 

dando-nos novas visões de sociedade, cada dor, alegria, angustia tudo pode 

virar poema e poesia de verdade. 



 
 

 

Mesmo com toda sua fugacidade em qualquer lugar ou idade, poetas 

contemporâneos ou modernos escrevem e declamam sua arte milenar para 

enganar a infelicidade, ou seja, lá para que for a sua utilidade.  Moisés (2007, p. 

114-115) nota que: 

Daí decorre que, ao menos em esquema, não temos senão dois 

caminhos. De um lado, podemos recorrer à palavra do poeta, 

este indivíduo acossado pela dúvida quanto à razão de ser de 

seu oficio e quanto a identidade (o marceneiro, por exemplo, não 

tem necessidade de se perguntar para que servem os móveis; o 

cirurgião, para que serve a cirurgia; o gestor de estratégias, para 

que serve o seu plano de metas; e assim por diante). De outro, 

podemos convocar o testemunho do leitor, que alegará, na 

medida do apreço absoluto que devota a velha arte dos poetas, 

“A poesia é imprescindível; sem ela, a vida não faz sentido”; 

como dirá, também, se sua medida for outra “Serve para me 

distrair, de vez em quando”; ou responderá, na razão direta do 

nulo interesse que lhe dedique, “É claro que a poesia é só um 

passatempo inútil”.  

 

 De qualquer forma que nos propor em enfrentarmos esta pergunta, seja 

abertamente, seja subentendida, cairemos sempre nessa relação de sociedade 

e poesia, seu lugar no tempo e no espaço, poeta e seu convívio com o mundo 

real dos homens, o eu lírico e o tempo que está situado. 

 

2.2 O Papel Social da Poesia 

 

A poesia, assim como Piaget, nos traz uma visão das mais ricas para a 

prática pedagógica, é uma visão de homem diferente, é passar a ver o homem 

como alguém que não é nem um produto do meio, que o meio vai e estampa 

nele alguma coisa. Vejamos, não é uma visão ambientalista, tampouco é uma 

visão inatista no sentido que a criança já está ali predeterminada sendo um 

simples desabrochar das suas funções que já estariam nela mesma.  

Por tanto, assim sendo, temos nós professores e pais a incumbência de 

estimular na hora certa, o estimulo certo, cuidar e zelar do futuro da nossa nação, 

lapidando com muito amor e carinho de forma poética. Entendendo que estamos 

lidando com seres únicos, singulares, que jamais deverão serem generalizados, 

e o seu desenvolvimento, se dará por meio da sucessão de mudanças 

qualitativas e quantitativas que permitam, além da simples assimilação dos 



 
 

 

objetos de conhecimento, servirão de ponto de partida para novas construções, 

motoras, cognitivas, morais e sociais.  

Desenvolvimento e aprendizagem caminham juntos, ou seja, um 

impulsiona o outro e ambos são indissociáveis, arriscando em dizer que homem 

e poesia são intrinsicamente desenvolvidos.  Todavia, amor ao próximo e 

atenção redobrada com os nossos pequeninos devem fazer parte do nosso 

cotidiano, transformando-os e nos transformando em seres humanos melhores 

e capazes de lidar com todos os tipos de conflitos, com pensamentos complexos 

e reflexivos sobre tudo e todos, e sobre nós mesmos e nosso papel na sociedade 

em que estamos inseridos, tal qual a poesia. Nos orienta Moisés (2007, p. 115): 

 

Não nos move, enfim, nem nos comove, qualquer concepção de 

poesia como ideal, seja na visão do poeta, seja na do leitor 

aficionado, essa para quem a poesia é “eterna”, com se aventou 

num dos excurso anteriores. Move-nos, antes, a constatação de 

que a poesia é um objeto oferecido ao interesse e à percepção 

das pessoas, vale dizer um dado cognoscível, como inúmeros 

outros, posto à disposição de todos nós, que vivemos a era da 

informação e do conhecimento sem fronteiras. 

 

Nos localizando nessa contemporaneidade, que é fruto dessa transição 

da modernidade para a pós-modernidade, contextualizada pela globalização e 

pelos avanços da tecnologia da comunicação e da informação, que sejamos 

capazes de instituir vozes lírica que embriague esse homem-máquina que 

temos nos tornados. 

 

2.3 As Quatro Competências Básicas da Linguagem  

 

Ler e escrever é educar o corpo a ter poder, conhecimento do corpo em 

movimento, num tecido social numa existência fundamental ler e escrever é algo 

vital, segundo Guerra (2017, p,45). Mas quem está preparado para receber 

tanto poder? Para estarmos preparados para o futuro, é preciso conhecer o 

presente, bem como saber como chegamos a ser o que somos, a pensar o que 

pensamos e fazer o que fazemos, não se trata de profetizar, mas de pensar, de 



 
 

 

exercitar a sensibilidade em relação ao nosso mundo e a imaginação o mais 

realistamente possível. Guerra (2017, p,47) destaca que:  

 

Pode não parecer, mas eu e você temos que nos comprometer 

sem ofender a convivência, precisamos estar atentos, portanto 

em qualquer evento, esforçar-nos em pensar com competência, 

passando a próximas gerações que deverão se libertar dos 

grilhões saindo da menor idade intelectual. Fazendo um pacto 

mortal, perceber que não é imoral nos atentar a fazer todos 

compreender que ler e escrever é algo de uma fluidez imortal. 

 

 O grande desafio da educação é conhecer o presente e exercitar, 

enfrentar as crises sem uma sensação de frustação frente a diferença entre o 

pensado, o planejado e o sonhado, e do outro lado o realizado, pois vivemos a 

era da crise permanente, investindo pesadamente em ler e escrever com muita 

competência. Silva (2002, p,32) destaca que: 

O material escrito é colocado como uma condição necessária 

para uma experiência possível em sala de aula. Entendendo por 

“experiência” o conhecimento adquirido pelo indivíduo nas suas 

relações com o mundo, através de suas percepções e vivências 

especificas, verifica-se que a leitura (isto é, o instrumento 

necessário a compreensão do material escrito) também pode ser 

vista como uma fonte possível de conhecimentos. E se a 

experiência cultural for tomada como um comprometimento do 

indivíduo com a sua existência, verifica-se a importância que a 

leitura exerce na vida do indivíduo. 

 

Um marco para a educação os escritos de Delors (2012) que nos dá pistas 

formidáveis para eternizar os seus aconselhamentos assim enumerados: 

1ºAprender a conhecer: Segundo Delors (2012), esta aprendizagem deve 

ser encarada como um meio e uma finalidade da vida humana (já que a 

educação deve ser pensada e planejada para ocorrer em todas as fases da vida). 

Simultaneamente, ela visa não tanto à aquisição de um repertório de saberes 

codificados, mas antes, o domínio dos próprios instrumentos do conhecimento. 

É um meio, porque pretende que cada um aprenda a compreender o mundo que 

o cerca, pelo menos na medida em que isso lhe é necessário para viver 

dignamente. Finalidade, porque seu fundamento é o prazer de compreender, de 

conhecer, de descobrir. 



 
 

 

2ºAprender a fazer: aprender a conhecer e aprender a fazer estão, em 

larga medida, indissociáveis. No entanto, a segunda aprendizagem está mais 

estreitamente ligada à questão da formação profissional, conforme (DELORS, 

2012). 

3ºAprender a viver juntos, aprender a viver com os outros: esta 

aprendizagem, sem dúvida, representa um dos maiores desafios da atualidade. 

O mundo atual está repleto de violência, em oposição à esperança que alguns 

têm no progresso da humanidade.  Sobre isto, Delors (2012, p.97) orienta: 

 

É de se louvar a ideia de ensinar a não violência na escola, 

mesmo que apenas constitua um instrumento, entre outros, para 

se combater os preconceitos geradores de conflitos.  A tarefa é 

árdua porque, naturalmente, os seres humanos têm a tendência 

de supervalorizar as suas qualidades e as do grupo a que 

pertencem, e a alimentar preconceitos em relação aos outros. 

Por outro lado, o clima geral de concorrência que atualmente 

caracteriza a atividade econômica no interior de cada país e, 

sobretudo no nível internacional, tende a dar prioridade a espirito 

de composição e ao sucesso individual. De fato, essa 

competição resulta, na atualidade, em uma guerra econômica 

implacável e em uma tensão entre os mais e os menos 

favorecidos, que divide os países do mundo e exacerba as 

rivalidades históricas. É de se lamentar que a educação 

contribua, por vezes, para alimentar esse clima, devido a uma 

má interpretação da ideia de emulação. 

 

4º aprender a ser: a educação deve contribuir para o desenvolvimento 

total da pessoa – espírito, corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, 

reponsabilidade pessoal e espiritualidade. Todo o ser humano deve receber uma 

educação que lhe dê ferramentas para o despertar do pensamento crítico e 

autônomo, assim como para formular seus juízos de valor e ser autônomo 

intelectualmente. Em Delors (2012), é importante observar que sigam as normas 

prescritas pelo Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Nos explica Ribeiro 

Filho (2004, p.18): 

 

A leitura (ou a resultante do ato de se atribuir um significado ao 

discurso escrito) passa a ser, então, uma via de acesso a 

participação do homem nas sociedades letradas na medida que 

permite a entrada e a participação no mundo da escrita; a 

experiência dos produtos culturais que fazem parte desse 

mundo só é possível pela existência de leitores. Daí ser a escola 



 
 

 

um instrumento formal que objetiva facilitar a aprendizagem não 

só do falar e ouvir, mas principalmente do escrever e ler. 

 

Assim se comprometendo em desenvolver as quatro competências 

básicas da linguagem desde muito cedo no ensino infantil, seja na aula de 

Matemática, Português ou Educação Física, todos os profissionais da escola 

devem estar incumbidos nessa missão de desenvolvimento. 

Ouvir é uma arte praticada com sabedoria, para isso é preciso ouvir todos 

os dias, é preciso paciência para compreender nas entrelinhas o mais profundo 

do próprio ser desenvolver diálogos constantes olho no olho como antes. Nos 

explica Ribeiro Filho (2004, p.63): 

 

Com o advento da escrita, favorecendo a difusão e o alcance do 

discurso, o homem passa de ouvinte a leitor. Ao lado do mundo 

da, caracterizado pelos atos de falar e ouvir, surge o mundo da 

escrita, pelos atos de escrever e ler.  Se no mundo da oralidade 

o homem se comunicava através do discurso falado (com a 

presença ostensiva de dois ou mais interlocutores), no mundo 

da escrita a comunicação se estabelece a partir de documentos 

escrito e leitores. Mais do que o oral o texto escrito se oferece 

como informação “acabada”, na qual a defasagem de tempo 

entre a produção e recepção tende a dissolver a possibilidade 

de diálogo.  

 

Vejo a escola como esse instrumento de diálogo constante, seja com 

alunos, pais e a comunidade onde estiver localizada, faz-se necessário esse 

diálogo pujante e contínuo para uma convivência que garanta o 

desenvolvimento integral de todos que a arrodeiam. Liturgicamente a escola 

deveria sair de suas quatro paredes e pátio, e invadir as ruas como quem 

procura uma solução que não encontra dentro dela, somente aprimorando a arte 

de dialogar em todo lugar.  

 

2.4 Falar e Escrever, Ouvir e Ler  

 

Na defesa de que não se pode tratar as relações de oralidade e letramento 

de forma estanque e dicotômica, Marcuschi (2010, p9), nos propõem que se 

vejam essas relações dentro de um quadro mais amplo no contexto de prática 

comunicativas e dos gêneros textuais. Esse contexto de comunicação deve ser 



 
 

 

contínuo e funcional, cheio significado e adequado ás práticas e situações a que 

se destina. Assim sugeri Marcuschi (2010, p.9). 

 

A sugestão segue uma visão funcional e preservar um contínuo 

de variações, gradações e interconexões, a depender do que se 

compara. Em certos casos, as proximidades entre fala e escrita 

são tão estreitas que parece haver uma mescla, quase uma 

fusão de ambas, numa sobreposição bastante grande tanto nas 

estratégias textuais como no contexto de realizações. 

 

 

Dessa forma devemos tratar oralidade e letramento numa perspectiva 

indissociável, concebendo assim como atividades interativas e que se 

complementam num contexto social e cultural. Explica Marcuschi (2010, p.9). 

 

Em outros, a distância é mais marcada, mas não a ponto de se 

ter dois sistemas linguísticos ou duas línguas, como se disse por 

muito tempo. Uma vez concebidas dentro de um quadro de inter-

relações, sobreposições, gradações e mesclas, as relações 

entre fala e escrita recebem um tratamento mais adequado, 

permitindo aos usuários da língua maior conforto em suas 

atividades discursivas. 

 

No cotidiano devemos nos atentar a centralidade dos usos linguísticos, 

para propor algumas reflexões que pontue sobre os processos de 

retextualização no dia a dia, portanto precisaremos rever alguns conceitos 

postulados a respeito da língua e do seu uso, seja ele poético, escrito, falado, 

declamado ou cantado. Daí resultara proposta para lidar com fenômenos 

deslizantes, entre modalidades, gêneros e situações, evitaríamos posturas 

rígidas, estáticas e estanques.  

Para Marcuschi (2010) existe duas dimensões distintas de relação ao 

tratamento da língua falada e língua escrita: (a) de um lado oralidade e 

letramento e (b) de outro lado, fala e escrita. Assim ele as distingue quanto (a), 

tratar-se-ia de uma distinção entre práticas sociais, quanto a (b), seria uma 

distinção entre modalidade e uso da língua. E os professores de Educação Física 

como tem tratado este que é um tema contemporâneo de extrema importância 

para um corpo que tem por necessidade o movimentar, para ler, escrever, ouvir 

e falar, interagir, se misturar, sorrir chorar. O que diz Dobelli (2013, p.159). 



 
 

 

 

Não há muito tempo, um amigo meu se deu conta, todo 

emocionado, de que era quase um milagre que ele-justo ele! -

Existisse. Uma vítima clássica do viés de autos seleção. Só pode 

fazer uma observação como essa quem, de fato, existe. Quem 

não existe tampouco tem do que se surpreender. E, no entanto, 

tiram exatamente a mesma conclusão equivocada, ano após 

ano, pelo menos uma dúzia de filósofo que se deleita em seus 

livros com o fato de algo tão genial como a linguagem ter 

surgido. Sinto total simpatia por seu espanto, mas ele não se 

justifica. Se não houvesse linguagem, os filósofos não poderiam 

se espantar com ela; de fato, não haveria sequer filósofo. O 

espanto por existir só é possível em um contexto que ela exista. 

 

  

 Portanto se eu sei que existo, e ela existe? Então nada mais justo do que 

desenvolver tão quão cedo for as quatro competências básicas da linguagem, 

dando toda oportunidade de vivência e experiências extraordinárias a todos os 

que me cercam. Oportunizando e propondo em cada etapa da vida uma 

experiência única do existir do ser humano, humanizando e sendo humanizado 

tocando e deixando ser tocado. Pensar é arte se expressar faz parte, e se rimar 

for um desastre? Relaxe. Amar só se aprende amando, perdoar só se aprende 

perdoando, poetizar só se aprende poetizando e desenvolvendo as quatro 

competências básicas da linguagem. Richardson (2012, p.296) descreve “Na 

realidade, poucas pessoas escrevem bem sem esforço algum. A arte de 

escrever, a capacidade de comunicar-se adequadamente através da escrita é 

quase sempre fruto de aprendizado, esforço, aplicação”.  

Assim para outras gerações se eternizando fulanas e fulanos que fizeram 

do seu existir humano uma ferramenta para melhorar a linguagem de 

humanização do ser humano na sua totalidade intrínseca e extrínseca de forma 

tal que muitos sigam trilhando o mesmo caminho e se maravilhado com tanta, 

tanta poesia florindo, mesmo eu sendo um pobre menino quando tenho poesia, 

sigo como senhor do meu destino, seguindo em frente criando poemas.  

 

3 METODOLOGIA 

 

Diante do tema apresentado para a pesquisa, a mesma caracteriza-se 

como qualitativa. Sobre isto, Richardson (2012, p.90) define:  



 
 

 

 
A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa 
de uma compreensão detalhada dos significados e 
características situacionais apresentada pelos entrevistados, em 
lugar de produção de medidas quantitativas de características 
ou comportamento 

 

Com base nos procedimentos técnicos, classifica-se como pesquisa de 

campo. 

 
3.1 Sujeito de Pesquisa 

Os sujeitos escolhidos para a realização da pesquisa são os professores 

do ensino infantil da rede municipal da cidade de Lucas do Rio Verde. A escolha 

aconteceu por defender que o poema é uma ferramenta de fundamental 

importância no desenvolvimento das quatro competências básicas da 

linguagem. 

 

3.2 Instrumentos de Coleta de Dados 

 

O instrumento utilizado para a coleta de dados será questionário 

elaborado pelo pesquisador com questões abertas e fechadas, conforme 

apêndice.  

 

3.3 Coletas de Dados 

 

Os dados serão coletados mediante aceite dos sujeitos, professores do 

ensino infantil da rede municipal da cidade de Lucas do Rio Verde, a partir do 

mês de julho/17 até o mês de agosto/17, conforme cronograma. 

 

3.4 Tratamentos dos Dados  

 

Após a coleta de dados, estes serão transcritos na integra preservando a 

veracidade das informações, selecionados de acordo com cada questão 

respondida, para posteriormente serem organizados em gráficos. 

 



 
 

 

3.5 Análises dos Dados 

 

A análise dos dados será feita mediante o conhecimento do pesquisador, 

as discussões com o orientador e com base na literatura já estudada e 

consultada.  

 

CRONOGRAMA 

 

Descrição Fev. Mar Abr. Mai Jun. Jul. Ago. Set Out Nov.  Dez  

Escolha do 

tema 

X           

Definição do 

problema 

X X          

Introdução  X          

Fundamentação 

teórica/Revisão 

da literatura 

  X X X X X X X X  

Metodologia    X        

Entrega do 

projeto 

        X   

Coleta de dados         X X  

Tratamento dos 

dados 

         X  

Análise dos 

dados 

        X X  

Redação final 

do TC/TCC 

        X X  

Entrega do 

TC/TCC 

         X  

Defesa do 

TC/TCC 

         X  

Entrega da 

versão final 

          X 
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