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Apresentação

Os capítulos desta coletânea se originaram das pesquisas realizadas para funda-
mentar as dissertações desenvolvidas por profissionais da educação, mobilizados por 
duas grandes motivações. A primeira delas refere-se à busca permanente e inerente 
àqueles que atuam no campo da educação pela qualificação profissional. A segunda 
diz respeito às inquietações, igualmente inerente ao fazer educativo que no campo da 
pesquisa em educação, têm sido um dos aspectos que demarcam o lugar da pesquisa 
na área. Ou seja, é o profissional da educação que volta-se para o seu fazer educativo 
procurando compreender e encontrar alternativas para a qualificação de sua ação. 

Estes estudos, todos realizados no programa de Pós-graduação em Educação 
do Unilasalle traduzem, em boa medida, a diversidade de temas que têm frequentado 
as discussões pelo cotidiano curricular proporcionado pela organização do progra-
ma. São temas que emergem do cotidiano renovando velhos desafios e incorporando 
novos campos contemporâneos. Vivemos um tempo de mudanças, de transições; 
um tempo em que a provisoriedade dos saberes e dos conhecimentos traduzem uma 
nova perspectiva no tratamento dos objetos de estudo das ciências da educação.  

Assim, esta obra não apresenta respostas às diferentes questões organizadas 
por seus autores e transformadas em pesquisa sistemática. Elas mais apresentam 
nuances que permitem refletir e aprofundar determinados aspectos. 

O conjunto de pesquisadores que perfazem esta obra, para além de serem 
profissionais da educação, e este termo utilizamos aqui para dar conta de maneira 
mais satisfatória dos diferentes atores que se envolvem em prática educativas em 
diferentes locais e instituições, ultrapassando o lócus tradicional de atuação que é a 
instituição educacional escolar, também são reveladores de outros investimentos tais 
como aqueles oriundos das bolsas de estudo preconizadas pela Prefeitura Municipal 
de Canoas. Esta parceria entre a esfera municipal e o PPGEDU/Unilasalle estimulou 
e criou as condições para que diversos professores, atuantes na sua rede pública de 
ensino pudessem ter suas inquietações contempladas. Nesse sentido, as preocipações 
do fazer educativo adentraram no Pós-Graduação do Unilasalle, impelindo novos 
discursos e novos olhares nutridos pelos relatos e partilhas de quem vive a educação 
no chão da escola. 

De igual maneira o projeto financiado pelo Observatório de Educação (Edital 
Nº 038/2010 /CAPES/INEP) permitiu que a temática da alfabetização e formação 
inicial de professores perfizesse as preocupações demandadas por um conjunto de 
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professores da rede municipal de Canoas e que fosse sistematizada em uma pesquisa 
realizada com apoio deste programa, através de bolsa específica. 

Na diversidade dos temas Educação e Saúde encontra seu lugar tecendo o 
diálogo entre práticas curativas e preventivas na saúde, repensando os modos como 
são formados os profissionais da saúde, recolocando o lugar da didática como área 
do conhecimento a ser resgatada. 

Da rede municipal de ensino para a rede Estadual a ponte se instituiu na pro-
cura por compreender como se dão as estratégias de gestão dos processos educativos 
e qual o lugar ocupado pelo gestor. Se pensam as políticas públicas na relação direta 
com o profissional da educação, seus efeitos e quais desafios se impõe ao gestor. 

A preocupação com a EJA demandada por aqueles que vivem o fazer educati-
vo nesta modalidade de ensino se faz presente nesta obra. Das margens e dos proces-
sos de exclusão se afirmam possibilidades de reconstrução social, de identidades e de 
movimentos que apontam para a potência do ser humano em construção. O convite 
à leitura e a provocação para a continuidade da reflexão estão postos como pauta a 
ser degustada, boa leitura.

Gilberto Ferreira da Silva,  Evaldo Luis Pauly
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Formação profissional baseada em competências 

José Antônio Oliveira dos Santos
Flávio Antônio Thiesen
Dirléia Fanfa Sarmento

Introdução

O texto tem como centralidade a apresentação dos pressupostos balizado-
res da metodologia construída pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(SENAI), onde ambos os autores exercem sua atuação profissional. Para discutir tal 
tema, articula reflexões oriundas dos estudos realizados pelos autores, no âmbito do 
Mestrado em Educação. Thiesen (2014, p. 7), no seu Estudo de Caso, analisou “as 
concepções dos professores que atuam nos cursos de Educação Profissional sobre a 
Experiência de Aprendizagem Mediada no contexto da Metodologia SENAI de For-
mação com Base em Competências”. Por sua vez, Santos (2014, p. 9), em seu estudo 
de cunho bibliográfico, teve como foco: 

[...] as concepções sobre competência na visão de autores que 
discorrem sobre tal conceito e de que forma tais concepções se 
aproximam ou se distanciam da concepção sobre competên-
cia presente nos dispositivos orientadores da Metodologia por 
Competência, proposta pelo Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (SENAI).

O SENAI, criado em 22 de janeiro de 1942, pelo Decreto-lei 4.048, surgiu 
para atender a uma necessidade premente: a formação de profissionais qualificados 
para a incipiente indústria de base. A Missão da instituição é “Promover a Educação 
Profissional e Tecnológica, a Inovação e a Transferência de Tecnologias Industriais, 
contribuindo para elevar a competitividade da indústria brasileira”. Como Visão, 
destaca-se: “Consolidar-se como a instituição líder nacional em Educação Profissio-
nal e Tecnológica e ser reconhecida como indutora da Inovação e da Transferência 
de Tecnologias para a Indústria, atuando com padrão internacional de excelência”  
(SENAI, DN, 2013, s.p.). 

No Rio Grande do Sul, o SENAI dispõe de 158 pontos de atendimento, clas-
sificados em: Faculdade de Tecnologia, Centros Tecnológicos, Escolas, Centros e 
Agências de Educação Profissional. Conforme Christophe (2005, p. 2): 

A expressão Educação Profissional é genérica e abrange vasta 
gama de processos educativos, de formação e de treinamento 
em instituições e modalidades variadas. Os termos educação 



12

profissional, ensino técnico, ensino profissionalizante, forma-
ção profissional, capacitação profissional e qualificação profis-
sional costumam ser utilizados indistintamente na literatura e na 
prática. Referem-se tanto ao ensino ministrado nas instituições 
públicas e escolas regulares quanto a quaisquer processos de ca-
pacitação da força de trabalho, de jovens e adultos, ministrados 
por uma ampla variedade de cursos técnicos, de formação ou de 
treinamento, com natureza, duração e objetivos diferenciados 
[grifo do autor].

Feitas tais considerações, o texto está estruturado em três seções. Na primei-
ra seção contextualizamos a construção da metodologia de formação profissional 
com base em competências.   A seguir, discorremos sobre o modo de elaboração de 
perfis profissionais por Comitês Técnicos Setoriais, o processo de elaboração de de-
senho curricular e o Norteador da Prática Pedagógica que orienta a ação docente no  
SENAI. Por fim, apresentamos algumas considerações finais.

Metodologia de formação profissional baseado em competências

Em meados de 1998, o Departamento Nacional do SENAI (SENAI-DN), 
estruturou um Projeto Estratégico Nacional denominado “Certificação Profissional 
Baseada em Competências”. Este projeto, em sua origem, visava atender a duas ver-
tentes: Certificação Profissional e Formação Profissional, a serem ofertadas pelo Ser-
viço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI. Para dar conta desta demanda 
o SENAI-DN estruturou um grupo de trabalho do qual participaram os seguintes 
Departamentos Regionais do SENAI: Minas Gerais, Santa Catarina, Distrito Federal, 
São Paulo, Paraná, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro (primeiro a abordar o 
conceito de Competências) e Pernambuco. 

O grupo de trabalho contou também com o auxílio de consultoria internacio-
nal. Este grupo de trabalho nacional foi o responsável pela definição e delineamento 
das metodologias das duas vertentes: certificação profissional e formação profissional, tendo 
por base o que dispõem sobre a certificação e formação de competências, prática já 
adotada em vários países da Europa, em especial no modelo de competências desen-
volvido na Espanha. 

A vertente Certificação Profissional atende a demanda de profissionais práticos 
já atuantes no mercado de trabalho, que não tiveram um processo de escolarização 
formal e necessitam de comprovação de suas competências profissionais. A vertente 



13

Formação Profissional está diretamente ligada a Educação Profissional ofertada pelas 
Unidades Operacionais do SENAI em todo o território nacional. 

Na década de 90, a abertura dos mercados mundiais e globalização da econo-
mia produziram transformações no mundo do trabalho. Modifica-se a compreensão 
do trabalho como algo que vai além do conhecimento técnico, sendo necessários ao 
trabalhador a compreensão e conhecimentos de diferentes áreas profissionais e o 
desenvolvimento de habilidades, como as comunicativas e as atitudinais. O trabalho 
deixa de ser atomizado e passa a ser em equipe. Com estas mudanças no mundo do 
trabalho o modelo de oferta formativa com base na competência técnica, no saber 
fazer, não atendia mais as necessidades do setor industrial brasileiro que se afirmava 
no que acontecia no cenário internacional. Havia a necessidade de se ampliar a visão 
do que ocorre dentro do setor industrial brasileiro.  

Neste contexto, o SENAI ao estabelecer a sua Metodologia SENAI de For-
mação com Base em Competências busca a compreensão do que é praticado nas 
ocupações em análise em diferentes empresas que atendem um mesmo setor produti-
vo. A análise das funções do mundo do trabalho não fica restrita as atividades desem-
penhadas pelo trabalhador. Não se restringe  aos técnicos da instituição. Ao realizar 
a análise funcional são convidadas empresas de pequeno, médio e grande porte para 
ser ter uma visão das peculiaridades e diferenças na atuação de indivíduos em sua 
ocupação no mundo do trabalho e as consequências do exercício destas funções. 
Convidam-se também docentes de cursos superiores da área em estudo, as repre-
sentações de classes, ou seja, os sindicatos patronais e dos trabalhadores, os orgãos 
municipais, estaduais e federais de educação e trabalho, para fazer parte destes Co-
mitês Técnicos Setoriais (CTSs). No SENAI, a metodologia propicia a participação 
destes diferentes atores na descrição do Perfil Profissional, bem como na elaboração 
de Desenhos Curriculares.

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Centro Inte-
ramericano para o Desenvolvimento de Conhecimento em Formação Profissional 
(CINTERFOR),  a análise funcional não é um método exato. Trata-se de um enfoque 
de trabalho para acercar-se das competências requeridas mediante uma estratégia 
dedutiva. É iniciada estabelecendo-se o propósito principal do setor produtivo, ou da 
ocupação ou de serviços em análise, perguntando-se sucessivamente quantas funções 
existem e quais subfunções permitirão que a função precedente se realize. 

A análise funcional realizada no SENAI se centra nos resultados que o tra-
balhador apresenta em seu campo de trabalho. Partindo da definição de funções e 
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subfunções, a análise funcional leva em conta, também, o contexto do trabalho (local, 
máquinas, equipamentos e ferramentas que utiliza), os sistemas organizativos da em-
presa, as relações funcionais estabelecidas entre os trabalhadores (em seus diferentes 
níveis hierárquicos), os resultados da produção de bens e de serviços e as demandas 
futuras. O tratamento dado às atividades é novo, pois está vinculado a uma análise 
mais ampla de todo o contexto do trabalho, não se restringindo somente a realização 
de tarefas. A análise funcional, pela identificação das funções (competência geral) e 
subfunções (unidades de competências, elementos de competências e padrões de 
desempenhos) expressam as competências básicas, específicas e de gestão necessá-
rias a serem desenvolvidas em cada ocupação, ou seja, na atuação do trabalhador no 
mundo do trabalho.

Nesta nova configuração os diferentes conhecimentos (fundamentos técnicos 
e científicos transversais), as capacidades técnicas (as habilidades cognitivas e moto-
ras), as capacidades sociais (valores, comportamentos, atitudes e relações), as capaci-
dades organizativas e metodológicas (meios e métodos de trabalho), o convívio nos 
ambientes social e profissional, possibilitam uma formação que atenda e represente 
as necessidades do trabalhador e da empresa. É pela aproximação com a realidade 
das empresas que o SENAI concebe a oferta formativa a ser desenvolvida em suas 
unidades operacionais. Com este procedimento aproxima-se do real para poder com-
preendê-lo e intervir no sentido de oportunizar melhorias e ofertar uma educação 
profissional que dê conta das necessidades das pessoas e do mundo do trabalho.

Dessa forma, o Departamento Nacional do SENAI em 2002, com auxilio dos 
Departamentos Regionais e de consultoria externa, lança a primeira versão da Me-
todologia SENAI de Formação com Base em Competências, reestruturando a ofer-
ta formativa dos cursos de Aprendizagem Industrial para o modelo de competên-
cias, conforme preconizado na legislação de educação vigente (Parecer CNE-CEB 
nº 16/99 e Resolução CNE/CEB nº 04/99). A Metodologia SENAI de Formação 
Profissional com Base em Competências em sua primeira versão foi descrita em 
três volumes: a) Elaboração de Perfis Profissionais por Comitês Técnicos Setoriais;  
b) Elaboração de Desenho Curricular, e  c) Norteador da Prática Pedagógica.   
Apresentamos, a seguir,  cada um dos documentos de acordo com a sua ordem de 
utilização na metodologia.
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Elaboração de perfis profissionais por Comitês Técnicos Setoriais (CTS)

O primeiro volume, Elaboração de Perfis Profissionais por Comitê Técnico 
Setorial – CTS, trata da elaboração estratégica de Perfis Profissionais de Ocupações 
reconhecidas no mundo do trabalho. No âmbito da Metodologia SENAI de Forma-
ção com Base em Competências, o Perfil Profissional é a descrição do que idealmente 
é necessário ao trabalhador saber realizar no campo profissional correspondente a 
qualificação profissional demandada pelo mundo do trabalho. É o marco de referên-
cia, o ideal para o desenvolvimento profissional, que pode ser confrontado com o 
desempenho real dos trabalhadores, indicando se eles são ou não são competentes 
para atuar em seu âmbito de trabalho. É constituído pela função principal ou com-
petência geral, unidades de competências, elementos de competência, padrões de 
desempenho e contexto de trabalho da qualificação. Entende-se por função principal 
a competência geral da ocupação, ou seja, ela descreve a síntese do que o trabalhador 
realiza em seu campo profissional. 

A competência geral é desagregada em unidades de competências, que são 
etapas do processo de trabalho, com valor e significado no mundo do trabalho.  Para 
a unidade de competência são descritos elementos de competências. Os elementos de 
competências expressam o que se espera que as pessoas realizem dentro de seu cam-
po de atuação. Cada elemento de competência tem descrito também seus padrões de 
desempenho. Os padrões de desempenho especificam a qualidade do desempenho 
a ser apresentado pelo trabalhador no desenvolvimento de suas realizações profis-
sionais. Os padrões de desempenho são mais qualitativos do que quantitativos. Per-
mitem julgar se o profissional alcançou o resultado esperado, senão alcançou e se 
necessita de novos reforços de aprendizagem. 

Estes conjuntos de informações configuram o que na metodologia denomi-
na-se Perfil Profissional. O Perfil profissional da ocupação em estudo é o primeiro 
documento a ser analisado na elaboração do Desenho Curricular. Cabe aqui dizer 
que a educação profissional que o SENAI pretende desenvolver é mais que memori-
zação de conteúdos e pressupõe intencionalidade do docente. Dessa forma, busca-se 
migrar de uma qualificação pautada pela transmissão de conhecimentos para uma 
abordagem que propicie a competência e favoreça a polivalência.  Entende-se por 
competência a capacidade de o trabalhador mobilizar os conhecimentos, habilidades e 
atitudes necessários para alcançar os resultados pretendidos em determinado con-
texto profissional, segundo padrões de qualidade e produtividade. Implica, pois, a 
capacidade de agir, intervir e decidir em situações nem sempre previstas, mobilizando 
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o máximo de saberes e conhecimentos para dominar situações concretas de trabalho, 
transpondo experiências adquiridas de um contexto para outro. 

Em conformidade com o Parecer nº 17/99, entende-se por polivalência, enten-
de-se o atributo de um profissional possuidor de competências que lhe permitam 
superar os limites de uma ocupação ou campo circunscrito de trabalho, para transitar 
para outros campos ou ocupações da mesma área profissional ou de áreas afins. 
Supõe que o profissional tenha adquirido competências transferíveis, ancoradas em 
bases científicas e tecnológicas, e que tenha uma perspectiva evolutiva de sua forma-
ção, seja pela ampliação, seja pelo enriquecimento e transformação de seu trabalho. 
Permite ao profissional transcender a fragmentação das tarefas e compreender o pro-
cesso global de produção, possibilitando-lhe, inclusive, influir em sua transformação 
(SENAI/DN, 2009b, p. 10, grifo do documento).

O Perfil Profissional demandado pelo mundo do trabalho é composto pela 
intersecção das competências profissionais em suas dimensões: específicas, de gestão 
e básicas, com suas respectivas capacidades. Neste contexto compreende-se capaci-
dade como a qualidade que uma pessoa possui ou desenvolveu que a torna apta para 
realizar determinadas funções. Há capacidades intelectuais e motoras. 

O primeiro desdobramento das competências profissionais são as competên-
cias específicas que se referem a - Capacidades Técnicas - que são de caráter mais pro-
cedimental (habilidades motoras) e processual (habilidades intelectuais) diretamente 
relacionadas com a profissão do trabalhador no mundo do trabalho. 

O segundo desdobramento são as competências de gestão, que se referem a: 
Capacidades Sociais - aos aspectos atitudinais (atitudes) necessários ao convívio social e 
profissional; Capacidades Organizativas - que auxiliam o trabalhador a gerir seu tempo, 
a coordenar e manter as diversas atividades do ambiente do trabalho;  Capacidades 
Metodológicas - a normas e procedimentos no âmbito social e profissional, propiciando 
uma melhor tomada de decisão e visando a autonomia do trabalhador. 

O terceiro desdobramento são as competências básicas dizem respeito aos - 
Fundamentos Técnicos e Científicos – que são de caráter mais transversal (conhecimentos) 
que sustentam as demais capacidades, são a leitura e interpretação de textos, os cál-
culos, a interpretação de desenhos, a medição, entre outros. 

Desta forma, o SENAI compreende que o sujeito com perfil por competência 
é aquele que mobiliza seus os conhecimentos, habilidades e atitudes frente ao contex-
to profissional que se apresenta. 
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O Comitê Técnico Setorial - CTS é um fórum técnico-consultivo, destinado 
a discutir os assuntos referentes aos nexos entre o trabalho e a educação nos dife-
rentes setores industriais, agregando profissionais de diversos segmentos internos e 
externos ao SENAI, cuja visão e vivencia profissional na área profissional em estudo 
e a visão prospectiva do setor, contribuem para orientar a tomada de decisões refe-
rentes ao desenvolvimento das ações de educação profissional a serem realizadas na 
instituição. O CTS é fundamental no modelo de educação profissional baseada em 
competências, pois é este fórum que elabora o Perfil Profissional das ocupações a 
serem desenvolvidas pelo SENAI.  Os CTSs quando bem estruturados e conduzidos 
metodológica e pedagogicamente, com a participação de especialistas reconhecida-
mente conhecedores do setor tecnológico em estudo, fornecem as informações ne-
cessárias para a elaboração de Perfis Profissionais e consequentemente os Desenhos 
Curriculares que atendam as necessidades das indústrias e do SENAI. O Comitê 
Técnico Setorial – CTS compreende a seguinte representação:

ÓRGÃO  
REPRESENTATIVO PERFIL DO REPRESENTANTE DO CTS

SENAI

Especialista da área tecnológica relacionada ao respectivo 
perfil profissional;
Especialista da Unidade Operacional (UO) para exercer a 
Coordenação Operacional do CTS;
Especialista em educação para exercer a Coordenação  
Metodológica do CTS.

Empresa
Especialistas da área tecnológica em estudo (preferencial-
mente com perfil de coordenação, visão de gestão da pro-
dução).

Sindicato
Especialistas do segmento tecnológico em estudo, indicado 
pelo sindicato patronal e um pelo sindicato dos trabalha-
dores.

Associação e ou Órgão 
de Classe

Profissional indicado por associação e ou órgão de classe 
de referência técnica do segmento (quando houver).

Meio Acadêmico Profissional (docente/pesquisador) que represente o setor 
tecnológico em estudo.

Poder Público Profissional indicado por órgão do poder público ligado à 
área da Ciência e Tecnologia, Trabalho, entre outros.

Os profissionais que compõem o CTS têm por objetivo identificar as com-
petências profissionais específicas, de gestão e básicas necessárias ao exercício pro-
fissional da ocupação em estudo, a fim de delinear perfis profissionais com base 
em competências, incorporando tais aspectos presentes no mundo do trabalho e 
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as tendências futuras a cada ocupação. O CTS inicia a sua análise levantamento das 
principais funções e subfunções exercidas pelo trabalhador no mundo do trabalho. 

Elaboração de desenho curricular

O segundo volume, Elaboração de Desenho Curricular, contextualiza e fun-
damenta a estruturação e desenho do currículo dos cursos ofertados no SENAI. 
O Desenho Curricular consiste na concepção da oferta formativa que propicie o 
desenvolvimento das competências constitutivas do perfil profissional estabelecido 
pelo Comitê Técnico Setorial (CTS).  Trata-se da decodificação de informações do 
mundo do trabalho para o mundo da educação, traduzindo-se pedagogicamente as 
competências do perfil profissional.  

É a fase de organização da proposta formativa para o desenvolvimento de 
competências, com estrutura modularizada, tendo por referência o perfil profissional 
e as possibilidades de saídas intermediárias (SENAI/DN, 2009b). Ressalta-se, ainda, 
que a aplicação do método para a elaboração do desenho curricular pressupõe a rela-
ção constante entre cada uma das suas fases, considerando que estas não podem ser 
desenvolvidas de forma estanque. Constituem-se em momentos que, muitas vezes, se 
superpõem e se entrecruzam, contribuindo cada uma delas para a revisão de opções 
já realizadas e de resultados obtidos nas fases precedentes, o que visa garantir o con-
trole da qualidade de cada uma das decisões curriculares.

De um modo geral pode-se dizer que o desenho curricular consiste na con-
cepção do programa do curso, onde o Perfil Profissional da ocupação é o ponto de 
partida para sua elaboração. Está estruturado em Módulos Básicos e Específicos, 
com suas Unidades Curriculares organizadas de acordo com o desenvolvimento do 
curso. Estes módulos são descritos em Unidade Curricular com fundamentos, capa-
cidades e conhecimentos que os sustentam. Encerra-se na apresentação do Itinerário 
da Oferta formativa. Com base nestas informações pode-se elaborar o Plano de Cur-
so que será de uso do docente para elaboração do planejamento de aulas em sala de 
aula e oficina. A elaboração do desenho curricular da oferta formativa compreende 
as seguintes fases:

Análise do Perfil Profissional;

Definição dos módulos que integram a oferta formativa;

Identificação das possíveis saídas intermediárias;
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Definição das Unidades Curriculares relativas aos módulos;

Definição de conhecimentos, ambientes pedagógicos e carga horária das Unidades 
Curriculares;

Elaboração do Itinerário Formativo; 

Elaboração do Plano de Curso.

Norteador da prática pedagógica

O terceiro volume, Norteador da Prática Pedagógica, é um instrumento referencial 
para a equipe técnico-pedagógica, apontando fundamentos sobre o repensar no pro-
cesso educacional diante dos novos desafios impostos pela sociedade em transfor-
mação e contribuindo para o fortalecimento da autonomia docente. Esse documento 
apresenta subsídios didático-pedagógicos que orientam o fazer pedagógico do do-
cente: planejamento, desenvolvimento e avaliação da aprendizagem. Os pressupostos 
para uma prática pedagógica eficaz incluem os seguintes aspectos: 

privilegia metodologias ativas centradas no sujeito que aprende, 
com base em ações desencadeadas por desafios, problemas e 
projetos; 
desloca o foco do trabalho educacional do ensinar para o apren-
der, do que vai ser ensinado para o que é preciso aprender no 
mundo contemporâneo e futuro; 
valoriza o docente no papel de facilitador e mediador do pro-
cesso de aprendizagem; 
visa formar alunos com autonomia, iniciativa, pró-atividade, ca-
pazes de solucionar problemas, alcançar a metacognição, reali-
zar autoavaliação e, por consequência, conduzir à autoformação 
e ao aperfeiçoamento; 
enfatiza a importância do planejamento sistemático das ativida-
des pedagógicas pelos docentes em termos de atividades e pro-
jetos para o exercício das competências pretendidas, bem como 
do processo de avaliação (SENAI/DN, 2009c, p. 10).

Essas abordagens acerca da prática pedagógica conduzem à reflexão sobre a 
função do docente que acaba por agregar duas necessidades fundamentais: de co-
nhecimentos específicos da profissão na área técnica em que atua e de metodologia 
adequada para o desenvolvimento da referida prática pedagógica. Sendo assim, o do-
cente tem o papel de desenvolver simultaneamente conteúdos e processos cognitivos 
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que são os pré-requisitos da aprendizagem significativa (SENAI/DN, 2009c). Os 
objetivos da Metodologia SENAI de Formação Profissional com Base em Compe-
tências, em relação aos alunos, são:

Desenvolver no trabalhador a capacidade de comunicar-se satis-
fatoriamente (na linguagem oral e escrita), trabalhar em equipe, 
ter autonomia na decisão, pensamento estratégico, capacidade 
de interpretar e lidar com situações novas, avaliar resultados e 
operar com padrões de qualidade e de desempenho (SENAI/
DN, 2009b, p. 9).
Desenvolver autonomia, iniciativa, proatividade, capacidade de 
solucionar problemas, metacognição, realizar a autoavaliação, 
conduzir à autoformação e ao aperfeiçoamento (SENAI/DN, 
2009c, p. 10).
Propiciar o desenvolvimento de fundamentos técnicos e cien-
tíficos (competências básicas), capacidades técnicas (compe-
tências específicas) e capacidades sociais, organizativas e me-
todológicas (competências de gestão) relativas à qualificação 
profissional (SENAI/DN, 2009b, p. 22-23).
Promover, além da aquisição de técnicas, a aquisição de estra-
tégias e, principalmente, de estratégias de aprendizagem, uma 
vez que são estas últimas que promovem o aprender a aprender 
(SENAI/DN, 2009c, p. 35).

No âmbito da Metodologia são consideradas Estratégias de Aprendizagem: 
Situação-problema, Estudo de Caso, Pesquisa e Projeto. A seguir apresentamos cada 
uma das estratégias de acordo como estão descritas na Metodologia.

Situação-problema é compreendida como uma atividade de 
aprendizagem desafiadora que apresenta ao aluno uma situação 
o mais próximo do real, unindo teoria e prática, contextualizada 
e com significado para os alunos. Ao propô-la o docente inten-
cionalmente visa ressaltar os elementos mais relevantes de um 
desempenho profissional. Este proceder do docente requer dos 
alunos a busca de soluções para o problema proposto por meio 
da mobilização de conhecimentos, habilidades e atitudes. Para 
Perrenoud (1999b), a Situação-Problema deve desequilibrar os 
alunos, provocando-os e motivando-os a buscar novos conhe-
cimentos e novas soluções. O problema deve propor situações 
abertas, provocadora de postura ativa pelo aluno e motivadora 
para busca de respostas singulares, ao invés de passividade e 
espera da solução pelo docente. Pode-se dizer que uma situação 
somente pode ser considerada como um problema se for reco-
nhecida como tal e se não houver soluções já pensadas anterior-
mente (SENAI/DN, 2013, p. 132).
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Serão obstáculos intencionalmente colocados pelo docente ao longo do per-
curso, para os alunos ao se depararem com estes desafios mobilizem um conjunto de 
recursos cognitivos e tomem decisões para superá-los. São desafios que suscitam dos 
alunos a interpretação do desafio proposto no contexto, o planejamento da solução 
ou das soluções possíveis e a execução da solução planejada e a autoavaliação dos re-
sultados.  Quanto ao Estudo de Caso apresenta-se na metodologia da seguinte forma:

O Estudo de Caso é uma atividade de aprendizagem desafiado-
ra que se caracteriza pela apresentação de um fato ou um con-
junto de fatos, reais ou fictícios,  que compõem uma situação 
problemática, juntamente com a sua respectiva solução, propi-
ciando ao aluno a análise do contexto apresentado, do proble-
mas evidenciado e da solução dada ao problema (SENAI/DN, 
2013, p. 135).

Ao trabalhar com Estudo de Caso o docente apresenta o Caso a ser estudado 
e solicitar aos alunos que façam uma análise crítica e proponham diferentes soluções 
para o problema apresentado, com base em argumentos técnicos, tendo em vista a 
viabilidade e as consequências da solução proposta. O docente pode também traba-
lhar por Projetos, propiciando a mobilização de diferentes conteúdos formativos, 
bem como a integração de alunos e docentes em sua execução. Na metodologia o 
projeto apresenta-se da seguinte forma:

O projeto é a explicitação de um conjunto de ações planejadas, 
executadas e controladas com objetivos claramente definidos, 
dentro de um período limitado de tempo, com início e fim esta-
belecidos. Caracteriza-se pela flexibilidade e abertura ao impre-
visível, podendo envolver variáveis e conteúdos não identifica-
dos a priori e emergentes no processo. O projeto deve integrar 
teoria e prática e pode visar à construção de algo tangível como, 
por exemplo, o desenvolvimento de um protótipo. No entan-
to, os projetos não precisam necessariamente ter um objetivo 
de pesquisa. Eles podem ter como propósito favorecer novas 
experiências aos alunos ou a reflexão sobre uma determinada 
problemática (SENAI/DN, 2013, p. 138).

Ao final de um projeto, o docente pode solicitar atividades avaliativas diversas 
como um relatório, uma maquete, uma descrição de uma experiência em um labora-
tório ou mesmo a elaboração de um esquema ou mapa mental. Outra estratégia que 
pode ser utilizada pelos docentes no desenvolvimento do processo de ensino e de 
aprendizagem é a pesquisa aplicada que pode ser realizada da seguinte forma:
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No contexto escolar normalmente a pesquisa aplicada é soli-
citada pelo docente com o objetivo de oportunizar ao aluno 
o conhecimento e o aprofundamento das diferentes contribui-
ções científicas disponíveis sobre determinado tema. Para tanto, 
o aluno deve recorrer à leitura, análise e interpretação de ma-
teriais diversos como livros, textos, periódicos, artigos, docu-
mentos, mapas etc, disponíveis em ambientes físicos e virtuais  
(SENAI/DN, 2013,  p. 142).

Nesse sentido, a pesquisa em fontes diversas é uma atividade de aprendizagem 
extremamente importante para a formação do aluno, pois amplia o seu domínio 
conceitual ao favorecer o acesso e o confronto entre as informações coletadas a 
respeito de um assunto específico. No âmbito da Metodologia a Avaliação de com-
petências é um processo de coleta de evidências sobre o desempenho profissional de 
uma pessoa, com o propósito de formar um juízo sobre sua competência em relação 
ao Perfil Profissional e identificar aquelas áreas de desempenho que necessitem ser 
fortalecidas, mediante um reforço na formação, para alcançar o nível de competência 
requerido. A metodologia SENAI por competência compreende o processo de ava-
liação com as seguintes características:

Associada às competências requeridas pela qualificação;

Voltada para os resultados de desempenho definidos no Perfil Profissional, com base 
nos elementos de competência e padrões de desempenho;

Centrada no sujeito e na qualidade de seu desempenho no contexto de trabalho;

Diretamente relacionada às competências profissionais mais abrangentes;

Pode ser realizada a qualquer tempo;

Não compara diferentes pessoas, mas seus desempenhos frente a padrões previa-
mente estabelecidos;

Mais qualitativa, menos quantitativa.

Neste contexto, estabelecem-se também na metodologia as funções diagnósti-
ca, formativa e somativa da avaliação. A função diagnóstica da avaliação acontece no 
início do processo e permite identificar características gerais dos alunos, seus conheci-
mentos prévios, interesses, possibilidades e dificuldades, tendo em vista a adequação 
do ensino à realidade dos alunos. 

A função formativa da avaliação fornece informações ao docente e ao aluno 
durante o desenvolvimento de todo o processo de ensino e de aprendizagem, per-
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mitindo localizar os pontos de deficiências para intervir na melhoria continua desse 
processo. Portanto, a avaliação formativa possibilita um redirecionamento do ensino 
e da aprendizagem, tendo em vista garantir a sua efetividade ao longo da formação 
profissional. De acordo com a metodologia SENAI por competência cabe salientar 
que: “O docente deve dar maior ênfase à função formativa da avaliação, pois é esta 
que aponta os progressos feitos pelos alunos e os desvios que estão ocorrendo, a 
tempo de serem corrigidos para se chegar a resultados satisfatórios” (SENAI/DN, 
2013, p. 116).

A função somativa da avaliação permite avaliar a aprendizagem do aluno ao 
final de uma etapa dos processos de ensino e de aprendizagem, seja ela uma Situação 
de Aprendizagem, uma unidade curricular, um módulo ou um conjunto de módu-
los. Permite ainda decidir sobre a promoção ou retenção do aluno, considerando o 
desempenho alcançado. Por outro lado, as informações obtidas com essa avaliação 
ao final de uma etapa, podem se constituir em informações diagnósticas para a etapa 
subsequente do ensino.

O docente no sentido de auxiliar seus alunos exercerá ao longo do processo 
de formação por competências a avaliação formativa, favorecendo a análise do que 
os alunos estão produzindo individualmente ou coletivamente. Não basta descrever 
toda a metodologia em seus pormenores se o quadro docente da instituição não es-
tiver alinhado a seus propósitos. Para a implementação da metodologia SENAI por 
competência, ou qualquer outra metodologia, é essencial que o docente compreenda 
os seus fundamentos e princípios e que seja capaz de agir com autonomia, aprimo-
rando sua prática docente. É o que propõe Perrenoud (1999), quando afirma que a 
formação profissional com base em competências requer a adoção de uma prática 
docente que:

desloque o foco do ensinar para o aprender, do que vai ser ensi-
nado para o que é preciso aprender no mundo contemporâneo 
e futuro;
privilegie Situações de Aprendizagem ativas centradas no su-
jeito que aprende, desencadeadas por estratégias desafiadoras 
planejadas para o desenvolvimento das competências definidas 
no Perfil Profissional;
valorize o papel do docente como mediador da aprendizagem;
vise formar alunos com autonomia, iniciativa, proatividade, ca-
pazes de solucionar problemas, recorrer à metacognição, reali-
zar autoavaliação e, consequentemente, conduzir sua autofor-
mação e aperfeiçoamento;
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possibilite reformulações durante os processos de ensino e 
aprendizagem, sem comprometimento do planejamento como 
um todo, conferindo, assim, flexibilidade à ação docente;
propicie oportunidade de acompanhamento constante das ati-
vidades do aluno por meio de avaliações formativas que permi-
tam ao docente intervir, ainda durante o processo, com ações 
para melhoria da aprendizagem; 
e permita ao aluno a visão de conjunto do que deve ser desen-
volvido no Módulo como um todo e nas Unidades Curricula-
res, propiciando a interdisciplinaridade entre elas (SENAI/DN, 
2013, cap. 3, p. 109).

Segundo Perrenoud (1999), a formação com base em competências deve prio-
rizar o processo de ensino e de aprendizagem centrado no aluno por meio da propo-
sição de estratégias desafiadoras que promovam a resolução de problemas e o desen-
volvimento de projetos. Trabalhando com enfoque mais desafiador e contextualizado 
o docente favorece que os conhecimentos tenham mais sentido e relação com sua 
utilização em contextos diversos. Nessa perspectiva, o papel do docente passa a ser o 
mediador da aprendizagem. Como mediador incentivará seus alunos a terem atitudes 
mais autônomas, criativas e reflexivas. 

O docente da educação profissional por competências também está em pro-
cesso de desenvolvimento de sua profissão. Sabe que seu perfil profissional se cons-
truirá ao longo de sua trajetória pessoal e profissional. Que cabe a instituição na qual 
está atuando o reforço dos aspectos técnicos e a ele a afirmação de seus valores e 
atitudes no convívio com os alunos e demais colegas de profissão. O docente exerce-
rá uma posição central no processo de ensino e de aprendizagem, como o mediador 
do todo o processo, conforme preconiza a metodologia:

O maior desafio na proposição de uma metodologia dessa na-
tureza é a capacitação de toda a equipe educacional, pois a sua 
utilização requer uma mudança de paradigma. O docente, em 
especial, precisa romper com a visão tradicional de ensino fo-
cada na reprodução de conteúdos e na aprendizagem passiva 
do aluno para assumir o papel de mediador de aprendizagens 
(SENAI/DN, 2013, cap. 3, p. 117).

De acordo com a metodologia proposta pelo SENAI para o desenvolvimento 
de competências:

É papel do docente planejar, organizar e propor Situações de 
Aprendizagem, atuando como mediador para favorecer a cons-
trução de conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades 
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que sustentam as competências explicitadas no Perfil Profissio-
nal. Portanto, planejar requer do docente:
estar aberto para acolher o aluno e sua realidade;
estabelecer prioridades e limites, tendo em vista o desenvolvi-
mento de capacidades e a construção de conhecimentos, consi-
derando o tempo e os recursos disponíveis para isso;
pesquisar sempre;
ser criativo no planejamento das Situações de Aprendizagem; e 
ser flexível para replanejar sempre que necessário (SENAI/DN, 
2013, cap. 3, p. 119).

Cabe ressaltar que uma Prática Docente eficaz não depende exclusivamente da 
ação do docente, mas dos alunos e de toda a equipe envolvida no processo de ensino 
e de aprendizagem. O acompanhamento da coordenação pedagógica é fundamental 
para efetivação do processo. O docente necessitará de uma rede de apoio, o que po-
derá facilitar o seu trabalho na formação por competências, conforme recomendado 
na metodologia:

À coordenação pedagógica cabe acompanhar o planejamento 
e o desenvolvimento das ações docentes com o objetivo de ga-
rantir que, ao final da Unidade Curricular e ou do Módulo/
Curso, os Fundamentos Técnicos e Científicos e as Capacidades 
Técnicas, Sociais, Organizativas e Metodológicas tenham sido 
desenvolvidos pelo aluno (SENAI/DN, 2013, cap. 3, p. 181).

Além da rede de apoio é necessário que o docente selecione ou elabore os 
recursos didáticos que irá utilizar para desenvolver as Situações de Aprendizagem de-
safiadoras que apresentará a seus alunos. De acordo com a metodologia são funções 
dos recursos didáticos:

despertar o interesse e a curiosidade dos alunos;
favorecer o desenvolvimento das capacidades e dos conheci-
mentos;
aproximar o aluno da realidade;
sistematizar, visualizar ou concretizar os conteúdos formativos;
oferecer informações e dados;
permitir a fixação da aprendizagem;
ilustrar noções mais abstratas;
estimular a criatividade; e
desenvolver a experimentação concreta (SENAI/DN, 2013, 
cap. 3, p. 171).
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No fechamento desta seção, apresentamos graficamente por meio da figura 6 
a sistematização da metodologia. A metodologia ganha força quando no seu centro 
está a avaliação. Para que sejam convidados os representantes da sociedade que irão 
compor o CTS, o representante do SENAI deve avaliar que empresas e profissionais 
são indispensáveis para a elaboração/revisão de um determinado Perfil ou Desenho 
Curricular. 

No desenvolvimento do Perfil a cada contribuição do grupo, o coordenador 
do CTS estará avaliando as contribuições e lançando ao grupo questionamentos no 
sentido de captar melhor as funções e subfunções exercidas pelos profissionais no 
ambiente de trabalho da ocupação em estudo. Esta garantia se deve ao fato que a 
metodologia atende a duas vertentes: a certificação profissional de pessoas e produ-
tos e a formação profissional. Pela vertente certificação de pessoas, o SENAI pode 
ser demandado por pessoas físicas ou jurídicas que tenham interesse de comprovar 
suas competências frente a um determinado Perfil Profissional, independente de ter 
cursado ou não a formação profissional. São profissionais práticos, que exercem suas 
funções no mundo do trabalho e que são reconhecidos por seus serviços, mas que 
não tem certificados que comprovem suas capacidades. Na tradução do contexto de 
trabalho para o contexto da educação, que irá compor o desenho curricular, há uma 
constante avaliação para garantir que na passagem de linguagens não se distancie do 
que foi levantado com o CTS. 

No processo de ensino e de aprendizagem, cabe a equipe pedagógica da escola 
o acompanhamento e avaliação do que está sendo desenvolvimento nas aulas, como 
garantia de que o que o docente está desenvolvendo em suas aulas está alinhado com 
o desenho, portanto, ao perfil profissional levantado junto ao CTS. Ao final do cur-
so o aluno sai da escola e passa a ser egresso. Ao inserir-se no mundo do trabalho, 
começa outra avaliação, junto com a empresa, no mundo do trabalho. Esta avaliação 
tem por objetivo verificar se o egresso adquiriu durante o processo de formação as 
capacidades requeridas pela ocupação. Se foi traduzida em Perfil Profissional e se 
desdobrou no Desenho Curricular que o docente teve como guia durante toda a 
formação profissional, fechando um ciclo de acompanhamento e avaliação de seus 
processos. Desta forma, procura-se garantir que o que foi levantado como demanda 
da sociedade, ao final de um processo formativo, está retornando com valor agregado 
para o convívio social e profissional.
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Considerações finais

A metodologia é viva e está em pleno exercício nas unidades operacionais, 
sendo testada, confrontada com diferentes situações e contextos, questionada para 
ganhar sustentabilidade e maturidade. Como é viva modifica-se, ganha e perde peso, 
instiga, provoca movimentos de aproximação e afastamento de pessoas, movimentos 
que se podem dizer normais dentro de grupos de estudo e trabalho, pois envolve 
concepções de educação, valores e atitudes. 

Dentro da Instituição a metodologia é nova, está chegando a pré-adolescência, 
tem apenas 12 anos. Embora esteja disseminada em todos os Departamentos Regio-
nais, ainda está em germinação em muitos estados, há paradigmas e serem ultrapas-
sados e discussões a serem feitas, movimentos internos e mudanças de regulamentos, 
instrumentos e sensibilização de toda a sociedade local para que compreendam os 
seus objetivos, que estes pretendem se traduzir em melhorias para a comunidade 
local. 

Há ainda muito a se discutir, a agregar na metodologia, a se ouvir a socieda-
de, nos fóruns de debates que são os Comitês Técnicos Setoriais. Gerir a formação 
profissional é mais que apresentação de números e metas estabelecidas em políticas 
públicas, é garantir que a oferta formativa ou serviço técnico e tecnológico tenha o 
referendo do conjunto da sociedade onde está inserida a escola. A metodologia entra 
no cenário da educação profissional para que se possa melhor garantir que o serviço 
prestado ou a devolutiva do egresso à sociedade está a contento por aqueles que de-
mandaram. Neste contexto, o acompanhamento com representantes da sociedade é 
de suma importância, pois visa ainda monitorar os aspectos que podem se traduzir 
em melhorias no processo de ensino e de aprendizagem e de prestação de serviços 
da Instituição.
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Sobre avaliação da aprendizagem e suas ferramentas  
na educação a distância

Pedro Paulo Oliveira De Sá Peixoto 
Gilberto Ferreira da Silva

Introdução

 O presente texto tem como objetivo descrever e refletir sobre os tipos de 
avaliação de aprendizagem na educação a distância, bem como, as ferramentas que 
podem ser utilizadas neste contexto. Para dar conta de nossos propósitos organiza-
mos a discussão a parti de dois momentos. O primeiro deles apresenta os tipos de 
avaliação encontrados na literatura que acabam, igualmente, fazendo parte nas prá-
ticas docentes cotidianas. O segundo momento dedica-se a explorar as ferramentas 
e estratégias de avaliação da aprendizagem. Finalmente apresentamos algumas ideias 
finais em forma to de síntese que a reflexão proporcionou. 

Tipos de avaliação de aprendizagem 

 No contexto atual da Educação a Distância, o aluno é visto como parte in-
tegrante de todo o processo de ensino e aprendizagem, construindo e reconstruindo 
seu conhecimento em um ambiente caracterizado pela colaboração e interatividade 
e mediatizado pelas Tecnologias de Informação e Comunicação. Ao referir-se ao 
processo de ensino e aprendizagem neste paradigma, Zabala (1998) argumenta sobre 
a diversidade dos alunos e da consequente necessidade do estabelecimento de dife-
rentes formas de ensinar levando-se em consideração essa diversidade. Segundo ele, 

[...] quando o ponto de partida é a singularidade de cada aluno, 
é impossível estabelecer níveis universais. Aceitamos que cada 
aluno chega à escola com uma bagagem determinada e diferente 
em relação às experiências vividas, conforme o ambiente sócio-
cultural e familiar em que vive, e condicionado por suas carac-
terísticas pessoais. Esta diversidade óbvia implica a relativização 
de duas das invariáveis das propostas uniformizadoras – os ob-
jetivos e os conteúdos e a forma de ensinar – e a exigência de 
serem tratadas em função da diversidade dos alunos (ZABALA, 
1998, p. 199).

 Polak (2009) ainda acrescenta sobre o tipo de avaliação que faz parte desse 
paradigma educacional dizendo que
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[...] este modelo educacional preconiza a avaliação processual, 
o monitoramento do desempenho acadêmico acompanhado 
por feedback contínuo, quando a preocupação do professor é 
orientar o processo de aprendizagem, como um parceiro, in-
teragindo e facilitando o processo de troca e de crescimento 
(POLAK, 2009, p. 154).

Seja na modalidade presencial ou a distância o diagnóstico determinará não 
só o planejamento do curso, mas também os tipos de avaliação a serem aplicados. O 
Processo de Planejamento de Cursos em Educação a Distância, dessa forma, deve 
considerar também o plano de avaliação. Destacam-se três tipos de avaliação segundo 
Fonseca (2010), a saber: formativa, somativa e diagnóstica, que são tratadas a seguir:

A avaliação formativa, também chamada de processual, tem por finalidade 
proporcionar o feedback (retroalimentação) ao aluno, mostrando-lhe o que ele apren-
deu e o que precisa aprender, e ao professor, as dificuldades dos alunos e os aspectos 
a serem modificados durante o desenvolvimento do processo de ensino e aprendi-
zagem. Propicia aos envolvidos nesse processo a correção de possíveis problemas, o 
esclarecimento de dúvidas e o estímulo à continuação do trabalho para o alcance do 
objetivo pretendido. Proporciona ainda ao docente informações sobre a adequação 
de métodos, materiais, estratégias e linguagens que constituem o desenvolvimento 
do trabalho e da aprendizagem. É, portanto, uma avaliação que tem como principal 
característica o fato de ser contínua e baseada no feedback ao aluno e ao professor. 
Filatro (2008) pontua sobre a avaliação formativa dizendo que

[...] seu principal propósito é servir como retorno sobre o de-
sempenho dos alunos. Por essa razão, os dados devem ser docu-
mentados e analisados continuamente para identificar as fontes 
de sucesso e de problemas, a fim de prover subsídios para me-
lhorias durante a execução do curso e/ou em edições futuras 
(FILATRO, 2008, p. 131).

 A avaliação somativa, também chamada de cumulativa ou final, pode ocor-
rer ao final de cada unidade, de cada bimestre ou do ano letivo e tem por objetivo 
fazer com que os professores cheguem a uma nota ou a um conceito comum sobre o 
desempenho do aluno. Vale ressaltar que a avaliação somativa pode ou não vir com-
binada com a formativa.

 A avaliação diagnóstica, também chamada de prognóstica, é entendida como 
uma investigação do nível inicial do aluno por parte da equipe de Produção e Plane-
jamento de Cursos em EAD.
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Avaliação formativa na educação on-line

Amparamo-nos nos estudos de Alves (2004) para contextualizar a proposta 
de avaliação formativa. A avaliação formativa difere da avaliação somativa em muitos 
elementos. A avaliação somativa coloca sua atenção no produto apresentado pelo 
aluno, por considerá-lo representativo dos seus avanços e limites. O interesse do 
aluno pelo tema em questão, a sua participação nos espaços coletivos e as contribui-
ções que ele traz para a discussão do grupo não são entendidos como indicadores 
de avaliação da aprendizagem. Como já dito, para a avaliação somativa, os únicos 
indicadores de avaliação de aprendizagem do aluno são os produtos que ele apresenta 
(provas, seminários etc.). Por esta razão, a avaliação somativa presta-se à classificação 
do aluno, em relação aos seus pares.  

A seu turno, a avaliação formativa busca um processo de ensino-aprendiza-
gem diferenciado, que tem em conta as distintas estratégias de acompanhamento do 
processo de especialização em educação a distância de aprendizagem. Esse intento 
confere à avaliação formativa uma característica processual e reguladora das estraté-
gias pedagógicas docentes e das atividades discentes.

Um dos objetivos da avaliação formativa é fazer com que a proposta didática 
a ser implantada atenda o perfil do alunado. Isso pode ser feito considerando dois 
fatores: a possibilidade de o aluno refletir sobre seus avanços e sobre os desafios a 
superar; e a possibilidade de o professor reconfigurar sua proposta didática, com base 
nos dados observados nas distintas etapas de avaliação da aprendizagem discente.

Alves (2004) prevê as seguintes etapas de operacionalização da avaliação for-
mativa: a) coleta e interpretação de informações; b) diagnóstico das dificuldades de 
aprendizagem; c) adaptação das atividades de ensino, em função da interpretação dos 
dados coletados.

Confluindo com as ideias de Alves (2004), Abrecht (1995) anuncia que con-
siderar a avaliação na perspectiva formativa supõe compreender a importância do 
diagnóstico do aprendizado do aluno, por fornecer ao professor elementos para to-
mada de decisão sobre as ações a serem desenvolvidas, em função dos objetivos que 
devem ser alcançados. 

As considerações de Alves (2004) e Abrecht (1995) convergem com as ideias 
de Luckesi (2005), para quem a avaliação da aprendizagem deve orientar-se para o 
pleno desenvolvimento do aluno. Isso equivale a dizer que a avaliação não se encerra 
com a qualificação do estado em que o aluno se encontra, mas avança para a tomada 
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de decisão do que fazer com a situação diagnosticada.  Os instrumentos de avaliação 
da aprendizagem devem estar adequados: 

ao tipo de conduta e de habilidade que estão sendo avaliadas;

aos conteúdos essenciais planejados e efetivados no processo de ensino;

ao processo de aprendizagem do educando como um todo (cognição, afetivi-
dade, motivação, contexto singular do aprendiz etc.);

à linguagem, a fim de garantir que o aprendiz compreenda com clareza o que 
foi solicitado. 

Por esta razão, os instrumentos de avaliação devem ser percebidos tão somen-
te como recursos de coleta de dados e não como recursos de controle disciplinar.  

As considerações acima permitem, em um movimento de síntese, anunciar 
que a avaliação formativa pauta-se: 

no caráter processual, no qual professor e aluno situam-se como sujeitos ati-
vos no processo de construção de conhecimento; 

nos centros de interesse, a partir dos temas essenciais de uma dada área; 

na elaboração de objetivos iniciais, a partir do diagnóstico do alunado, consi-
derando fortemente suas necessidades e expectativas; 

na acolhida dos objetivos emergentes no processo de formação; 

no processo coletivo e dialogado de avaliação, que abarca: a avaliação do de-
sempenho dos alunos, a autoavaliação discentes e sua avaliação sobre o curso, 
em diversos momentos; 

na perspectiva diagnóstica, que redireciona as ações dos mediadores;  

na construção de um aporte teórico-metodológico que contribua com a for-
mação do aluno.

Mas em que medida a avaliação formativa pode se efetivar na educação on-line? 
Ciente de que a avaliação desempenha uma função formativa importante nos proces-
sos de aprendizagem on-line, Moreira (2003) destaca que a avaliação não deve centrar-
se somente no processo de aprendizagem dos alunos, mas abarcar também, a atuação 
dos professores. Para a pesquisadora, a avaliação, seja em cursos presenciais ou a 
distância, deve articular as vertentes de avaliação diagnóstica e formativa. A estudiosa 
adverte que diversos cursos ainda enfocam a avaliação somativa, relacionada com a 
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perspectiva tradicional de educação, na qual avaliação e mensuração se equivalem. 
Essa vertente de avaliação volta-se à aferição do desempenho do aluno, à objetivida-
de do instrumento de medida, ao produto. Com isso, desconsidera a participação do 
aluno como um dos indicadores de avaliação do seu desempenho. 

Ao refletir sobre os processos de avaliação de aprendizagem na sala de aula 
on-line, Silva (2006) anuncia alguns meios para contemplar a interatividade nos pro-
cessos avaliativos: 

oportunizar aos alunos a realização de tarefas em grupos; 

propor aos alunos tarefas relacionadas às etapas anteriores; 

não atribuir conceitos classificatórios às tarefas; trabalhar com conteúdo claro; 

criar alternativas pedagógicas na aplicação dos modelos de avaliação; 

reunir sugestões para as práticas Especialização em Educação a Distância do-
centes e discentes, para rever a autonomia da construção da aprendizagem;

ensinar aos alunos a visão crítica das atitudes comunicacionais; 

mobilizar a interação de professores e web designers em todas as etapas do curso. 

Ancorado aos princípios comunicacionais, Silva (2006) salienta alguns fatores 
que favorecem a melhoria da aprendizagem nos ambientes on-line, de modo a situar a 
colaboração como elemento-chave na construção da comunicação, do conhecimento 
e da avaliação. 

Dentre os diversos fatores citados pelo autor, este texto destaca:

a) convidar o estudante à livre criação de conteúdos e críticas; distribuir as 
mensagens de forma que o aluno investigue as respostas, tornando-se sujeito 
ativo do processo de construção do conhecimento; 

b) ampliar a participação do aluno, de modo que ele interfira na mensagem e 
construa a aprendizagem em um meio de comunicação; proceder à produção 
conjunta de conteúdos; 

c) estimular os aprendizes, de acordo com os perfis;

d) propor conteúdos de aprendizagem como obra aberta (através da navega-
ção e exploração, o aprendiz pode usufruir o conteúdo); 

e) viabilizar a interatividade síncrona (comunicação em tempo real);
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f) disponibilizar e incentivar expressões artísticas com jogos, simulações e ob-
jetos de aprendizagem; 

g) avaliar o aluno de acordo com os critérios estabelecidos inicialmente; 

h) considerar o histórico quantitativo (estatísticas e relatórios com os dados do 
grupo e individual) e qualitativo (consulta e acompanhamento das atividades);

i) mobilizar os alunos para a autoavaliação e para a avaliação em grupo. 

Em complemento às ideias já mencionadas, Santos (2006), ao refletir sobre 
os desafios da web em face da problemática de avaliação de alunos on-line, anuncia a 
estreita relação entre a qualidade desta avaliação e a possibilidade das ferramentas 
computacionais gerarem eficiência, produtividade e automatização. Ao fazê-lo, desta-
ca o importante papel dos instrumentos informais de avaliação, como a participação 
do aluno em atividades e debates. A pesquisadora adverte que, com raras exceções, a 
tônica da avaliação da aprendizagem nos cursos em educação desenvolvidos em larga 
escala tem sido a avaliação do desempenho individual, em testes objetivos, o que di-
ficulta a possibilidade de conciliar o respeito à liberdade de tempo e espaço do aluno 
on-line com os cronogramas dos cursos. 

Para a dupla de pesquisadores Palloff  & Pratt (2002), a avaliação formativa 
possibilita aos professores rever o curso on-line, caso ele não esteja de acordo com 
o programado. Nessa perspectiva, a aprendizagem centrada no aluno requer que a 
avaliação esteja inserida na Especialização em Educação a Distância, nas atividades 
de aula e nas interações entre os alunos e destes com os professores. 

Os autores acreditam que a avaliação deva ser de responsabilidade do profes-
sor e dos alunos. Daí a importância de pedir aos alunos que avaliem seu desempenho 
e comentem os trabalhos de seus colegas. Em 2004, a dupla de pesquisadores avança 
na discussão acerca da problemática da avaliação de cursos on-line e relatam que cur-
sos diferenciados preveem ações diferenciadas de avaliação, os quais se erguem em 
meio a alguns princípios reguladores, com destaque para: 

Avaliação centrada no aluno: situa-o como responsável pela aprendizagem, faz 
uso da autorreflexão, da autonomia, da avaliação colaborativa; 

Avaliação dirigida pelo professor: é ele quem decide como avaliar, o que ava-
liar, como responder ao aluno, como disponibilizar as informações de avaliação no 
início de cada curso, que critérios definir; 

Avaliação mutuamente benéfica: incentiva a avaliação colaborativa, para me-



35

lhorar o processo de avaliação, com a participação de todos;

Avaliação formativa: compreende a participação dos alunos nos momentos de 
avaliação, busca atender as necessidades e analisa as mudanças cabíveis.

Para Palloff  & Pratt (2002), a avaliação final deve incluir: a experiência no 
curso on-line; a orientação recebida, o conteúdo trabalhado; os debates com outros 
alunos e com o professor; a auto avaliação (participação e desempenho); a avaliação 
da plataforma utilizada; o suporte técnico e o acesso aos recursos da plataforma. 
Também alertam para a importância de: considerar a necessidade e as opiniões do 
aluno sobre sua própria aprendizagem; responder ao aluno do modo mais eficaz e 
oportuno possível; proceder às necessárias readequações de percurso, enquanto o 
curso ainda está em vigor; valorizar a opinião do aluno, mostrando que sua aprendi-
zagem resulta de um esforço conjunto entre ele e o professor. 

As considerações dos autores mencionados levantam interessantes reflexões 
sobre os desafios e as possibilidades de efetivação da avaliação formativa na educação 
on-line. Nessa perspectiva, a autora considera outros fatores que se agregam ao anun-
ciado pelos autores até então referendados.  

Ao levar em conta as possibilidades de registro do pensamento do aluno, o 
ambiente de interação digital acaba sendo usado como recurso à compreensão da 
dinâmica cognitiva do aluno. Isso porque o suposto aumento de complexidade nas 
elaborações conceptuais dos alunos pode ser otimizado quando eles, através da re-
presentação de seus pensamentos na tela do computador, atingem um necessário 
distanciamento das próprias elaborações, para refletirem sobre elas, o que facilita o 
desenvolvimento da metarreflexão.  

Esse processo, aliado à possibilidade de o aluno rever seu percurso durante 
o curso, acaba por contribuir com sua capacidade de refletir com maior densidade 
sobre o seu próprio pensamento. Esse movimento reflexivo, por posicionar o aluno 
como sujeito ativo da sua aprendizagem, situa-se em uma perspectiva formativa. Há 
de se ter em conta o duplo papel da avaliação formativa: auxiliar o professor a melhor 
intervir na aprendizagem do aluno e ajudar o aprendiz a se formar, a partir de uma 
atitude reflexiva sobre seu processo de construção do conhecimento. 

Para que se efetive a prática de avaliação formativa na educação on-line, ao invés 
de uma utilização dos AVAs (Ambiente Virtual de Aprendizagem) que iniba a autoex-
pressão dos alunos, situando-os como mero receptores de informação, é importante 
privilegiar o diálogo e as manifestações pessoais. Para que isso ocorra, o curso pode 
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solicitar ao aluno que realize uma auto avaliação a partir da reflexão sobre o conjunto 
das suas produções arquivadas no portfólio, por exemplo. Outro possível recurso é 
o memorial reflexivo ou o diário de bordo: instrumentos em que o aprendiz registra 
suas impressões sobre o seu percurso no curso, procurando perceber seus avanços e 
os desafios que ainda se lhe apresentam. 

Em suma, a avaliação formativa é um instrumento relevante à formação do 
aluno. Da mesma forma, o princípio formador também se manifesta no processo de 
construção do saber didático do professor, como alega Libâneo (1994). Nesse sen-
tido, a escolha dos instrumentos de avaliação não pode ser aleatória. Ao contrário, o 
professor deve se questionar se um determinado instrumento de fato está adequado 
para se avaliar uma dada situação de aprendizagem. Uma dica é pensar sobre os 
saberes envolvidos nessa situação de aprendizagem e, em seguida, refletir se os ins-
trumentos de avaliação elaborados conseguem explicitar em que medida, tais saberes 
foram construídos.

Cumpre considerar que a efetivação da avaliação formativa na educação on-li-
ne fundamenta-se em circunstâncias como: a concepção de educação, as estratégias 
didáticas, a metarreflexão (do aluno, do professor e de ambos), a situação de interlo-
cução, a problemática da competência escritora do aluno, o tempo de que ele dispõe 
para realizar o curso e os espaços sociais por ele ocupados. 

Ferramentas e instrumentos de avaliação da aprendizagem
Instrumentos de Avaliação: Resultados Objetivos

São vários os instrumentos de avaliação usados em Educação a Distância que 
se encontram presentes em grande parte dos ambientes virtuais de aprendizagem, 
podendo ser classificados em dois grupos: recursos cujos resultados são objetivos e 
recursos cujos resultados são menos objetivos e abertos.

Dentre os instrumentos de avaliação cujos resultados são objetivos, podem ser 
citados testes de múltipla escolha; de verdadeiro/falso e sim/não; de associação ou 
correspondência; de preenchimento de lacunas; de arrastar e soltar; quebra-cabeças; 
pois além de serem fáceis de administrar e de corrigir eletronicamente e de per-
mitirem abrangência do conteúdo abordado, esses testes apresentam resultados de 
desempenho objetivos. Alguns, como os de múltipla escolha ou os quebra-cabeças, 
embora sejam de rápida resolução e correção, exigem tempo e habilidade para sua 
elaboração.
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Instrumentos de Avaliação: Resultados menos objetivos

Dentre os recursos de avaliação cujos resultados são menos objetivos e mais 
abertos, podem ser citadas atividades como a análise da participação dos alunos nos 
fóruns e em chats, bem como:

Questões dissertativas e de resolução de problemas: ao contrário dos testes 
de múltipla escolha, essas questões demandam tempo e cuidado para sua análise, co-
mentários e correção, não permitindo que o ato de corrigir seja automatizado. Esses 
instrumentos têm como finalidade avaliar a capacidade do aluno de aplicar a teoria na 
prática, de análise, de síntese e de avaliação;

Portfólios: esse termo foi emprestado da área artística, pois representa o con-
junto de trabalhos de artistas como cartunistas, fotógrafos etc. Os portfólios consti-
tuem uma coleção de registros que revelam o que um aluno ou um grupo de alunos 
conseguiu compreender e produzir ao longo do curso, podendo incluir anotações de 
sala de aula, comentários sobre o curso, trabalhos em grupo, versões preliminares 
de projetos ou textos colaborativos, etc. Esse é o lugar em que o aluno ou o grupo 
coloca sua produção. Hernández e Martins (2000) define o portfólio nos seguintes 
termos:

A utilização do portfólio como recurso de avaliação baseia-se 
na ideia da natureza evolutiva do processo de aprendizagem. 
O portfólio oferece aos alunos e aos professores uma oportu-
nidade para refletir sobre o progresso dos estudantes em sua 
compreensão da realidade, ao mesmo tempo que possibilita in-
troduzir mudanças durante o desenvolvimento do programa de 
ensino. [...] Por sua vez, a realização do portfólio permite que 
os alunos sintam a aprendizagem como algo próprio, pois cada 
um decide que trabalhos e momentos são representativos de 
sua trajetória, enquanto os relaciona numa tentativa de dotar de 
coerência as atividades de ensino com as finalidades de apren-
dizagem que se havia proposto e as que havia negociado com o 
projeto em que participa (p. 165).

 Autoavaliação e avaliação por pares: constituem instrumentos objetivos ou 
dissertativos a serem avaliados pelos próprios alunos individualmente ou em grupos. 
Vale ressaltar que esses instrumentos tanto podem ser corrigidos pelos próprios alu-
nos quanto propostos, elaborados e corrigidos por eles, tornando-os, desse modo, 
designers da avaliação de si mesmos e/ou de seus pares.
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Avaliação da aprendizagem como parte do DI

A avaliação é um dos recursos que contribuem para a consistência de uma pro-
posta pedagógica. É, aliás, por meio da avaliação da aprendizagem que se consegue 
verificar a adequação do design instrucional à proposta educacional.

Cada curso em EAD possui características que lhe são específicas e os diver-
sos tipos de avaliação têm de estar alinhados a essas características, bem como ao 
projeto original. Para isso, é preciso que sejam consideradas algumas questões:

Como planejar a avaliação da aprendizagem durante o processo de design do 
curso em EAD?

Como equilibrar a proposta de atividades realizadas individualmente ou em 
grupo?

O que define essa escolha?

É importante lembrar do que afirma Filatro (2008) em relação ao momento 
em que deve ter início a avaliação da aprendizagem no processo de planejamento de 
um curso em EAD:

É importante assinalar que a avaliação da aprendizagem pode 
iniciar-se antes mesmo da execução, por meio da realização de 
diagnósticos para verificar características dos alunos e se eles 
possuem determinados conhecimentos e habilidades. Os re-
sultados da avaliação diagnóstica podem determinar agrupa-
mentos de alunos de acordo com características comuns ou 
oferecer caminhos alternativos conforme perfis identificados  
(FILATRO, 2008, p. 31).

Assim, no processo de planejamento e produção de cursos em educação a 
distância o diagnóstico do perfil do público participante tem início na etapa de con-
cepção e é retomado em cada uma das etapas. Dependendo do projeto, o diagnóstico 
pode ser complementado por uma avaliação do repertório dos alunos ou, ainda, na 
identificação de suas competências e habilidades. Portanto, para que as ferramentas 
de avaliação sejam desenvolvidas com sucesso e para que essa avaliação seja signifi-
cativa, o público deve ser levado em conta bem como seu conhecimento prévio e é 
pertinente que esta forma de avaliação também seja revista ao longo do curso para 
conferência de possíveis inadequações ao curso e ao desenvolvimento do aluno.

Dessa forma, após explanadas as formas de avaliação na educação a distância, 
dá-se início no capítulo a seguir na descrição da metodologia utilizada para a reali-
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zação da pesquisa em foco, que tem como objetivo analisar a forma como ocorre 
a avaliação de aprendizagem em cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos na 
modalidade on-line.

Considerações finais

Na atual conjuntura da educação a distância, modalidade esta que vem cres-
cendo cada dia mais e tornando-se uma opção para muitos estudantes distantes de 
grandes cidades ou vítimas do acelerado ritmo de vida, o que mais deve-se prezar é, 
sem dúvida, a qualidade do ensino. Dentro deste plano, a avaliação de aprendizagem 
passa a ser foco de estudos, pois é através dela que se torna possível verificar a eficá-
cia do curso bem como o nível de desenvolvimento das habilidades e competências 
propostas para o aluno. O professor, portanto, deve ser o facilitador desta aprendi-
zagem, motivando o aluno para o crescimento e fazendo uso das ferramentas dis-
poníveis para a modalidade para que isso aconteça.  O aluno, por sua vez, deve estar 
familiarizado com o uso das novas tecnologias e, o mais importante, determinado a 
crescer através dos ensinamentos adquiridos. 

Assim, a avaliação da aprendizagem, que é certamente um dos pontos mais 
importantes dentro de um curso ministrado na modalidade a distância, deve ser pla-
nejada já nos primórdios do desenvolvimento do curso, pois esta deve ser focada no 
público-alvo e conduzida de forma a acrescentar, fazendo que o aluno, através dela, 
renove-se e refaça seu aprendizado.   

Calcado sobre tamanha importância dessa ferramenta que é a avaliação, o pre-
sente estudo teve como objetivo analisar as questões voltadas à avaliação da aprendi-
zagem on-line. Observa-se que hoje em dia a educação a distância pode ser desenvol-
vida de forma plena se projetada da forma apropriada, com ferramentas específicas, 
objetivos bem estipulados e critérios claros para uma avaliação significativa. No que 
tange à avaliação, foco deste estudo, é possível sugerir alguns parâmetros para que se 
obtenha o sucesso através de seus resultados. Uma das questões importantes é que 
esta avaliação deve ser realizada com foco no desenvolvimento das competências e 
habilidades estipuladas para cada bloco/módulo. A avaliação por competências faz 
com que o aluno desenvolva o raciocínio sobre o que está sendo tratado e traz junto 
dela mais aprendizado, pois com tais atividades o aluno cresce e realiza automatica-
mente a autoavaliação.

Essas atividades devem ser diversificadas e devem levar em conta a preparação 
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do aluno para o mundo real, para o mercado em foco. Ainda, esses instrumentos de 
avaliação devem levar em conta as diferenças de cada aluno, respeitar suas individuali-
dades e partir do conceito de que o aluno já possui um conhecimento prévio. Ainda, a 
auto avaliação deve ser utilizada com os alunos com o objetivo de que eles verifiquem 
o próprio desempenho e a partir dessas conclusões tomem as devidas medidas para 
melhorias, para reprogramar estratégias ou buscar ajuda com o docente para sanar 
determinadas dificuldades.

Além disso, uma forma importante de realizar a avaliação da aprendizagem 
na educação a distância é utilizar-se do feedback para mostrar ao aluno o quanto ele 
já aprendeu e quais medidas devem ser tomadas para que as habilidades deficientes 
sejam desenvolvidas. Esse feedback deve ser realizado no final de cada tarefa e poste-
riormente ao final de cada módulo, de forma direta, breve e pontual. 

Contudo, um dos fatores mais importantes para o sucesso da avaliação da 
aprendizagem em EAD é a apresentação desses critérios ao aluno no início do curso, 
bem como a explanação da importância dessas atividades para seu crescimento. O 
aluno precisa estar ciente de que a avaliação se dá principalmente para promover seu 
crescimento e não para referir-lhe uma nota ou grau. Para isso, em primeiro lugar, 
os docentes devem estar orientados para elaborar atividades voltadas ao crescimento 
do aluno bem como orientá-los de que esse é o objetivo do instrumento. A institui-
ção, por sua vez, deve prover aos docentes, formação continuada voltada para uma 
avaliação significativa e desenvolver uma proposta pedagógica para o curso com base 
nesses fatores.

Portanto, conclui-se que a avaliação de aprendizagem em cursos oferecidos 
na modalidade a distância pode ser desenvolvida de forma plena se bem conduzida 
por profissionais qualificados e empenhados neste trabalho, por meio de ferramentas 
apropriadas e desenvolvidas com objetivos específicos.
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Políticas públicas em debate:  
diálogos (im)prováveis na gestão dos processos educativos

Sandro Oliveira
Gilberto Ferreira da Silva

Introdução

No momento político em que nos encontramos, e, na demanda social que 
devemos dar conta como profissionais da educação pública, e considerando que vi-
vemos em um país continente, que carrega como flagelo social, uma desigualdade 
imensa, comumente notícia em jornais de todo mundo. Exemplo disso é a chamada 
do O Estado de São Paulo1: “Brasil é o terceiro pior país do mundo em desigualda-
de”. Assim, os argumentos tecidos  no Manifesto de 1932, se faz atual: 

Na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum sobreleva em 
importância e gravidade o da educação. Nem mesmo os de ca-
ráter econômico lhe podem disputar a primazia nos planos de 
reconstrução nacional. Pois, se a evolução orgânica do sistema 
cultural de um país depende de suas condições econômicas, é 
impossível desenvolver as forças econômicas ou de produção, 
sem o preparo intensivo das forças culturais e o desenvolvi-
mento das aptidões à invenção e à iniciativa que são os fato-
res fundamentais do acréscimo de riqueza de uma sociedade  
(Manifesto de 1932, p. 33).

Dentro desta realidade nacional faz-se possível afirmar, em certo sentido, que 
a educação brasileira representa um momento de retomada dos ideais e objetivos 
dos Manifestos citados anteriormente. O lançamento do Plano de Desenvolvimento 
da Educação (PDE), em 2007, como “trampolim” para implementação do Plano 
Nacional de Educação (PNE), começou a resgatar a política pública presente nos 
Manifestos anteriores. No entanto, entendemos que estes sistemas de ensino não 
devam ter dualidade em sua legislação, ou subjetividade em suas interpretações, como 
acontece nos instrumentos legislativos que tratam dos Sistemas de Ensino Munici-
pais, Estaduais e Federais.

Neste capítulo nos propomos a abordar as políticas públicas desenvolvidas no 
Estado do Rio Grande do Sul voltadas ao campo da educação. Ressaltando que estas 
políticas públicas perpassam tanto pela reformulação pedagógica quanto pela rees-

1 http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,brasil-e-terceiro-pior-do-mundo-em-desigualda-
de,585384,0.htm
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truturação dos recursos humanos, dando sustentação as propostas pedagógicas. Na 
proposta de discussão de Sistema de Ensino como um objetivo específico acrescen-
tamos algumas contradições nos documentos que regimentam os Sistemas de Ensino 
Municipal, Estadual e Federal, assim como, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional e a Constituição Federal, gerando desta maneira fatores que fazem com que 
a gestão da educação, de modo geral, seja permeada por subjetividades. De outro 
lado apresentamos um panorama das escolas e municípios da 27ª. Coordenadoria 
de Educação, com sede no Município de Canoas, tendo como norteadores externos 
a Prova Brasil e o IDEB, e, como norteadores internos os índices de aprovação e 
permanência. 

O diálogo (im)provável entre as políticas públicas e o cotidiano dos pro-
cessos de gestão educativa

Podemos observar esta dualidade quando analisamos o art.22, inciso XXIV, da 
Constituição Federal (CF/1988), que defende a competência política da União, em 
legislar unicamente sobre as diretrizes de educação; “Art. 22. Compete privativamen-
te à União legislar sobre: [...] XXIV - diretrizes e bases da educação nacional”. Neste 
mesmo documento, podemos observar no art.24, inciso IX, que esta exclusividade 
já não existe, desdizendo, desta forma, o artigo anteriormente citado, conforme po-
demos acompanhar: “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: [...] IX - educação, cultura, ensino e desporto”. E 
sendo o direito um campo de buscas de precedentes para que algo possa ser legiti-
mado, ou desqualificado, não pode deixar margem a interpretações e nem ser dual 
em seus posicionamentos. Além desta prerrogativa jurídica, a Constituição Federal 
de 1988 estimula a concorrência entre os Estados e o Distrito Federal, assim como 
a própria, ao que se refere a este determinante cultural, econômico, tecnológico e de 
cidadania como a Educação.

Outro fator que angustia àqueles que estudam, se aprofundam ou aplicam a 
gestão pública voltada à educação neste tema, os sistemas de educação, é o fato dos 
municípios brasileiros não possuírem autonomia de legislar sobre a educação muni-
cipal, onde a competência legal é dos mesmos, conforme a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDBEN – 9394/96), conforme segue: 

Os municípios incumbir-se-ão de oferecer a educação infantil 
em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino funda-
mental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente 
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quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua 
área de competência e com recursos acima dos percentuais mí-
nimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e de-
senvolvimento do ensino. (LDBEN 9394/96, art. 11, inciso V).

Na tentativa de solucionar esta situação de ambiguidade, a LDB vai além do 
texto constitucional e cita com clareza a existência dos sistemas municipais de ensi-
no, para isso, respalda-se nos artigos 221 e 30, sendo este segundo com ênfase aos 
incisos I e II da Constituição Federal. Desta forma, a LDBEN deixa claro o direito 
de possuírem um sistema de ensino municipal para legislar sobre as necessidade e 
realidades locais, características de cada localidade, tudo isto segundo o art. 11, inciso 
III, como podemos ver: “Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: [...] III - baixar 
normas complementares para o seu sistema de ensino. É um dever observar que os 
municípios para instituir seus sistemas de educação, se amparam na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB) e não na Constituição Federal. 

Segundo Gadotti e Romão, para salientar a importância da LDBEN no pro-
cesso de implantação de um sistema de ensino municipal.

[...] não parece procedente a posição daqueles que entendem 
que a LDB, ao tornar opcional a organização dos sistemas mu-
nicipais de ensino, teria enfraquecido a norma constitucional 
já que esta não diz que os municípios poderão organizar seus 
sistemas de ensino mas afirma que deverão fazê-lo (GADOTTI 
e ROMÃO, 1997, p. 21-22).

Para Saviani (1999), com a LDB de 1996, os municípios deixaram de ser coad-
juvantes e passaram a ser protagonistas no que diz respeito aos sistemas de ensino, 
devendo tomar a frente na escolha de como ocorrerá a implantação de tal política 
pública na área da educação

Cabe, pois, a cada município decidir entre as três possibilida-
des previstas na LDB, a saber: a) instituir o próprio sistema de 
ensino; b) integrar-se ao sistema estadual de ensino; c) compor 
com o estado, no âmbito de seu território, um sistema único 
de educação básica. A opção a ser adotada deverá ser prevista 
no plano educacional do município ao mesmo tempo em que 
determinará a forma como será detalhado o referido plano edu-
cacional (SAVIANI, 1999, p. 124-125).

Nesta ideia de ressuscitar discussões de vanguarda, mostramos que na aurora 
dos seus 127 anos de república, o Brasil, com sua frágil democracia esboçou alguns 
movimentos em prol da educação, tendo melhores resultados na esfera da Educação 
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Superior, onde o acesso, na maior parte deste período histórico, fora privilégio da 
elite. Muitas foram as tentativas de garantir o ingresso, permanência e progressão 
dos educandos nos diversos níveis da educação, em que se encontravam. Contudo 
independente da maneira em que analisarmos a educação ela será crítica. Para Cury:

Crítica no sentido de quem julga ou examina um assunto com 
acuidade, distinguindo e analisando os componentes desse as-
sunto. Mas é crítica também no sentido de estar em uma situa-
ção difícil e embaraçosa. No primeiro sentido, ela é uma área 
ativa, que faz, que produz. Muitas vezes, esse sentido se recobre 
de uma dimensão cortante como um machado, que corta a le-
nha para ver sua anatomia, sua estrutura e apontar o quê fazer. 
No segundo sentido, ela padece de uma situação carregada de 
limitações, de insuficiências dentro de um quadro severo, cujas 
condições graves e preocupantes são perceptíveis. Muitas vezes, 
esse sentido se recobre de uma dimensão paralisante como um 
beco sem saída (CURY, 2010, p. 1090).

Crítica esta salientada por Cury, no sentido da precarização é visualizada na 
implantação e aplicação do decreto 45754/08 em seu Parágrafo Único, onde apre-
senta os motivos pelos quais é necessária a contratação de profissional em regime 
emergencial para suprir uma demanda.

Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse 
público o suprimento de vagas decorrentes de afastamento de 
professores de suas funções, inclusive por cedência; a inexis-
tência de candidatos aprovados por concurso público aptos à 
nomeação, e a necessidade de atendimento dos alunos de esta-
belecimentos de ensino localizados em assentamentos agrários 
ou áreas indígenas (DECRETO 45754/08, Paragráfo Único).

No entanto, este decreto vem servindo como uma política de contenção de 
despesa e precarização da profissão docente, e, não como algo emergencial com 
início e fim determinados com clareza. Neste sentido, os contratos temporários têm 
se tornado cada vez mais frequentes como instrumento nas gestões na intenção de 
solucionar algum problema pontual, e, que acabam se transformando em soluções 
muitas vezes permanentes. Desta forma, entrando no Sistema de Ensino estadual 
profissionais com formação inacabada, distorcida e, muitas vezes, incoerente com a 
necessidade, conforme apresenta a tabela 1, a seguir2. 

2  Este trabalho foi possível com a utilização de alguns bancos de dados, tais como: o Sistema de 
Informação Escolares (SIE), o Programa de Gerenciamento de Recursos Humanos (PGRH) e o 
sistema de Recursos Humanos do Estado (RHE). Com autorização prévia da Coordenadora da 27ª 
CRE/Canoas, utilizamos estes programas que detêm as informações gerenciais necessárias desta 
região educacional, que abrange os municípios de Canoas, Esteio, Nova Santa Rita, Sapucaia do 
Sul e Triunfo.
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Tabela 1: relação professores efetivos e de vínculo emergencial por municípios

MUNICÍPIO CONTRATOS EFETIVOS ADIDOS TOTAL
N % N % N % N %

Canoas 470 37,1 754 59,5 43 3,4 1267 100
Esteio 156 51,0 150 49,0 ZERO 0,0 306 100
Nova Santa Rita 34 47,9 37 52,1 ZERO 0,0 71 100
Sapucaia do Sul 180 42,0 249 58,0 ZERO 0,0 429 100
Triunfo 55 47,8 60 52,2 ZERO 0,0 115 100
TOTAL 895 40,9 1250 57,1 43 2,0 2188 100

Fonte: Programa de Gerenciamento de Recursos Humanos – PGRH, dados coletados em  
MARÇO/2013.

Tendo como ponto de partida a tabela 1, podemos observar que o número 
de contratados em regime de trabalho emergencial, e portanto, de vínculo precário 
na 27ª CRE é de 40,9%, no âmbito dos seus cinco municípios, no entanto, se obser-
varmos na individualidade desses mesmos, chegamos aos seguintes número: Canoas 
(37,1%), Esteio (51%), Nova Santa Rita (47,9%), Sapucaia do Sul (42,0%) e Triunfo 
(47,8%).

Esta preocupação se dá pela dura realidade de números tão representativos no 
que deveria ser uma medida provisória, mas fica muito clara para todos que esta me-
dida é uma prática muito mais ampla, tendo em vista que nos últimos dez anos houve 
apenas três concursos públicos para suprir a demanda crescente de professores na 
rede estadual, sendo dois desses nesta última gestão, onde apenas foram chamados os 
que realizaram provas no ano de 2012, já que os deste ano ainda estão em processo 
de apresentação de documentos, exames médicos e provas de título para uma classi-
ficação final e posterior posse.

Situação essa verificada como sendo uma prática histórica e cultural no estado 
do Rio Grande do Sul, conforme constatado por Ambrósio, em sua dissertação:

O estado, ao adotar as contratações emergenciais como prática 
permanente, afronta os trabalhadores concursados porque des-
respeita a legitimidade do concurso público e, de certa forma, 
pressiona os professores nomeados com uma alternativa mais 
econômica aos cofres públicos. Isto significa dizer que, tendo 
em vista a possibilidade crescente de criar empregos instáveis e  
mal remunerados para substituir as nomeações, o Estado exerce 
sobre estes profissionais uma pressão coercitiva e acena com o 
desrespeito ao Plano de Carreira e pagamento de vantagens a 
que faz jus (AMBRÓSIO, 2007, p. 82).
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Essa constatação de Ambrósio (2007), no Rio Grande do Sul é também visua-
lizada por Marques (2006)3, no Ceará, conforme trazemos.

Em 2002, a SEDUC possuía 10.826 professores efetivos em ati-
vidade e destes 10.996 eram professores com contratos tempo-
rários. A cada ano, esse contingente parece crescer e a SEDUC 
gerenciando. O fato de trabalharem sem nenhum vínculo já é 
um agravante e, com certeza, o processo ensino-aprendizagem 
é afetado por demais e o discurso da ‘educação de qualidade’ é 
negado (MARQUES, 2006, p. 93-94).

A gravidade da situação aumenta quando lembrarmos que esses números de 
profissionais efetivos devem ter subtraídos aqueles que exercem atividades de não 
regência como direção, supervisão, orientação, agentes administrativos, atendimento 
bibliotecário, delimitados de suas funções e outras funções que fazem com que não 
exista registro de atividades no sistema. Nessa nova perspectiva podemos discutir os 
dados da tabela 2, onde demonstra o número de profissionais em atividades de não 
docência. 

Tabela 2: levantamento do vínculo e atividade docente

MUNICIPIO
CONTRATOS ADIDOS

EFETIVOS

REGÊNCIA NÃO  
REGÊNCIA

N % N % N % N %
Canoas 470 37,1 43 3,4 341 26,9 413 32,6
Esteio 156 51,0 ZERO 0,0 58 18,9 92 30,1
Nova Santa Rita 34 47,9 ZERO 0,0 14 19,7 23 32,4
Sapucaia do Sul 180 42,0 ZERO 0,0 120 27,9 129 30,1
Triunfo 55 47,8 ZERO 0,0 25 21,8 35 30,4
TOTAL 895 40,9 43 2,0 558 25,5 692 31,6

Fonte: Programa de Gerenciamento de Recursos Humanos – PGRH, dados coletados em MAIO/2013

Ao fazermos um estudo abrangendo os vínculos, efetivo ou emergencial, as-
sim como, as atividades docentes, de regência ou não regência, podemos ter uma 
visão não panorâmica, mas sim, mais lúcida da situação real das escolas estaduais 
sob a gestão da 27ª CRE. Observamos que os efetivos em regime de não docência 
seguem um padrão de proporcionalidade dentre os municípios, e no geral da Coorde- 
 
3  Observe que para Marques (2006) a nomenclatura Professor Efetivo tem um significado dife-
rente do utilizado por Ambrósio (2007) e nesta dissertação. Para Marques esta nomenclatura faz 
referência a todos os professores que estão em atividade na SEDUC/CE.
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nadoria isto segue a mesma lógica, 31,6% dos professores. O número de adidos não 
apresenta relevância em uma visão geral, e, somente a cidade sede da coordenadoria 
apresenta profissionais com este vínculo.

Na situação dos efetivos em sala de aula não é possível dizer que exista um 
padrão, fato esse apresentado através dos dados, que os professores efetivos que 
atuam com regência de classe sofre uma oscilação, dentre os municípios, e na CRE 
atingem 25,5%. Naqueles que possuem vínculos emergenciais e que não recebem os 
benefícios do plano de carreira dos servidores em educação obtivemos uma realidade 
de 40,9% dos profissionais desta coordenadoria, e constatamos uma oscilação nesta 
realidade entre os municípios, não podendo traçar assim um padrão.

Quando analisamos de forma individualizada, podemos salientar o caso de 
Esteio, o mais preocupante. Por apresentar uma relação de 51% de professores con-
tratado, sendo que o percentual de professores efetivos em regência de classe é de 
apenas 18,9% e 30,1% dos professores efetivos encontram-se em atividades de não 
regência.

Em uma percepção mais abrangente, nota-se que muitos dos problemas que 
levam a educação brasileira para este “beco sem saída” indicado por Cury, vêm atra-
vés da fragmentação dos currículos educacionais, da precarização dos profissionais 
atuantes nas escolas e do “esquartejamento” das políticas públicas educacionais e 
econômicas que deveriam ser elaboradas uma em detrimento da outra, onde as pas-
tas da educação e da fazenda possam sentar e conversar entre si, criando assim um 
“atalho” na propositura de leis com o intuito de melhorar a educação e que tenham 
respaldo dos cofres públicos. 

 Neste momento estamos entrando em um território delicado, pois estare-
mos discutindo sobre os profissionais que precisam estar qualificados para trabalhar 
com nossas crianças, potencializando suas mentes e atitudes para uma vida mais 
cidadã, na forma mais ampla da palavra. 

 Lembrando sempre que muitos atuam quarenta horas em uma mesma rede, 
quarenta horas em duas redes diferentes, ou, até mesmo, sessenta horas em duas re-
des diferentes. Pensando nesta realidade, não podemos esquecer que são pais, mães 
e/ou mantenedores de famílias. A título de ilustração surge a tabela 3, evidenciando a 
realidade do número de matrículas duplas, porém, só foi possível verificar no sistema 
do Estado. Dessa forma, pode haver mais profissionais com matrículas repetidas, 
entre Estado e Município, entre Estado e Rede Privada, e outras. Da mesma for-
ma, apenas quantificamos a duplicidade das matrículas no Estado, nas pontuamos a  



50

variável carga horária de cada uma.

Tabela 3: número de professores com duas matrículas no estado

MUNICÍPIO MATRÍCULAS
N %

Canoas 149 11,8
Esteio 34 11,1
Nova Santa Rita 15 21,1
Sapucaia do Sul 70 16,3
Triunfo 10 8,7
TOTAL 278 12,7

Fonte PGRH – Programa de Gerenciamento de Recursos Humanos – 15/08/2013

Estes dados apresentam uma realidade de dedicação exclusiva, por parte destes 
profissionais ao Magistério Público Estadual, por sua formação superior ser incom-
pleta, pela comodidade da proximidade da residência, pela insegurança de enfrentar 
um concurso público, pela pseudocerteza de que mesmo com um vínculo instável 
no estado nunca será dispensado, entre outras que não presenciei ainda em minha 
caminhada profissional.

Esses números trazem a informação de que, aproximadamente, 13% das iden-
tidades funcionais são unicamente concursados no Estado, estamos considerando 
unicamente vínculos públicos, portanto, a Rede Privada não é considerada. Estes 
profissionais são a mola propulsora para que desenvolvamos políticas públicas volta-
das a educação, políticas sérias, amplas, dinâmicas e sobre tudo visando o reconheci-
mento profissional dos professores.

No entanto, não podemos considerar apenas a parte profissional e, tão pou-
co, somente a emotiva, sendo assim, este cenário apresenta uma radiografia da rede 
estadual como sendo integrada por indivíduos sobrecarregados, em suas jornadas de 
trabalho, onde a perspectiva de investimento financeiro, emocional e profissional em 
uma qualificação é cada vez mais reduzida.

Devemos ter a clareza de que para que os educandos tenham um aproveita-
mento adequado das aulas ministradas por estes educadores, é necessário que os mes-
mos tenham tempo destinado ao planejamento de sua ação pedagógica. Dessa forma, 
manter o professor em constante atuação, deslocamento, entre uma escola e outra, 
torna sua conduta em sala de aula um pouco superficial devido ao “atropelamento” 
de sua rotina de trabalho.
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Neste sentido, o ideal docente seria uma jornada reduzida, onde o tempo des-
tinado a preparação das aulas viria ao encontro dos anseios educacionais da profissão. 
Contudo, a remuneração aplicada pela mantenedora estatal não nos permite esses 
luxos. Antagonicamente, temos os 14% de profissionais dedicando-se apenas as es-
colas estaduais dessa coordenadoria.

 Na perspectiva de garantir o vínculo do professor, única e dignamente, no 
sistema de ensino estadual, alinharia os desejos dos educandos com a qualidade de 
vida buscada pelos profissionais, encarando a educação formal como sendo o produ-
to de troca do docente para com o estado, e, que este seja remunerado pelo trabalho 
desenvolvido, temos duas dimensões antagônicas a discutir, de um lado a precarie-
dade da rede estadual e do outro lado a utopia de uma profissão docente digna e 
reconhecidamente necessária para a formação dos cidadãos com que atuamos. Neste 
sentido Acácia apresenta a seguinte reflexão

Estas duas dimensões, de produção de valor de uso e de valor 
de troca, não se opõem, mas sim guardam uma relação dialética 
entre si, compondo uma totalidade por contradição, em que, ao 
mesmo tempo, se negam e se afirmam, fazendo do trabalho um 
exercício qualificador, prazeroso e, ao mesmo tempo, desquali-
ficador, explorador, causador de sofrimento (ACÁCIA, 2011, 
p. 677).

Nessa realidade, possuímos um número representativo de profissionais que 
ainda acreditam ou se conformam com a situação de dedicação exclusiva ao ensino 
da rede estadual. A preocupação seria de garantir o crescimento deste sentimento ou 
dedicação por parte dos demais, afinal, temos também aqueles que se encontram sem 
atividades pelos mais diversos motivos de afastamento das suas atividades, inclusive 
aqueles que não se sentem em condições, ou não desejam, mais lecionar. Contudo, 
não se desligam da rede ou da profissão, desta forma, poderíamos classificá-los como 
afastados profissionais. Estes profissionais alcançam a marca de 139 identidades fun-
cionais4, ou seja, 6,3% dos profissionais de educação nesta coordenadoria.

Estas situações demonstram que a profissão docente é uma profissão como 
outra qualquer no que diz respeito as atribuições e remuneração, no entanto, a com-
plexidade das atribuições diferem de todas as demais, afinal, nosso compromisso é 
cada vez mais amplo. O produto de nosso trabalho é o desenvolvimento de indiví-
duos capazes de transformar a sociedade, fazendo desta um ambiente social melhor  
 
4  Dados estes extraídos do sistema de gerenciamento de recursos humanos do estado, conforme 
apresentado nos dados em anexos. 
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para as futuras gerações, uma sociedade que possa dialogar com o próximo de uma 
maneira emancipatória e igualitária. Esta opinião é compartilhada por Gatti no trecho 
que segue:

Quando se trata de educação escolar são os professores que 
propiciam essa intermediação. Então, a formação de quem vai 
formar torna-se central nos processos educativos formais, na 
direção da preservação de uma civilização que contenha possi-
bilidades melhores de vida e coparticipação de todos. Por isso, 
compreender e discutir a formação, as condições de trabalho 
e carreira dos professores, e, em decorrência sua configuração 
identitária profissional, se torna importante para a compreensão 
e discussão da qualidade educacional de um país, ou de uma 
região (GATTI, 2009, p. 90).

Portanto, um profissional bem qualificado é fundamental para a qualificação 
da educação pública estadual e brasileira. No entanto, a máquina pública vem ao lon-
go do tempo funcionando de maneira equivocada e desconectada com suas próprias 
leis. Um exemplo disto é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 
de 1996, que recomenda a formação de professores em nível superior, o curso de 
Magistério, de nível médio, ainda é aceito na Educação infantil e nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental. Por isso, para preencher seu quadro de educadores, a coorde-
nadoria aceita inscrições nos concursos daqueles que têm essa formação.

Uma das metas do Plano Nacional de Educação (PNE), porém, prevê que 
todos os professores da Educação Básica tenham formação específica de nível supe-
rior em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam até 2020. Neste 
futuro, já não muito distante, resta saber quais as medidas serão tomadas para dar 
condições aos 193 professores (9,6%), efetivos ou contratados, para que possam fa-
zer cumprir o Plano Nacional de Educação. Outra dúvida que paira é quais às sansões 
serão tomadas para os que não estiverem de acordo com esta meta.

Desta forma, a qualificação do professor pela formação, seria para Gatti

O professor não é descartável, nem substituível, pois, quan-
do bem formado, ele detém um saber que alia conhecimento 
e conteúdos à didática e às condições de aprendizagem para  
segmentos diferenciados. Educação para se ser humano se faz 
em relações humanas profícuas (GATTI, 2009, p. 91).

Chegando ao consenso de que a formação docente é fundamental para 
que seja obtida uma boa educação formal pelos educandos, Tardif  (2002,  
p. 36) diz “estes saberes como um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou 
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menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes discipli-
nares, curriculares e experienciais.” Com isso, somos remetidos a uma concepção de 
formação de professores como sendo algo complexo e onde os saberes necessários 
para exercer a docência são formulados. Portanto, não devemos conceber que um 
professor entre em sala de aula para lecionar sem uma formação consolidada e coe-
rente com sua área de atuação. 

Para que esta ideia possa ser analisada com mais clareza e respaldo, trago a 
tabela 4, que teve como criação a comparação entre a formação dos docentes desta 
coordenadoria e área de atuação. 

Tabela 4: professores atuando em sala de aula em desvio de área de formação (daf)

MUNICÍPIO
IDENTIDADES FUNCIONAIS

N %
Canoas 229 18,1
Esteio 89 29,1
Nova Santa Rita 24 33,8
Sapucaia do Sul 93 21,7
Triunfo 30 26,1
TOTAL 465 21,2

Fonte PGRH – Programa de Gerenciamento de Recursos Humanos – 15/08/2013

Observando estes dados trazidos pela tabela 4, vislumbramos com mais ni-
tidez o fato de possuirmos um grande número de professores atuando fora de sua 
área de formação. Esta realidade é apresentada com um numerário equivalente a 
21,2% do número de identidades funcionais nessa coordenadoria. Lembrando que 
recentemente uma modificação no sistema de ensino estadual modificou a grade cur-
ricular do ensino médio. Proporcionando uma nova disciplina denominada seminário 
integrado, onde não existe profissional graduado, efetivo ou contratado para esta dis-
ciplina. O profissional é desviado de sua área de formação para realizar um trabalho 
que tem como objetivo desenvolver projetos aplicados na escola. Através desta nova 
diretriz educacional o número de professores nesta coordenadoria aumentou em 237 
identidades funcionais nos últimos dois anos. Observe a colocação de Acácia abaixo

Se os estudos já vêm apontando os problemas relativos a for-
mação de professores de ensino médio de educação geral, a si-
tuação se agrava com a proposição, pela Lei n. 11.741/2008, da 
modalidade que integra ensino médio e educação profissional 
(ACÁCIA, 2011, p. 668).
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Contudo, duas considerações são bastante pertinentes. Primeiramente, o fato 
de o profissional defender a ideologia acadêmica de que cada professor deva atuar 
apenas em sua área de formação, sendo assim, podendo ser exigido que ele cumpra 
sua carga horária em mais de uma escola, podendo ser duas, três e até mesmo quatro. 
Podendo este cenário ser ainda mais penoso, aceitando a hipótese de que as escolas 
sejam em municípios diferentes entre elas. Posteriormente, a outra possibilidade é 
mais prática, onde o docente aceita atuar em disciplinas diferentes da sua formação, e 
que, normalmente, não domina, em detrimento de uma comodidade maior5.

Demonstrando a existência deste fator qualidade de vida e ação pedagógica 
no cotidiano dos membros do Magistério Público, elaboramos a tabela 5, que vem a 
seguir:

Tabela 5: relação professores número de escolas de atuação

MUNICÍPIOS PROFESSORES ATUANDO EM MAIS 
DE UMA ESCOLA

N %
Canoas 107 8,4
Esteio 50 16,3
Nova Santa Rita 7 9,9
Sapucaia do Sul 61 14,2
Triunfo 17 14,8
TOTAL 242 11,1

Fonte PGRH – Programa de Gerenciamento de Recursos Humanos – 15/08/2013

Discutindo a atuação dos profissionais à luz destes dados, é possível com-
preender porque o número tão alto de professores atuando fora de suas áreas de for-
mação, chegando ao ponto de “prostituirem” sua formação a favor de uma economia 
de tempo, dinheiro e saúde, atuando em apenas uma escola. Mantendo a discussão 
dentro deste cenário, nada agradável, é importante o dado de que 52 identificações 
funcionais (21,5%), da totalidade dos professores que atuam em mais de uma esco-
la, exercem sua vida profissional em mais de um município. Apesar deste fato ser 
compreensível, acreditamos não ser favorável à qualidade da educação apresenta-
da aos nossos educandos, pois, nossos professores, na maioria, realizam  suas for-
mações iniciais e continuadas em determinada área do conhecimento, sendo assim,  
 
5  Exemplificando esta situação de comodidade, apresento o caso isolado do professor contratado 
emergencialmente em 2002 para atuar na disciplina de Geografia. Sua atuação profissional hoje se 
desenvolve da seguinte maneira: 9h de ensino religioso, 6h de história, 3h sociologia e 12h filosofia. 
Sendo que estas disciplinas estão no nível fundamental e médio da educação básica. 
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profissionais qualificados para exercerem as atividades docentes dentro das áreas a 
que se prepararam e se credenciaram, já nas demais, torna-se uma dúvida. Confirma-
ção desta colocação encontramos em Gatti, conforme segue abaixo.

Como se pode facilmente depreender, as colocações acima fei-
tas têm a ver com um amplo conceito de qualidade na educação, 
e se aliam muito fortemente à qualidade da formação dos pro-
fessores, seja ela em graduações ou em processos de educação 
continuada, formais ou informais, fora da escola ou no cotidia-
no escolar (GATTI 2009, p. 92).

Assim como Gatti (2009), Marques (2006) concorda que o deslocamento entre 
diferentes escolas prejudica o planejamento das aulas e por consequência a qualidade 
das mesmas, conforme segue:

É diretriz da Política de Recursos Humanos da SEDUC que 
“todos os docentes tenham sua carga horária concentrada pre-
ferencialmente a mesma escola” (PLANO DE EXPANSÃO E 
REFORMA DO ENSINO MÉDIO 1995 - 2002, p. 32), fato 
que nem sempre ocorre, principalmente com os professores 
temporários que lecionam em várias escolas para completar sua 
carga horária, tendo que se locomover de um lado para o outro 
para dar conta de seu trabalho.
Fica em pauta, assim, a qualidade de suas aulas, o tempo dis-
ponível para planejar quando, na verdade, o professor se sobre 
carrega de aulas e não encontra tempo para um planejamento, 
não se capacita e não recebe um salário que lhe permita investir 
na assinatura de uma revista ou comprar um livro (MARQUES, 
2006, p. 93).

Reforça a ideia de que os docentes devem atuar em suas áreas de qualificação. 
As falhas ou as incapacidades de acompanharem as mudanças institucionais determi-
nam em grande parte a formação dos professores e, na sequência, de seus educandos. 
Portanto, faz-se necessário um profissional bem preparado e atuando com aquela 
área do conhecimento que escolheu se aprofundar. Este aprofundamento, que pode 
ser formal ou informal, que ocorre diariamente durante as aulas ministradas, troca 
de experiências através de mesas redondas e/ou oficinas, ou, ainda, em seminários 
de formação continuada proporcionada pela escola ou coordenadoria, atualizam o 
profissional, oxigenando a “máquina” educacional.

Acreditamos que cabe, mais uma vez, reafirmar, como indicação para o futuro 
um dos princípios formulados para uma base comum nacional para todos os cursos 
de formação de educadores, apresentados no documento final do X Encontro Na-
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cional da Anfope6 (2000), “Sólida formação teórica e interdisciplinar sobre o fenô-
meno educacional e seus fundamentos históricos, políticos e sociais, bem como os 
domínios dos conteúdos a serem ensinados pela escola.” Sendo assim, é necessário 
questionar a situação que se apresenta na realidade: estou qualificado formalmen-
te para exercer esta disciplina? A rotina de um professor em mais de uma escola 
exige deste o dobro de comprometimento, afinal, será o dobro de sábados letivos, 
regimentos diferentes, plano político-pedagógico também diferente, educandos com 
realidades possivelmente diferenciadas. Associado a todas estas questões acrescente 
o deslocamento e, ficamos refletindo: Eu consigo dar conta desta demanda? Eu real-
mente preciso desta jornada de trabalho?

Esta última questão foi respondida por 926 profissionais desta coordenadoria, 
ao assumirem compromisso com uma carga horária de no máximo 25h semanais, 
onde a maior parte é de professores efetivos no estado ou educadores de anos ini-
ciais, onde a disposição pedagógica da organização das turmas divide em anos finais, 
no turno da manhã, e, anos iniciais, no turno da tarde, com isso, os professores de 
anos iniciais não podem ser convocados para ampliar suas cargas horárias. No entan-
to, esta atitude, tanto das escolas como dos docentes, repercute na qualificação dos 
profissionais que serão contratados. Já que onde um professor efetivo, graduado e 
experiente e que poderia assumir 40h acaba assumindo apenas 20h, deixa outras 20h 
sem cobertura, abrindo necessidade de contratação emergencial.

Nessa moldura, abre-se um mercado de trabalho para um público que ainda 
não possui a formação mínima necessária para a realização das tarefas com maestria. 
Conforme é apresentado pela tabela 6 a seguir.

6  As recém-aprovadas diretrizes explicitam a natureza das orientações que levaram à proposição 
do modelo que fundamentou a criação dos institutos superiores de educação como estrutura ins-
titucional para a formação de professores. Essa foi a forma encontrada pelo MEC para traduzir 
a concepção de uma base comum nacional, bandeira histórica do movimento dos professores. O 
que poderia ser tomado como um consenso, no entanto, padece de uma contradição fundamental, 
uma vez que a base comum nacional perseguida pelos educadores nasce de um projeto de socieda-
de oposta ao que produz o neoliberalismo.
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Tabela 6: professores contratados emergencialmente que ainda estão com a graduação em 
curso

MUNICÍPIOS
PROFESSORES COM GRADUAÇÃO EM CURSO

N %
Canoas 59 4,7
Esteio 33 10,8
Nova Santa Rita 5 7,0
Sapucaia do Sul 31 7,2
Triunfo 3 2,6
TOTAL 131 6,0

Fonte PGRH – Programa de gerenciamento de Recursos Humanos – 15/08/2013

Neste apanhado de dados, podemos perceber que, aproximadamente, 6,0 % 
dos profissionais desta coordenadoria não possuem a formação mínima para exer-
cer suas atribuições, descritas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 
LDBEN. Apesar do percentual baixo, é uma situação que deveria preocupar os gesto-
res, afinal, estão nas cadeiras para garantir a excelência da educação pública no estado 
do Rio grande do Sul. Preocupação esta se justifica pelo fato de muitos professores 
serem contratados para suprir uma necessidade emergencial e, como não existem 
políticas públicas para que esta emergencialidade seja solucionada, os contratados só 
saem dessa situação de vínculos precários quando eles acham convenientes. 

Associando esta inoperância do sistema de gestão, em acompanhar os pro-
fessores emergenciais para que terminem sua graduação, com a pseudoestabilidade, 
surgem casos de profissionais que nunca acabam sua graduação e aposentam-se nos 
cargos de professores, mesmo sendo estes contratos emergenciais.7

Esta banalização dos formadores das mentes deste povo não é exclusivida-
de deste Estado, ou deste sistema de ensino, Segundo Gatti, esta superficialidade 
também assombra as cadeiras da academia, onde os docentes buscam inspiração e 
orientação para obter qualidade em seu fazer pedagógico.

Pede-se que o currículo propicie o conhecimento da escola, 
conhecimento do ensino, porquê ensinar, conhecimentos para 
ensinar, conhecimento de como se pode ensinar, gestão da sala 
e da escola, como também formação em aspectos da sociologia, 
da política, da filosofia, psicologia, antropologia, comunicação, 

7  Estes casos podem ser exemplificados como o do professora da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Eurico Altair da Motta, que possui um contrato emergencial, para Educação Física, 
desde 1995. Consta no Programa de Gerenciamento de Recursos Humanos que esta profissional 
ainda está cursando a graduação.
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linguagens. Nada mais complexo. Continuaremos na superfi-
cialidade, no faz de conta? Os dados disponíveis mostram que 
estamos longe de conseguir currículos aderentes às proposições 
do Conselho Nacional de Educação (GATTI, 2008, p. 221).

Sendo assim, fica cada vez mais transparente o grau de preocupação dos go-
vernos com a educação neste pais/estado. Observemos que já não estamos mais 
na etapa de memorização e armazenamento quantitativo de informações, queremos 
acreditar que a educação nos dias de hoje é muito mais de consciência, interpretação 
da realidade de vida, capacidade de fazer crítica social e desenvolver um raciocínio 
lógico matemático mas, para tanto Acácia escreve

o professor precisara adquirir a necessária competência para, 
com base nas leituras da realidade e no conhecimento dos sa-
beres tácitos e experiências dos alunos, selecionar conteúdos, 
organizar situações de aprendizagem em que as interações entre 
aluno e conhecimento se estabeleçam de modo a desenvolver 
as capacidades de leitura e interpretação do texto e da realidade, 
comunicação, análise, síntese, crítica, criação, trabalho coletivo, 
e assim por diante. Enfim, ele deverá promover situações para 
que seus alunos transitem do senso comum para o compor-
tamento científico. Para tanto, ao professor não basta conhe-
cer o conteúdo específico de sua área; ele devera ser capaz de 
transpô-lo para situações educativas, para o que deverá conhe-
cer os modos como se dá a aprendizagem em cada etapa do 
desenvolvimento humano, as formas de organizar o processo 
de aprendizagem e os procedimentos metodológicos próprios a 
cada conteúdo (ACÁCIA, 2011, p. 670).

Os autores como estes demonstram a complexidade que é o fazer pedagógico 
e o quão amplo deve ser a formação do profissional que exercerá esta profissão no 
nível de ensino básico. Contudo, o próprio sistema que deveria propor mudanças está 
estanque, conforme mostra Gatti.

Reverter um quadro de formação inadequada não é processo 
para um dia ou alguns meses, mas para décadas. Como afir-
mamos em outro texto “Não se faz milagres com a formação 
humana mesmo com toda a tecnologia disponível. Não dá para 
implantar um chip de sabedoria no homem. Esta tem que ser 
desenvolvida em longo processo de maturação” (2009, p. 95).

 Esta resistência em aplicar as diretrizes necessárias para que a gestão pú-
blica garanta uma formação adequada tanto aos seus profissionais quanto aos seus 
educandos  é fruto de uma cultura de protelação, onde cada gestão protela atitudes 
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necessárias para que não seja criado nenhum fato político que venha a comprometer 
a sequência do governo. Neste sentido, é sempre válido ressaltar que há uma fatia 
considerável de professores, cerca de 711 (32,5 %), que possuem além de sua forma-
ção inicial, outra graduação e/ou alguma(s) pós-graduação(ões).

A ideia de aplicar a formação continuada em serviço surgiu com bons olhos 
pelo lado da categoria dos professores mas, infelizmente, ainda não decolou. Sendo 
que poderia ser este o caminho para uma reciclagem, qualificação ou até mesmo a 
conclusão da primeira graduação.

No entanto, entre as muitas divergências, há pelo menos alguns aspectos sobre 
os quais há consenso: a escassez de professores, notadamente em algumas áreas e 
regiões e a insuficiência ou inadequação das políticas e das propostas para esta for-
mação profissional.

Na intenção de contextualizar estes aspectos, montamos o quadro 5, que 
monstra o número de profissionais da educação em cada área do conhecimento, 
observemos o que segue.

QUADRO 58: CARGA HORÁRIA NECESSÁRIA COMPARADA AOS PROFESSORES 
E SUAS HABILITAÇÕES 
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SERIES INICIAIS 5040 860 140 2160 760 8960 8760 - 200
MATEMÁTICA 2938 713 204 655 244 4755 3255 - 1500
LÍNG. PORTUGUESA 2638 606 173 605 233 4255 3262 - 993
CIÊNCIAS 1041 171 48 273 120 1653 1302 - 351
EDUCAÇÃO FÍSICA 1296 328 94 282 102 2102 1887 - 215
HISTÓRIA 1643 385 110 1465 142 2653 1638 - 1015
GEOGRAFIA 1643 385 110 1465 142 2653 1331 - 1322
ARTES 995 221 63 232 91 1602 447 - 1155
LÍNGUA INGLESA 1643 385 110 1465 142 2653 1580 - 1073
ENSINO RELIGIOSO 648 164 47 141 51 1051 194 - 857
LITERATURA 301 107 31 50 11 500 539 + 39
QUÍMICA 602 214 62 100 22 1000 693 - 307
BIOLOGIA 602 214 62 100 22 1000 779 - 221

8  O quadro foi elaborado utilizando a organização da grade curricular da SEDUC/RS e fazendo 
um cruzamento com os dados do apêndice desta dissertação no campo de atuação.
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FÍSICA 602 214 62 100 22 1000 625 - 375
SOCIOLOGIA 301 107 31 50 11 500 376 - 124
FILOSOFIA 301 107 31 50 11 500 155 - 345
ESPANHOL 301 107 31 50 11 500 361 - 139
ARTES 301 107 31 50 11 500 461 - 39

Fonte PGRH – Programa de Gerenciamento de Recursos Humanos – 15/08/2013

O quadro 5, nos mostra, entre outros fatores, o fato de que esta Coordena-
doria não possui professores habilitados para suprir a demanda exigida pela grade 
curricular da Educação Básica nas diversas áreas do conhecimento, tanto a nível Fun-
damental como a nível Médio, com a única exceção na disciplina de Literatura. 

Portanto, as disciplinas de Geografia, Filosofia, Matemática e Física, são as 
que apresentam maior deficiência ao compararmos a demanda com a oferta de carga 
horária nessas disciplinas. Ressaltamos, também, que a disciplina de Ensino Religioso 
vem sendo descaracterizada como disciplina formadora, pela elevada negativação do 
saldo de seus professores formados e/ou habilitados para lecioná-la. Disciplina essa 
que tem como principal função de complementar a carga horária dos mais diversos 
professores, no momento de organizar os horários nas escolas.

No entanto, devemos ter a clareza de que essa realidade não ocorre dessa ma-
neira, pelo fato de muitos professores, por comodidade própria ou necessidade da 
rede, estão exercendo suas atividades em outras áreas do conhecimento, alguns pro-
fessores efetivos estarem em cargos de direção e vice-direção, assim como biblioteca, 
supervisão escolar, auxiliar administrativo financeiro, orientação escolar e, também, 
sem atividades devido a algum tipo de afastamento ou delimitação da função.

Vale ressaltar o fenômeno a que chamamos de Desvio da Área de Formação 
- DAF, que ocorre entre os professores dentro de suas próprias áreas do conheci-
mento, onde professores de Matemática assumem algumas horas de Física; profes-
sores de Biologia assumem carga horária de Química e Física; professores de Letras 
com habilitação em Espanhol, lecionando Língua Inglesa e os cruzamentos possíveis 
dentro desta área do conhecimento; no entanto o mais confuso nesta dinâmica é 
a área das Ciências Humanas, onde professores(as) de História lecionam Filosofia, 
Sociologia e Geografia, além dos cruzamentos possíveis, dentro desta área do co-
nhecimento. Existe ainda a questão das licenciaturas curtas, que habilitavam apenas 
para o Ensino Fundamental, e encontramos estes profissionais lecionando no Ensi-
no Médio, Ensino Profissionalizante, Matrícula por Disciplina (MPD), Ensino Médio 
Normal, e, não raras vezes, na Supervisão Escolar, onde preparam e acompanham a 
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ação pedagógica da escola onde possuem lotação. Dados estes são percebidos ao nos 
debruçarmos sobre o apêndice dessa dissertação. No entanto, para Gatti a formação 
universitária é fundamental para um resultado satisfatório no exercício da profissão 
conforme segue:

Pensamos o professor como um profissional e, como tal, ele 
deve ser preparado para enfrentar os desafios constantes desse 
trabalho. Sabendo que um curso de graduação não tem condi-
ções de formar completamente um profissional, mas é de sua 
responsabilidade oferecer uma formação básica adequada e su-
ficiente para que os que dele saem possam se inserir no traba-
lho com condições de atuar e aperfeiçoar-se constantemente a 
partir de uma boa base formativa inicial. Quando esta é falha 
o desempenho profissional sofrerá, e sofrerá o trabalhador, no 
caso, o professor, que terá de sobrepujar várias lacunas e difi-
culdades que se farão presentes. Portanto, a licenciatura deve 
oferecer condições de profissionalidade aos que a frequentam 
(GATTI, 2011, p. 206).

Nesse cenário apresentado encontramos, aproximadamente, 465 (23,3%) pro-
fessores atuando em Desvio de Área de Formação (DAF), conforme dados da ta-
bela 8, citados anteriormente. Vislumbramos os efeitos negativos desta prática de 
gestão, onde a ausência de recursos humanos na rede de ensino estadual é suprido 
por profissionais sem formação adequada, onde os únicos anseios são: aumento dos 
vencimentos devido ao acréscimo na carga horária, possibilidade de exercer a fun-
ção em uma única instituição de ensino e evitar que nossos jovens não fiquem sem 
atendimento escolar, associamos, ainda, a pressão que estes professores contratados 
emergenciais recebem da Coordenadoria neste sentido. 

Sendo assim, muitas vezes é possível prever que mesmo com formação ade-
quada, um profissional deixa os bancos acadêmicos completamente preparado para 
exercer sua profissão, em um campo recheado de dilemas e dualidades, como conce-
ber que atuará de forma satisfatória em uma área e/ou disciplina que não domina? 
O tempo destinado para preparação das aulas a serem ministradas terão de ser redo-
bradas, no entanto, onde encontrar fôlego e possibilidade cronológica para isto? Já 
que aproximadamente 12,7% do professorado dessa Coordenadoria apresentam dias 
matrículas, perfazendo 20h + 20h ou 20h + 40h na rede estadual, conforme a tabela 
7, apresentada anteriormente. Podemos trazer ainda a informação, obtida na análise 
do apêndice dessa dissertação, de que, aproximadamente, 53% dos professores desta 
CRE exercem mais de 25 horas semanais em sua rotina na rede estadual. Dados esses 
que não consideram vínculos com redes públicas municipais ou privadas, variável que 
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não podemos elencar através do sistema que utilizamos para produzir estes dados.

Considerações Finais

Através das aproximações realizadas a partir dos dados apresentados podemos 
compreender a complexidade que circunda os contratos emergenciais no quadro do 
magistério público estadual no Rio Grande do Sul. A esta complexidade, estão asso-
ciadas, uma política de estagnação na realização e nomeação dos concursos públicos 
para suprir o quadro das escolas públicas estaduais quanto a sua deficiência de recur-
sos humanos, no caso aqui, professores.

Incorporada a esta inércia política dos diversos gestores que assumiram a ges-
tão, em especial da região examinada neste trabalho, encontramos políticas que não 
valorizaram os servidores do magistério público estadual, como fora no caso do Pro-
grama de Demissões Voluntárias. Neste, o abandono do concurso público foi alvo 
de uma significante parcela dos professores que nesta coordenadoria exerciam suas 
funções pedagógicas, em troca de vencimentos, já que estes, oriundos do fruto do 
seu trabalho, eram insuficientes para prover a família ou necessidades pontuais que 
surgiam, retornando em alguns casos na forma de contratos emergenciais.

Em uma rede onde o número de soluções paliativas (contratos emergenciais) 
supera os profissionais de vínculo efetivo. Parece-nos claro que a preocupação das 
gestões há muito tempo não está em solucionar tal problemática, mesmo sendo ela 
nas artérias do sistema educacional gaúcho. Acrescido a isto é possível apontar uma 
situação potencialmente problemática: a dos profissionais de educação em Desvio 
da Área de Formação (DAF), onde no mesmo período de tempo para planejamento 
precisam apropriar-se de um conhecimento específico que não possuem, sendo, mui-
tas vezes, em mais de uma área do conhecimento.

Neste momento, acreditamos que a ponderação sobre todas estas variáveis 
permite refletir sobre os resultados que as avaliações externas vem nos apresentando 
como um padrão para a elaboração de políticas públicas, no intuito de trazer melho-
rias aos bancos escolares. Mas, a única certeza que persiste é que o sucesso da educa-
ção, tanto na Coordenadoria em foco, quanto em nível estadual e nacional, depende, 
sim, de uma política de valorização e constituição da profissão docente. Esta que so-
mente será efetivada quando for política de Estado e não apenas de governo. Política 
essa que tem na sua constituição todas as condicionalidades para que a valorização 
docente se efetive: condições de trabalho, formação inicial e continuada, jornada de 
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trabalho, progressão na carreira, estatuto ético-epistemológico, remuneração e per-
tencimento a associações científicas e sindicatos.
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Um olhar para si: o tecer da identidade docente  
dos professores alfabetizadores

Elba Gamino da Silva
Gilberto Ferreira da Silva

Introdução 

O presente artigo tem por objetivo colocar em evidência a discussão sobre 
a construção da identidade docente de professores alfabetizadores. Nossa intenção 
é a compreender como esses profissionais se identificam como docentes e como 
estabelecem relações entre a formação inicial e sua experiência profissional. Nesse 
sentido, partimos de uma aposta inicial, onde os processos de construção de iden-
tidade docente estão intimamente ligados com a formação por um lado e, de outro, 
com a prática que tanto pode ser profissional quanto existencial. É nessa direção que 
lembramos Egídio Schimitz:

Quando falamos em educação e educador, precisamos lem-
brar-nos que o ser humano é o único que pode educar-se. Mas 
não se fala de um homem abstrato, utópico, senão do homem 
real, em situação. Também o educador é um homem concreto, 
com características, valores, aspirações, realizações, problemas 
e frustrações próprios, mas integrado dentro de um contexto 
maior (1996, p. 126).

Portanto, o educador em sua prática levará consigo seus valores, suas crenças, 
obviamente que possui seus saberes teóricos, apreendidos na Universidade ou nas di-
ferentes experiências existenciais experimentadas. Neste texto optamos por enfatizar 
aspectos históricos que permitem compreender como esta discussão veio se pautan-
do e, ao mesmo tempo, permitindo acumular uma reflexão no campo. Na sequência 
traçamos algumas ideias com o objetivo de articular e aproximar às questões mais 
contemporâneas da discussão sobre identidade docente.

 

 Aspectos Históricos: construindo a identidade docente

Para iniciar essa reflexão, destacamos a seguinte pergunta: “O que é ser profes-
sor?” Encontramos em Tardif   um primeiro apontamento:

(...) O professor/a é antes de tudo alguém que sabe alguma coi-
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sa e cuja função é transmitir esse saber, embora, não se reduza a 
isso, e esse conhecer não seja uma questão banal como se pode 
pensar inicialmente. O saber do professor/a é um saber plural: 
o professor/a padrão é alguém que deve conhecer sua matéria, 
sua disciplina e seu programa, que deve possuir certos conheci-
mentos das ciências da educação e da pedagogia sem deixar de 
desenvolver um saber prático fundado em sua experiência co-
tidiana com os/as alunos/as (TARDIF apud LOUQUERCIO; 
DEL PINTO, 2003, p. 21)

O professor desenvolve o seu trabalho a partir do seu conhecimento técnico, 
teórico, interpessoal, didático, enfim diversos elementos que compõe sua formação 
que favorecem o exercício de sua profissão; em outras palavras, falamos aqui sobre 
profissionalidade que Sacristan (1999. p. 65) define como ação docente, isto é, o 
conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que cons-
tituem a especificidade do ser professor.

Tal perspectiva aponta que o indivíduo se constrói na profissão, pois a for-
mação inicial não define uma identidade profissional, entretanto, acreditamos que 
o indivíduo vai “colorindo” sua ação e postura profissional a partir das experiências 
vividas, das reflexões de sua ação no cotidiano do fazer educativo, bem como, as ex-
periências proporcionadas na própria formação continuada.

A profissão docente, no contexto europeu, desenvolveu-se a partir da urbani-
zação, os costumes começavam a ser uniformizados no século XVIII. Com o fortale-
cimento das cidades e com o advento da burguesia, possibilitou-se a “popularização” 
do ensino, pois até então a alfabetização era restrita para os filhos dos aristocratas. 
Contudo, no momento em que a burguesia ganha lugar de destaque na sociedade, e 
mesmo como forma de preservação da cultura, era importante que o Estado-Nação 
promovesse a consciência nacional, padronizando assim a educação, sistematizando 
os conteúdos no ensino das primeiras letras. Aspecto este último, inclusive como 
forma de preservar a própria língua. Assim ilustra Marlene Ribeiro (1997, p. 182):

(...) na Europa, no século XVIII quando, sob a égide de novas 
forças produtivas, as manufaturas dão lugar às fábricas, inau-
gurando novas relações de produção. Tais mudanças irão fun-
damentar a nova organização política construída pelo Estado 
moderno; as novas relações do homem com a natureza repre-
sentada pela ciência moderna e as novas formas de organização 
e transmissão de conteúdos escolares através de uma escola mo-
derna que por via de consequência, exigirá novos professores.



67

Até então o ensino era administrado pela igreja católica, e corpo docente era 
composto por religiosos, e, no final do século XVIII, o Estado substitui a igreja na 
organização o ensino.

Uma das primeiras preocupações dos reformadores do século 
XVIII consiste na definição de regras uniformes de seleção e 
de nomeação dos professores. A diversidade de situações edu-
cativas do Antigo Regime não serve os novos desígnios sociais 
e políticos: é necessário retirar os professores da alçada das co-
munidades locais, organizando-os como um corpo do Estado. 
Neste sentido, a estratégia de recrutamento não privilegiará os 
candidatos que tencionam fixar-se nas suas terras de origem, 
visando, pelo contrário, a construção de um corpo de profis-
sionais isolados, submetidos à disciplina do Estado. (NÓVOA, 
1999, p. 17)

Portanto, para o professor poder exercer seu ofício, deveria se submeter às 
regas do Estado, que nesse período determinou que o professor só poderia dar aulas, 
se tivesse uma licença, com a criação dessa licença ou autorização, marca então a 
profissionalização da atividade docente, pois com isso se define um perfil técnico que 
contribui para o recrutamento de professores. Assim, o Estado passa a reconhecer a 
docência como profissão. Tal reconhecimento permite que os professores comecem 
a reivindicar melhores condições de trabalho e de desenvolvimento técnico pedagó-
gico. 

Na segunda metade do século XIX, percebe-se a ambiguidade no perfil deste 
profissional, pois não podem ser considerados burgueses, entretanto, igualmente não 
podem ser considerados do povo. Parte-se do pressuposto que não devem ser inte-
lectuais, mas devem ter conhecimento suficiente para ensinar os mais jovens. Não 
são considerados como autoridades locais, mas exercem poder de influência. Uns 
dos efeitos deste processo ambíguo do lugar ocupado pelos professores na estrutura 
social observa-se a partir do século XIX quando os professores passam a criar as-
sociações o que permitirá, de maneira mais efetiva, a construção de uma identidade 
coletiva profissional. Inicialmente as práticas associativas se pautaram em três eixos; 
melhorias no estatuto profissional, controle da profissão e definição de uma carreira 
(NÓVOA, 1999, p. 19).

Na avaliação de Nóvoa:

A profissão docente exerce-se a partir da adesão coletiva (im-
plícita ou explícita) a um conjunto de normas e de valores. No 
princípio do século XX, este “fundo comum” é alimentado pela 
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crença generalizada nas potencialidades da escola e na sua ex-
pansão ao conjunto da sociedade. Os protagonistas deste desig-
no são os professores, que vão ser investidos de um importante 
poder simbólico. A escola e a instrução encarnam o progresso: 
os professores são os seus agentes. A época de glória do mo-
delo escolar, também o período de ouro da profissão docente. 
(NÓVOA, 1999, p. 19).

Para o processo de profissionalização dos professores, Nóvoa (1999, p. 20) 
aponta quatro etapas, duas dimensões e um eixo estruturante que podem ser vistos, 
historicamente, como dimensões que se complementam. A primeira etapa diz res-
peito à execução do trabalho docente como uma atividade a ser realizada o tempo 
inteiro, como uma parte importante de sua vida. A segunda etapa refere-se a licença 
oficial que garante ao professor o exercício de sua função, e ao mesmo tempo ocupa 
um lugar de controle. Com o uso da licença, emitida pelo estado, igualmente assume, 
paulatinamente o controle da educação e das normas que passam a reger a profissão 
e o exercício da docência. A terceira etapa diz respeito a criação de uma instituição 
que tivesse como objetivo a formação de professores. A quarta e última etapa eviden-
cia a construção de associações profissionais com o objetivo de garantir e demarcar 
melhorias para a categoria.

Quanto às dimensões, primeiramente a importância do conhecimento e téc-
nicas necessárias para a qualificação da atividade docente e quanto aos valores, ética, 
normas que regem não somente o dia-a-dia de sala de aula, mas também as relações 
entre os docentes e a comunidade. Por fim o eixo estruturante está relacionado com 
o prestigio social do professor. 

Marilia Pinto Carvalho (1996) aponta as tendências da profissão docente do 
contexto brasileiro destacando as linhas de discussões. A primeira tendência defende 
a burocratização, a fim de combater os vícios personalistas das organizações tradicio-
nais. Um segundo debate centrou-se sobre a natureza do trabalho pedagógico, tendo 
como referência as categorias marxistas de trabalho produtivo e improdutivo, mate-
rial e não material, um exemplo são os trabalhos de Demerval Saviani, Vitor Paro, 
Nicanor Palhares de Sá e Romualdo Portela de Oliveira.

A autora também chama atenção para o debate que vem sendo desenvolvido 
por Miguel Arroyo, Bruno Pucci e Álvaro Moreira Hypolito. Estes autores colocam 
a discussão sobre a proletarização do magistério em evidência nos debates, aliado a 
isso enfatizam a reflexão sobre a autonomia do trabalho docente.

No contexto brasileiro, Costa (1995) fala que o trabalho docente esteve histo-
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ricamente vinculado à igreja católica, dos padres da Companhia de Jesus, que mono-
polizavam a educação nas colônias destinadas aos colonos brancos recém-chegados 
de Portugal.  Já a educação destinada aos índios, negros e mestiços praticada pelos 
jesuítas era de caráter civilizatório, através da catequese, o que em grande medida 
formava para a “docilidade”.

A primeira Escola Normal para formar professores primários foi fundada em 
1835, em Niterói, a segunda em 1836, na Bahia, e em 1846 foi criada outra em São 
Paulo. Muitas das primeiras escolas formavam somente estudantes do sexo masculi-
no. Ao fim do século, porém, a ocupação de educadores primários era tanto mascu-
lina quanto feminina, e o magistério, nessa época, representava alto prestígio para a 
mulher numa sociedade em que os índices gerais de escolarização eram muito baixos. 
Para Sonia Penin e Miquel Martinez (2009, p. 17)

Na Constituição de 1934, fica estabelecida, além da gratuidade, 
também a obrigatoriedade. Todavia, nos anos 30, apenas 60% 
das crianças brasileiras estavam matriculadas na escola primária 
de duração de quatro anos. Somente nos anos 40, com a institui-
ção dos sistemas estaduais de ensino, é que se inicia a organiza-
ção do atendimento à população, começando, pouco a pouco, a 
escola primária a se abrir para além das elites. É também a partir 
dessa época que o país começa a se incomodar com o seu atra-
so: poucos alunos e muita repetência (2009, p. 17-18).

Cumpre esclarecer que, no contexto brasileiro, antes da Constituição de 1988, 
não havia nenhum instrumento que regularizasse a permanência de criança na escola. 
Consequentemente, se pararmos para analisar esse quadro, vamos perceber que as 
instituições formavam os educadores para lidar com turmas homogêneas, tanto so-
cial e econômica quanto culturalmente. Entretanto, conforme bem apontam Penin e 
Martinez, o reconhecimento do professor como profissional da educação: 

Ocorre bem depois da de outras áreas. No Brasil, os primeiros 
cursos de formação de professores para o ensino primário se 
estabeleceram em algumas capitais a partir de 1895, em nível 
secundário, com duração máxima de dois anos (2009, p. 19).

Somente no início do século XX, a formação estende-se para as cidades do 
interior, mas como curso secundário. Até a década de 70, os professores que aten-
diam a educação básica, mesmo tendo a formação em nível secundário (Magistério), 
atendendo tanto a elite como a classe popular, não eram questionados sobre sua 
formação, pelo contrário, ser professor carregava certo status.

Temos estudos que apresentam as questões de gênero, um ponto significativo 
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para pensar sobre a identidade docente. Na década de 70, ocorre o movimento femi-
nista, onde as mulheres buscam seus direitos. Esse movimento não se restringiu ape-
nas ao Brasil, pelo contrário, ganhou repercussão mundial, pois as mulheres queriam 
outras opções de vida que não fosse apenas o casamento. 

A educação escolarização, como veiculadoras desses pressupos-
tos, passava a ser importante e necessária para as mulheres, mas, 
ao mesmo tempo, deveria ser domesticadora para que essas não 
transcendessem os limites impostos pelas estruturas sociais. As-
sim, as mulheres poderiam e deveriam ser educadas e instruídas, 
era importante que exercessem uma profissão – o magistério – e 
colaborassem na formação das gerações futuras, porém a coor-
denação e as diretrizes básicas da escolarização manter-se-iam 
sob a liderança masculina, cabendo aos homens a primazia na 
tarefa de dirigir e organizar o ensino e de selecionar os conteú-
dos escolares. (ALMEIDA 1996, p. 73)

Diante desse cenário, a opção pelo magistério se apresentava para muitas mu-
lheres como uma possibilidade viável, considerando que em muitos cursos, para além 
do magistério, tais como Direito e Medicina, não era permitido a frequência de mu-
lheres. Nesse sentido o magistério acabou se constituindo uma estratégia de acesso à 
independência econômica e social para as mulheres, ao mesmo tempo em que con-
seguiam manter o imaginário conferido pelo estatuto de professora. A avaliação de 
Almeida deste período histórico é importante para uma compreensão mais apurada: 

(...) ser professora representava um prolongamento das funções 
domésticas e instruir e educar crianças, sob o mascaramento da 
missão e da vocação inerentes às mulheres, significava uma ma-
neira aceitável de sobrevivência, na qual a conotação negativa 
com o trabalho remunerado feminino esvaía-se perante a no-
breza do magistério. Além disso, a professora poderia organizar 
suas tarefas domésticas paralelamente com o exercício do ma-
gistério, pois segundo as regulamentações vigentes, só poderia 
dar aulas meio período. Isso facilitava os cuidados com o lar, 
marido e filhos, o que de outra forma inviabilizaria a saída da 
mulher para o mercado de trabalho. Essa situação manteve-se 
até os anos 70 do século XX, quando a lei 5692/71 introdu-
ziu mudanças na carreira do magistério, assim como em todo 
o ensino, duplicando a jornada de trabalho da professora, entre 
outras alterações. (1996, p. 74)

Entretanto, ao mesmo tempo em que o magistério é ocupado pelas mulhe-
res, institui-se um discurso de desvalorização da categoria profissional, é Costa que  
afirma:
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Assim, são inequívocas as implicações da discriminação baseada 
no gênero no fato do trabalho docente ter se transformado em 
trabalho de mulher. E as professoras parecem ter uma visão 
bastante lúcida desta questão. Segundo elas, quanto menos pro-
fissionalizado é um campo, mais facilmente ele vai se feminizan-
do e, à medida que as mulheres se aproximam dele, os homens 
se afastam. E os homens se afastam não porque não apreciam 
labutar lado a lado com o contingente feminino, mas, simples-
mente, porque profissões feminizadas são profissões mal remu-
neradas ou em decadência salarial. “As professoras têm postura 
profissional mais tolerantes e cedem com mais facilidade’’, afir-
mam. (1995, p. 161)

Para além do processo histórico é possível observar que intrinsicamente à 
profissão docente estão colocados desafios articulados diretamente aos contextos 
históricos e culturais. Um lugar que foi se instituindo e se forjando no próprio exercí-
cio da docência. Portanto, a construção da identidade profissional não se faz sozinha, 
mas são os diversos fatores que participam dessa construção que vão interferindo na 
construção de uma identidade profissional. Barros e Mazzotti destacam que:

(...) a imagem social do professor não é unitária, uma vez que o 
campo da Educação não tem fronteiras bem definidas e se ca-
racteriza pela diversidade de possibilidades de atuação. A escola 
constitui-se por meio de um sistema simbólico, um sistema cul-
tural em que se destacam os processos grupais, a instituição de 
um imaginário social, de um sistema de valores e a compreensão 
do papel do sujeito (2009, p. 168).

Assim podemos pensar que educação não se restringe à escola, pois é uma 
prática social inserida no contexto cultural, político e econômico. Refletir sobre edu-
cação é compreender que esta ação está em permanente transformação, está sempre 
em movimento.

Uma tendência que trata sobre o trabalho docente tem referência da Sociolo-
gia Crítica das Profissões, nesta perspectiva a docência é vista como uma ocupação 
em processo de profissionalização onde a docência não possui todos os atributos 
que possa identificar como profissional. Magali Larson, T. J. Johnson, inauguram na 
década de 70 os estudos críticos sobre o trabalho docente na vertente denominada 
Sociologia Crítica das Profissões. Basicamente estes autores citados trabalham na 
perspectiva de profissão como controle e poder. Para Johnson, a profissão é um meio 
de controlar uma ocupação e profissionalização é um processo histórico específico 
de um domínio político do trabalho, conquistado por um grupo social em determi-



72

nado momento (JOHNSON apud COSTA, 1995, p. 225).

Já Larson, faz uma análise das transformações do capitalismo, situando neste 
contexto as profissões como forma de poder e dominação de um campo. E interpre-
ta o profissionalismo como uma recomposição conforme diferentes circunstâncias 
históricas, o que significa que não existe um único profissionalismo, mas diferentes 
configurações que nem sempre são revestidas das mesmas características (LARSON 
apud COSTA 1995, p. 225)

Tardif  e Lessard (2009, p. 27) entendem profissão como um grupo de profis-
sionais que possuem o controle do seu trabalho através de uma formação superior 
que lhe dá subsídio técnico, possuindo uma autoridade sobre a execução de suas tare-
fas e os conhecimentos necessários à sua realização. Enguita faz uma avaliação deste 
aporte de Tardif  e Lessard, chamando a atenção para o fato de que este controle 
sobre a profissão é relativo:

Os professores têm autonomia parcial frente às organizações e 
ao público. O seu público (alunos e pais) não se coloca numa 
posição dependente como os pacientes dos médicos e os clien-
tes dos advogados. A lei permite que pais e alunos participem da 
gestão das escolas (mas não permitem que familiares e pacientes 
participem da gestão de hospitais). Porém, os docentes, mes-
mo em gestões com participação de pais e alunos, têm maior 
seguro e se submetem apenas à autoridade de outros docentes.  
(EGUITA apud COSTA, 1995, p. 109)

A responsabilidade pela atividade educativa não está somente com o docente, 
pois tem as influências políticas, econômicas, culturais as quais apresentam implica-
ções diretas e indiretas na autonomia docente. Os professores com seus inúmeros 
saberes que compõe sua identidade profissional, mas também requer um conheci-
mento interpessoal a fim de sensibilizar, mobilizar, facilitando assim o processo de 
aprendizagem dos alunos, isso não quer dizer que o professor precisa mudar seu jeito 
para ‘’agradar’’ aos alunos, mas é importante a reflexão e ação nessa relação com o 
outro, pois o objetivo do professor está no fenômeno educativo dentro da sua área 
de conhecimento, e para que estabeleça esse objetivo que é que os alunos aprendem 
se faz necessário uma  interação entre os indivíduos professor e aluno. 

Por mais que o docente ao fechar a porta da sua sala de aula tenha autonomia 
no manejo das atividades ministradas, mas suas ações partem de normas coletivas 
adotadas por outros professores e pela regulação organizacional. Assim como define 
Barros e Mazzotti (2009, p. 167) não há, pois, profissão em si e por si, ela sempre é 
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pelo mandato social que a institui. Há uma corrente que discorre sobre a proletariza-
ção do trabalho docente, pois sendo somente uma reprodução das atividades prepa-
rando os estudantes para a ‘’verdadeira vida’’, para Tardif  e Lessard

(...) o ensino é visto como uma ocupação secundária ou peri-
férica em relação ao trabalho material e produtivo. A docência 
e seus agentes ficam nisso subordinados à espera da produção, 
porque sua missão primeira é preparar os filhos dos trabalha-
dores para o mercado de trabalho. O tempo de aprender não 
tem valor por si mesmo; é simplesmente uma preparação para 
“verdadeira vida”, ou seja, o trabalho produtivo, ao passo que, 
comparativamente, a escolarização é dispendiosa, improdutiva, 
ou quando muito, reprodutiva.( 2009, p. 17)

As palavras do autor chamam atenção para a forma como a educação é vista, 
ou seja, como um produto, nesse sentido a própria autonomia que garante a profis-
sioalização docente, acaba sendo influenciada pelo sistema, na realidade é o sistema 
quem dita as regras nas quais são ensinadas, portanto é uma ‘’falsa autonomia’’. 

Retomando reflexão quanto à identidade profissional do indivíduo cito, Fran-
cisco Imbernon que conceitua a identidade docente como:

Conjunto de traços e informações que individualizam ou dis-
tinguem algo e conformam que é realmente o que se diz que é. 
Identidade é o resultado da capacidade de reflexão, ou seja, da 
capacidade do indivíduo de ser objeto de si mesmo. Entende-se 
como uma organização ou estrutura do conhecimento de um 
indivíduo sobre si mesmo.
Esta estrutura supõe unidade, totalidade e continuidade. Tal 
continuidade se forma no transcorrer da vida cotidiana, no 
constante desempenho de papéis, no interminável processo 
comunicativo. É uma síntese que nos permite dar sentido à 
experiência, integrar nova e harmonizar os processos, às vezes 
contraditórios e conflituosos, que ocorrem na integração da-
quilo que acreditamos que somos com aquilo que queríamos 
ser, entre o que fomos no passado e o que somos no hoje.  
(2010, p. 115)

Como vimos, a identidade profissional é entendida a partir da identificação 
individual (o sujeito se ver na profissão) como também coletiva (os outros lhe reco-
nhecerem como um profissional e a interação desse indivíduo com os seus colegas 
trabalho), que são construídos por valores, crenças, atitudes. Isso implica dizer que a 
identidade docente estabelece-se no contexto educacional (escola, o corpo docente), 
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mas, também, através de sua prática educativa. Assim esclarece Augé: 

(...) a individualidade absoluta é impensável, visto ser impossí-
vel dissociar a identidade coletiva da identidade individual, não 
simplesmente porque a representação do indivíduo é uma pro-
dução social, mas também porque toda representação do indi-
víduo é, necessariamente, uma representação do vínculo social 
que lhe é constancial. (apud CARVALHO, 2005, p. 97)

No momento que refletimos sobre a construção da identidade docente, identi-
ficamos que ela não pode ser vista isoladamente, e somam-se a isso, valores, crenças, 
atitudes, ou seja, quando se fala em identidade docente, convém pensarmos também 
na identidade social.  Analisando sobre essa ótica, pode-se incluir o conceito de pa-
péis que segundo Portugal (1992, p. 80) é o comportamento esperado por alguém 
em determinado contexto, pois o indivíduo mesmo tendo uma formação inicial, sua 
garantia para se identificar na profissão vai partir do significado que deu quando foi 
aluno e também com sua experiência profissional.  

Segundo Carrolo (1997, p. 26) A identidade docente se dá a partir da autoima-
gem do indivíduo - como ele se vê - e, também, sua imagem na sociedade - como os 
outros o veem. Essa construção vai se formar através dos papéis que lhe são dados, 
não somente construídos pela sociedade, ou seja, esses papéis são  construções que 
o sujeito faz a partir das experiências que vivencia e observa e, também, através dos 
padrões sociais construídos previamente.

Portanto, tudo é uma construção, até mesmo a seleção de determinado con-
teúdo pelo educador sofre sua influência, e tal construção estrutura-se ao longo de 
sua prática, onde vai refletindo, aprimorando, reciclando-se, pois a formação inicial 
lhe dá o conhecimento teórico importante contudo a prática é o que legitima a iden-
tidade. 

Na realidade, o trabalho que o professor exerce na escola é quase como um 
artista pintor, com sua obra, exige não somente o conhecimento técnico, mas a ob-
servação constante. É no olhar e sentir que sua obra vai ganhando sentido, mas a 
diferença do pintor para o professor é que esse último trabalha com pessoas, e essa 
complexidade do conhecer o outro a fim de encontrar a melhor forma de mediar o 
conhecimento é preciso estar atento e presente no que ocorre em sala de aula, essa 
presença que eu falo não é somente a presença física, mas a presença de estar dis-
posto para o encontro, pois é comum planejar-se algo em sala de aula e ocorrer os 
imprevistos e o planejado simplesmente ganhou outro rumo, e quanto mais presente 
se está o que não deu certo, pode se transformar possibilitando assim novas aprendi-



75

zagens que se tivesse dado certo, talvez as reflexões não seriam possíveis.

Um conceito importante aportado por Josso pode contribuir nessa reflexão 
sobre os processos constituintes de identidade docente. A “experiência formadora” 
proposta por Josso contempla o estudo da memória e da trajetória de vida do do-
cente e, como ao longo de sua profissão, articulou seus saberes da experiência com o 
conhecimento teórico. Assim, para Josso:

A experiência formadora é uma aprendizagem que articula, hie-
rarquicamente: saber-fazer, e conhecimentos, funcionalidade e 
significação, técnicas e valores num espaço-tempo que oferece 
a cada um a oportunidade de uma presença para si e para a si-
tuação, por meio da mobilização de uma pluralidade de registros 
(2004, p. 38).

A autora destaca que três modalidades entram em cena quando se pensa a 
ideia de experiências formadoras, permitindo que a construção da identidade pro-
fissional docente se dê de forma mais completa: “a) Viver situações significativas 
espontâneas (ter experiências); b) Vivenciar situações e acontecimentos provocados 
por nós mesmos; c) Fazemos sem a intenção e aquelas que provocamos (pensar 
sobre as experiências)” (2004, p. 51). Portanto, a experiência formadora possibilita 
a reflexão sobre as práticas educativas, e também a construção da profissão docente 
como um processo onde o profissional poderá perceber-se na formação inicial e, ao 
logo de sua prática educativa: 

O conceito de experiência formadora implica uma articulação 
consciente elaborada entre atividades, sensibilidade, afetivida-
de e ideação. Articulação que se objetiva numa representação e 
numa competência. É neste ponto que convém ficarmos aten-
tos à importância da escala que está relacionada à experiência 
em questão (JOSSO, 2004, p. 48).

Josso destaca as recordações referenciais, ou seja, símbolos que fazem parte da 
formação, que nos remetem a tais recordações quando se busca bases para o “saber 
fazer”.

São as experiências que podemos utilizar como ilustração numa 
história para descrever uma transformação, um estado, um 
complexo afetivo, uma ideia, como também uma situação, um 
acontecimento, uma atividade ou um encontro (2004, p. 40).

Diante disso, pensar que a identidade docente é considerar uma série de ele-
mentos que vão além da questão técnica e do domínio de conhecimentos específicos. 
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Segundo Josso (2004, p. 48), a formação é experiencial ou então não é formação. Isso 
quer dizer que a formação é um processo constante, nesse sentido, podemos ver com 
mais clareza que a educação é ação, está em movimento.

Mas para que uma experiência seja considerada formadora, é 
necessário falarmos sob o ângulo da aprendizagem, em outras 
palavras, essa experiência simboliza atitudes, comportamentos, 
pensamentos, saber-fazer, sentimentos que caracterizam uma 
subjetividade e identidade (JOSSO, 2004, p. 47).

Considerações finais 

O perfil do profissional docente sofreu modificações significativas ao longo 
da história. A docência era uma prática administrada pela igreja católica, portando os 
indivíduos que exerciam essa função eram religiosos, no momento em que o Estado 
passa a dirigir o setor educacional, permite o ingresso de professores leigos, entre-
tanto a herança do sacerdócio e vocação que faziam parte daquele contexto, até hoje 
estão presentes quando se fala no perfil de um professor.

No momento em que o Estado reconhece os professores leigos através de 
uma titulação, permitindo o exercício da profissão, a escolarização fortalece-se, e 
as camadas sociais menos favorecidas enxergam na instrução uma possibilidade na 
melhoria das condições sociais.

Já quando a profissão docente ganha forma, os professores começam a rei-
vindicar melhoras na sua profissionalização, o desenvolvimento técnico pedagógico 
e também a reprodução de normas e valores. A necessidade de uma formação es-
pecifica, especializada e longa inicia quando os professores reclamam seus direitos, 
movimento no qual contribuiu para a construção de uma identidade coletiva, e com 
essa ação criam-se associações importantes passo para a construção de um grupo 
profissional.

Portanto, a identidade profissional é entendida a partir da identificação indi-
vidual (o sujeito se ver na profissão) como também coletiva (os outros lhe reconhe-
cerem como um profissional e a interação desse indivíduo com os seus colegas de 
trabalho), que são construídos por valores, crenças, atitudes. Isso implica dizer que a 
identidade docente se estabeleceu no contexto educacional (escola, o corpo docente), 
mas, também, através de sua prática educativa.

A experiência formadora, é a integração do saber-fazer com o conhecimento, 
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com a funcionalidade, dando significado para a situação vivenciada a partir da pre-
sença, no estar atento ao ambiente de aprendizagem, obviamente que o professor 
dará sua interpretação a partir da experiência vivida, orientando assim sua trajetória 
profissional, construindo aos poucos sua identidade docente.
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Educação para saúde em doenças crônicas não transmissíveis:  
um estudo de caso

Alice Florentino Echeverria
Rosa Maria Castilhos Fernandes

Gilberto Ferreira da Silva

Introdução

No campo da educação, considerando as ideias de Freire (1992), compreende-
mos a educação como uma importante via de transformação da sociedade e da eman-
cipação do homem. A articulação com a saúde está exatamente no uso da educação 
para a melhoria da qualidade de vida da sociedade, pois é através do ensino da saúde, 
inserido no contexto social do indivíduo, que se pode alcançar um melhor e mais alto 
índice de adesão aos modelos de comportamentos saudáveis.

As doenças crônicas chamam a atenção devido ao aumento de sua prevalência 
diretamente ligada ao fato de que o número de pessoas portadoras de tais patologias, 
já diagnosticadas, é muito inferior ao número real de pacientes acometidos. Essas 
patologias podem evoluir, agravando o quadro pela ausência de conhecimento e/
ou tratamento, ou até mesmo pela realização do tratamento de maneira inadequada. 
Para tanto, opta-se por seguir pelo caminho da educação em saúde, com a intenção 
de poder contribuir para um novo paradigma voltado à mudança de atitudes dos pro-
fissionais, focando sempre no respeito às diferenças entre cada indivíduo.

A Hipertensão Arterial Sistêmica, por ser uma patologia silenciosa, pode gerar 
grandes danos à saúde do portador e custos sociais, por esse motivo é fundamental 
que o paciente compreenda a ação deste profissional e também se sinta responsável 
pela sua própria saúde.

Contextualização da educação em saúde no Brasil

Discorrendo sobre os aspectos históricos da constituição da saúde no Brasil, 
de acordo com “As Cartas da Promoção da Saúde” (BRASIL, 2002), nota-se que des-
de a Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, onde foi formu-
lada a Declaração de Alma-Ata, realizada na União Soviética em setembro de 1978, 
a Saúde é reconhecida como sendo “um estado de completo bem estar físico, mental 
e social e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade”. Historicamente, 
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essa concepção foi instituída pela Organização Mundial da Saúde em 1948, onde 
todos os países passam a reconhecer a Saúde como um direito de todo o cidadão. 
O ponto alto da Conferência de Alma-Ata está na prevenção, no desenvolvimento 
social e nos cuidados de Saúde, que, em princípio, foi confundido com pretexto para 
tratamento médico. Esse tratamento pode ser útil, mas nem sempre é eficaz, pois o 
cuidar da saúde é mais amplo e abrange, inclusive, o meio ambiente e o social.

Baseada nos progressos ocorridos a partir da Declaração de Alma-Ata em 
1986, em Ottawa no Canadá, acontece a Primeira Conferência Internacional sobre 
Promoção da Saúde, que resultou na formulação da “Carta de Ottawa”. Esse docu-
mento trata sobre o tema da promoção da saúde, ou seja, evitar que o indivíduo seja 
privado de meios para a manutenção da sua saúde. E ainda, que essa promoção não 
dependa apenas do órgão de governo responsável pela saúde, e sim de todas as esfe-
ras do governo, da sociedade, do meio ambiente; ou seja, da política social dos países 
participantes da conferência.

O sistema de saúde brasileiro passou por diversas modificações (reformas), 
fruto do debate sobre a crise da saúde e do movimento de Reforma Sanitária, ocorri-
dos em meados da década de 70. Com o processo de redemocratização vivenciada no 
Brasil nos anos 1980, que culminou na promulgação da Constituição de 1988, a saúde 
passa a fazer parte do tripé da seguridade social, juntamente com a previdência social 
e a assistência social, sendo então reconhecidas como direitos sociais.

Na Constituição Federal de 1988, o artigo 196 contempla a Saúde como “um 
direito de todos e um dever do Estado”. Nela está dito que as ações e serviços de 
saúde constituem caráter universal, equitativo e integral. E embora o conceito adota-
do na VIII Conferência se estenda no sentido de achar que as formas de organização 
social da produção delimitem os níveis de Saúde dos indivíduos numa determinada 
sociedade, devemos estar alertas para o fato de que se sentir bem não é uma situação 
determinante, mas vai depender do modo como o indivíduo se relaciona e interage 
consigo mesmo, com o meio social e cultural. 

Até meados do século XX, os profissionais de saúde eram formados com o in-
tuito de curar, pois saúde era não ter doença. As transformações que ocorreram nos 
processos de formação dos profissionais que atuam na área da saúde são consequên-
cia da reforma sanitária, marco na saúde brasileira que consistiu em um movimento 
que surgiu em meados da década de 70 (MENDES, apud MENDES, 2011).

Esta modernização no campo social e político, fez com que resultasse na cria-
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ção do Sistema Único de Saúde (SUS), pela Lei Orgânica da Saúde nº 8.080 (de 19 
de Setembro de 1990) e torna obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão, 
totalmente universal. O SUS, conforme apresenta a lei 8080 de 19 de Setembro de 
1990, é constituído de três princípios básicos: Universalidade, Equidade e a Integra-
lidade; os quais serão explicados a seguir:

Universalidade é um ideal a ser alcançado no SUS, de que todos os cidadãos 
brasileiros possam usufruir do seu direito à saúde e ao acesso às ações e serviços 
necessários para sua proteção e recuperação. Equidade é a justiça natural, imparciali-
dade de um julgamento, que neste contexto, vem identificar as necessidades sociais 
e as de serviços de saúde dos diversos grupos da população, bem como reorganizar 
os serviços e redistribuir os recursos de modo a atender, de forma diferenciada, 
os diversos grupos. Integralidade é ver o ser humano como um todo, e no intuito de 
mantê-lo “saudável”, faz-se necessário preparar, programar e executar ações de pro-
moção e prevenção da saúde para reduzir os riscos de agravo que podem ser evitados 
pelas ações da saúde pública, atendendo às necessidades dos diversos grupos sociais 
(BRASIL, 1990).

Na Força Aérea Brasileira a saúde possui um sistema próprio, Sistema de Saú-
de da Aeronáutica – SISAU. Apesar de o SISAU possuir financiamento próprio atra-
vés de descontos mensais obrigatórios dos servidores da Aeronáutica, indenizações 
de atendimentos médicos e receitas de outras fontes (BRASIL, 2010), é regido pelas 
normas do SUS no que diz respeito à qualidade de atendimento, humanização, pre-
venção, entre outros. Traçando uma linha de comparação entre o SUS e o SISAU, 
podemos afirmar que nos dois casos há um direito de atendimento dos usuários pe-
los respectivos sistemas de saúde. Da mesma maneira em que no SUS todo cidadão 
brasileiro tem direito à saúde, no SISAU, todo militar da FAB da ativa ou da reserva, 
tem direito ao atendimento de saúde nos seus diferentes níveis de complexidade, 
assim como podem receber atendimento, inclusive, no próprio SUS.

A interlocução da formação e Educação em Saúde

Inicialmente é preciso considerar que a formação contribui no processo de 
sensibilização do profissional de saúde, pois se sabe que saúde não é só ausência de 
doença, mas o bem estar geral do usuário. Neste contexto, os profissionais da saúde 
procuram, cada vez mais, implementar ações que os aproximem dos territórios em 
que vivem os usuários, afim de conhecerem as necessidades de saúde. Iniciativas 
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como essas permitem aos profissionais de saúde obter uma visão holística e integral 
do usuário. Com a participação de todos, profissionais e usuários, é que poderá ser 
realmente humanizada a saúde, e a partir dessa humanização é que, possivelmente, 
surgirá o caminho para melhorar a saúde no Brasil.

O enfoque da saúde está diretamente ligado à educação, pois é na formação 
de um profissional que se direciona a visão que o mesmo terá daquilo que exerce. 
Haja vista que somente o indivíduo com educação e compreensão dos fatos é capaz 
de saber avaliar seu próprio estado de saúde e exigir os direitos já previstos por lei. 

Com isso, se quisermos que o enfermeiro veja o paciente com uma visão ho-
lística, temos de enxergá-lo nas diferentes realidades da população, mas isso só não 
basta, ele também precisa dominar a didática da atuação em cada situação vivenciada. 
Enfim, a mudança na formação leva a uma mudança de concepção e comportamen-
tos nas práticas de saúde (BRASIL, 2005, p. 8).

No campo da enfermagem, o investimento na formação profissional se desta-
ca com a implementação do Projeto de Profissionalização de Trabalhadores da Área 
de Enfermagem – PROFAE, que teve como um dos seus desafios a qualificação dos 
trabalhadores das equipes de enfermagem para atuação no Sistema Único de Saúde. 
Conforme previsto no art. 14 da lei 8.080/1990, o qual descreve sobre as comissões 
permanentes de integração, como a política nacional de educação permanente em 
saúde, sendo o PROFAE um exemplo disso. 

Segundo Castro (et al., 2003), o PROFAE foi implementado pela parceria entre 
o Ministério da Saúde e a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência 
e Cultura – UNESCO. O projeto teve início em 2000, com objetivo de preparar os 
profissionais para uma maior compreensão da atenção em saúde, pois formava os 
trabalhadores da área para uma atuação mais humana e voltada para os princípios dos 
SUS, tendo como um dos principais objetivos, a satisfação do usuário.

É importante neste estudo, tratar sobre a concepção de educação em saúde, 
que norteia esta reflexão teórico-prático. Por educação em saúde, alguns autores afir-
mam ser a “prática na qual existe a participação ativa da comunidade, que proporcio-
na informação, educação sanitária e aperfeiçoa as atitudes indispensáveis para a vida”. 
(PEDROSA, 2007, p. 13).

A educação em saúde visa a atender de maneira integral as necessidades dos 
atores da saúde no Brasil, pois ao mesmo tempo em que mantém o profissional da 
saúde como portador do conhecimento, este é estimulado e preparado através das 
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políticas de saúde a transmitir os cuidados necessários para manutenção da saúde 
da população com a qual atua, através da prática da educação para a obtenção dessa 
saúde. Isso implica em conhecer o público alvo e trabalhar com ele dentro de seu 
próprio contexto sócio-cultural. Assim, fazendo com que esta população participe da 
manutenção da própria saúde, de maneira consciente e com responsabilidade. “Edu-
car para a saúde implica em ir além da assistência curativa, significa dar prioridade a 
intervenções preventivas e promocionais”. (ALVES, 2005, p. 50).

Diferentes estudos vêm sendo desenvolvidos com foco na questão da impor-
tância da educação em saúde como um dispositivo para tratamento de diversas pato-
logias e as dificuldades de sua aplicação durante as atuações de profissionais da saúde. 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)

Entre as DNCT, a intenção neste estudo é focar na hipertensão arterial sistê-
mica - HAS; a qual muitas vezes serve de base para patologias mais severas e inca-
pacitantes.

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema grave 
de saúde pública no Brasil e no mundo. Ela é um dos mais im-
portantes fatores de risco para o desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares, cerebrovasculares e renais, sendo responsável 
por pelo menos 40% das mortes por acidente vascular cerebral, 
por 25% das mortes por doença arterial coronariana e, em com-
binação com o diabete, 50% dos casos de insuficiência renal 
terminal (BRASIL, 2006, p. 09).

A definição de pressão arterial sistêmica, segundo Smeltzer (2002) é a pressão 
nas paredes das artérias decorrentes da sístole e da diástole ventriculares. E essa so-
fre influências de fatores como: débito cardíaco, compreendido pela quantidade de 
sangue liberada pelo ventrículo e um determinado período de tempo; distensão das 
artérias e volume, compreendida pela elasticidade e resistência aplicadas pela parede 
do vaso; velocidade e viscosidade do sangue.

O diagnóstico da HAS requer uma aproximação maior do indivíduo que está 
sendo avaliado, pois antes de qualquer afirmação diagnóstica, faz-se necessário ter 
conhecimento de seus valores de pressão arterial basais por vários dias, em diferentes 
horários do dia. Desse modo, reduzindo o risco da influência de emoções momentâ-
neas, dor, ou outros fatores físicos (esforço físico), químicos (substâncias) ou emo-
cionais que possam vir a alterar a pressão no ato da aferição. E com isso, obter um 
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diagnóstico equivocado do paciente (BRASIL, 2006, p. 14). A dificuldade na adesão 
ao tratamento dessa patologia é observada em praticamente todos os serviços de saú-
de, e claramente evidenciada no Caderno de Atenção Básica do Ministério da Saúde.

E essa dificuldade é o que deve estimular os profissionais da saúde a desenvol-
verem mecanismos facilitadores e de educação em saúde para os pacientes portado-
res dessa patologia e neste estudo, a referência é o âmbito hospitalar.

A aplicação da educação em saúde dentro nos hospitais

No ambiente hospitalar pode-se trabalhar educação em saúde com o paciente 
de diversas maneiras, como por exemplo, a atenção ao paciente durante o período 
de internação, considerando que nesse período ele está fora de seu meio de convívio 
familiar e social e isso muitas vezes dificulta a compreensão e adesão aos cuidados ne-
cessários para obtenção de uma boa qualidade de vida. Entretanto, há como trabalhar 
a educação em saúde através de consultas de enfermagem, de maneira ambulatorial, 
onde o paciente continua inserido no seu meio sociocultural e atua com autonomia 
junto desse profissional, a fim de atingir a melhor maneira de conquistar e/ou manter 
seu bem-estar físico, psíquico e social.

Porém, uma dificuldade observada, é que muitas vezes o tema educação em 
saúde na área hospitalar é pouco explorado pelos profissionais, com isso, a sua uti-
lização com pacientes torna-se algo muito mais escasso por diversas causas alheias 
à vontade dos profissionais, como Rigon (2011), supracitado no item anterior. A 
autora discorre sobre a dificuldade de enfermeiros em realizar educação em saúde na 
atuação dentro do setor de internação hospitalar. Realizado no Hospital Universitário 
de Santa Maria/RS, espaço no qual foram entrevistados 61 enfermeiros atuantes em 
unidades de internação. O estudo tem como objeto de investigação as ações educa-
tivas de enfermeiros nessas unidades de trabalho, como também possui o objetivo 
de conhecer as concepções de educação em saúde, suas ações educativas, discutir as 
práticas e as tendências pedagógicas utilizadas. Essas dificuldades citadas foram abor-
dadas no estudo, o qual avaliou a valorização da temática educação em saúde para os 
enfermeiros da área hospitalar.

Assim como nesse estudo de Rigon (2011) é a realidade em outras regiões do 
país. A Enfermagem precisa voltar-se mais para a saúde do paciente, o ato de cuidar, 
que é inerente a essa profissão. E, principalmente, ensinar para a saúde, com o intuito 
de que o paciente passe a colaborar e ser o responsável por gerir seu próprio bem-
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-estar, seja no ambiente familiar ou social. Ou seja, a educação em saúde faz parte do 
cuidado em todas as instâncias da saúde. 

No HACO, campo empírico desta pesquisa, são atendidos uma média de 230 
pacientes ambulatoriais por mês, em consultas com profissionais de diversas cate-
gorias pertencentes à área da saúde e 70% dos internados são acometidos por essa 
patologia associada ou não à outra doença. Esses dados são relevantes por ser essa 
uma patologia base para agravos maiores e podendo chegar até a ser incapacitante 
para o paciente.

Pressupostos metodológicos

A investigação foi realizada no Hospital da Aeronáutica de Canoas - HACO, 
junto ao Programa de gerenciamento de pacientes com DCNT. O HACO realiza 
atendimento de pequena, média e alta complexidade de toda a região sul do Brasil 
(Quinto Comando Aéreo Regional), sendo considerado Terceiro Escalão, somente 
realiza encaminhamento para os hospitais referência, altíssima complexidade, situa-
dos na cidade do Rio de Janeiro/RJ – Quarto Escalão.

O Grupo de Controle e Gerenciamento de Crônicos dentro do Organogra-
ma da FAB, tem o intuito de acompanhar esses pacientes com uma frequência a ser 
avaliada pelo quadro clínico e utilização dos instrumentos, de acordo com cada caso, 
grau de acometimento e risco cardiovascular. Patologias crônicas de alta prevalência, 
conforme Ministério da Saúde, são: Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Melli-
tus. Essas possuem alto custo social e grande impacto na morbimortalidade na popu-
lação mundial, por esse motivo, em 2001 o governo lançou um plano para melhorar 
a atenção a essas patologias no Sistema Único de Saúde (SUS).

Para a realização desta pesquisa, foi encaminhada ao Comitê de ética em Pes-
quisa9 do HACO, a solicitação de autorização para pesquisa de prontuários e registros 
dos pacientes do Grupo de Gerenciamento de Pacientes com Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis. 

Uma das fases importantes da pesquisa tratou-se da definição do sujeito que 
fez parte do estudo de caso, cujos critérios utilizados na seleção do caso serão trata-
dos a seguir.

Inicialmente identificamos um universo de 691 pacientes em gerenciamento  
 
9  Sendo o Parecer CEP-HACO 1/2012 favorável, em 12 de novembro de 2012.
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com DCNT, sendo atendidos em média 120 pacientes com HAS por mês no HACO, 
incluindo ambulatório e setor de pronto atendimento. Para a escolha do caso a ser 
estudado, se estabeleceram os seguintes critérios: mais de 70 anos, HAS com agravos, 
tais como doença renal crônica, diabete mellitus com dificuldade de adaptação à dieta, 
que tenha sido acompanhado durante o período 2010- 2012 no HACO, que realiza 
o autocuidado, que tenha um bom nível de compreensão que lhe permita apreender 
as orientações educativas em saúde, ou seja, o paciente não pode apresentar nenhum 
tipo de demência. Assim, pode-se dizer que a escolha do sujeito referência para o 
estudo do caso, foi intencional, o que permitiu a realização de um estudo mais crite-
rioso e detalhado do caso.  

Para o desenvolvimento da coleta realizou-se uma pesquisa documental com 
base no acompanhamento do caso clínico do paciente com DCNT, a avaliação de 
exames laboratoriais e aplicação do questionário SF-36 (Anexo A), e aplicação da 
escala de Framingham (Anexo B). O uso do Prontuário do paciente é primordial, pois 
é o local no qual são realizadas as anotações/relatórios dos atendimentos ao pacien-
te. A pesquisa realizada permitiu ao pesquisador a utilização de fontes documentais 
importantes de registros de dados do paciente. 

Em um primeiro momento, utilizou-se como instrumento de coleta a anam-
nese, para verificar os dados socioeconômicos, pessoais, de moradia, renda familiar, 
cultura e crenças (Anexo A). Importante referir que anamnese, ou entrevista, é onde 
o profissional da saúde, após realizar prévio estudo sobre os dados do paciente em 
seu prontuário, realiza questionamentos direcionados para obtenção de dados rele-
vantes e história referente ao estado de saúde do paciente (POTTER, 2002, p. 26); 
e o Questionário SF- 36 (Anexo B). O referido Questionário SF-36 é uma maneira 
reconhecida internacionalmente de avaliar a qualidade de vida das pessoas, avaliada 
pela autoavaliação do paciente. Possui esse nome porque vem do inglês short-form 
(significa “forma curta”) e 36 se refere ao número de questões a serem respondidas.

Em um segundo momento, foi realizada uma avaliação dos exames labora-
toriais através da tabela de exames. Os exames laboratoriais medem os impactos do 
autocuidado do paciente, se é necessário o ajuste de doses de medicações e/ou me-
lhor, esclarecimento ao paciente sobre os fatores que podem ser modificados, como 
estilo de vida, hábitos alimentares, sedentarismo, entre outros. E a classificação do 
grau de risco para doenças cardio e cerebrovasculares, com a utilização do escore de 
framingham (Anexo C).

No gerenciamento, durante a consulta, é trabalhada e avaliada cada dificuldade 
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referida pelo paciente que interfira direta ou indiretamente no tratamento, como por 
exemplo, as dificuldades para adequação da dieta, dúvidas sobre efeitos colaterais da 
terapia medicamentosa e informações novas que surgem na mídia sobre a patologia 
portada por ele (HAS). Dessa forma, em conjunto o enfermeiro e o paciente buscam 
a melhor maneira da adequação ao tratamento.

Com base nos dados existentes nos referidos instrumentos que são utilizados 
para coleta das informações sobre o paciente com HAS, acompanhado no HACO, 
realizaremos a análise do conteúdo existente.

Assim, para a compreensão dos dados utilizados na elaboração dessa pesqui-
sa, utilizou-se a técnica de análise dos conteúdos no tratamento das informações 
coletadas na pesquisa documental. Ao percorrer estes caminhos metodológicos, foi 
possível responder a questão central deste estudo, cujos resultados desvelam-se nessa 
dissertação.

Desvendando o estudo de caso em análise: resultados da pesquisa

O paciente é do sexo masculino, nascido no ano de 1941. Militar, branco, 
de altura mediana, casado há mais de quarenta anos, pai de três filhos, sendo um 
do sexo masculino e dois do sexo feminino. Vive na casa somente com a esposa e 
mantém bom relacionamento familiar. Em 1998, foi realizado o procedimento para a 
utilização de ponte de safena e também o procedimento de angioplastia em 2006. É 
portador de Diabetes Melittus tipo II, adquirido e desenvolvido durante a vida adulta; 
Insuficiência renal crônica e HAS. É um paciente com boa cognição, grau de escola-
ridade equivalente ao ensino médio técnico, colaborativo, realiza o autocuidado. Gra-
duado reformado, mantendo uma renda mensal de aproximadamente R$ 5.000,00.

Como todo paciente portador de DCNT, apresenta índices de avaliação variá-
vel dentro dos limites de controle, permanecendo no autocuidado com os riscos de 
agravos. O grau de risco cardiovascular global individual é estratificado através do es-
core de risco de Framingham. A classificação na qual cada paciente é avaliado pelo risco 
de evento cardiovascular que pode desenvolver, varia de baixo, moderado e alto para 
desenvolverem agravos. Sendo que em porcentagens, a variação ocorre de menor de 
10% a maior de 20% em um período de 10 anos.

Classificação de risco global, segundo Escore de Framingham:

Baixo: <10%/ 10 anos
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Moderado: 10 a 20%/ 10 anos

Alto: >20%/ 10 anos

(BRASIL, 2006, p. 16)

 No caso deste paciente, a aplicação do instrumento (anexo C) ocorreu na 
seguinte maneira:

Etapa 1:

70 anos – corresponde a 7 pontos

LDL: 64 – corresponde a -3 pontos

HDL: 35 – corresponde a 1 ponto

Pressão Arterial: 130/80mmHg – corresponde a 1 ponto

Portador de Diabetes Mellitus – corresponde a 2 pontos

Ex-tabagista – 00 pontos

Etapa 2:

Soma da pontuação anterior: 7 – 3 + 1 + 1 + 2= 8

Etapa 3:

Total de pontos: 7 – corresponde a risco de evento cardiovascular em um 
período de 10 anos = 18%

Por ser portador de outras patologias prévias: doença renal crônica e infarto 
agudo do miocárdio – esses são achados clínicos indicativos de alto risco.

Resultado:

Sendo assim, o paciente possui alto risco para desenvolver evento cardiovas-
cular. 

A frequência das consultas está diretamente ligada ao resultado desta estra-
tificação, podendo ocorrer mensal, bimestral ou trimestral. Para tal determinação, 
alia-se a satisfação do paciente, sua aceitação ou não do programa e, principalmente, 
sua adesão ao tratamento.
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No caso do paciente deste estudo de caso, faz-se necessária uma abordagem 
próxima com consultas mensais até estabilizar os sinais de pressão alta, exames labo-
ratoriais elevados, podendo evoluir para bimestral com acompanhamento mensal por 
telefone (telemonitoramento).

Esta etapa da avaliação possibilita observar na prática, a ação da educação em 
saúde no quadro metabólico do paciente. O efeito da terapia medicamentosa em 
conjunto com o autocuidado, ou seja, os efeitos de uma atuação direta refletindo na 
saúde mental e física do paciente.

Para Smeltzer (2002), os exames laboratoriais podem auxiliar no diagnóstico 
de um Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), identificar anormalidades sanguíneas que 
afetem um paciente com cardiopatia, avalia grau de inflamação, fatores de risco à ate-
rosclerose, determinar valores basais, identificar níveis séricos de medicações e seus 
efeitos, avaliar presença de anormalidades. Segue breve esclarecimento dos exames, 
segundo Smeltzer (2002):

- colesterol HDL, LDL e Total; triglicerídeos: são mensurados para avaliar o 
risco de uma patologia aterosclerótica (alteração nos vasos sanguíneos). 

- CPK total: indica lesão de células musculares, porém não específica (de qual 
órgão). 

- ácido úrico, ureia e Creatinina: avaliam função renal. 

- glicose jejum: concentração de glicose no meio sanguíneo do momento. 

- potássio, sódio: em níveis séricos (presentes no sangue), indicam alteração na 
função renal, têm ação direta no coração, e atividades neuromusculares. 

- TGO, TGP: indicam o funcionamento do fígado. 

- hemoglobina glicosilada: refletem os níveis glicêmicos de aproximadamente 
2 a 3 meses.

- TSH: indica o funcionamento da glândula tireoide. 

- Hemograma: avalia e quantifica os componentes sanguíneos.

- Plaquetas: fragmentos granulares de células gigantes da medula óssea que 
atuam no controle do sangramento.

- EAS: avalia funções urinárias e renais. 

Segue abaixo o quadro elaborado para acompanhamento dos exames do pa-
ciente caso:
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Quadro 2 – Dados para acompanhamento de exames laboratoriais

DATA
30/
03/
10

07/
04/
11

07/
10/
11

24/
02/
12

03/
05/
12

25/
05/
12

31/
05/
12

04/
06/
12

28/
06/
12

09/
07/
12

11/
07/
12

Refe-
rências 
homem 
adulto

Hb 16,6 15,5 15,6 14 14,5 12,8 13,5 -17,5

Htto 48,6 46,6 45,5 41,4 43,2 38,2 45 - 50

Ácido úrico 8 6,3 7,1 9,1 7,6 8,3 7,9 7,6 2,5 – 8

Colesterol 
HDL 35 44 42 39 36 35 - 70

Colesterol 
LDL 64 56 50 58 59 < 130

Colesterol 
TOTAL 115 124 142 119 127 150 - 200

CPK TO-
TAL 137 89 67 94 150 82 50 - 325

Creatinina 1,6 1,77 2,09 2 1,98 1,9 2,07 2,1 2,13 0,7 – 1,4

Glicose 
jejum 78 205 267 110 89 123 192 107 110 60 – 110

Hemo-
globina 
glicosilada

8,1 9,5 6,9 8,7 8,3 8 4,4 – 6,4

Sódio 141 141 138 146 137 140 141 138 135 135 - 145

Potássio 4,4 5,3 4,7 4,4 4,4 4,6 5,1 4,7 5,2 4,7 3,8 - 5

TGO 16 18 18 19 34 10 – 40

TGP 13 22 12 14 17 5 - 35

Triglicerí-
deos 78 119 252 108 161 10 - 150

TSH 0,54 0,72 0,76 0,7 0,97 0,62 0,38 - 6,15

Plaquetas 177 243 229 191 221 282 150 - 450

ureia 69 65 73 79 95 76 89 103 95 15 - 45

Fonte: Adaptado pela autora da tabela elaborada pela equipe de gerenciamento a pacientes portadores 
de DCNT. 

Esse quadro mostra a adesão do paciente aos cuidados orientados pelos pro-
fissionais da saúde. Existem os itens alterados (no quadro descrito em negrito), que 
por causa da própria doença, não estarão dentro dos limites considerados normais, 
porém no caso deste paciente chamamos de limites basais (são os itens constantes em 
negrito) e devem ser monitorados para não distanciarem mais da normalidade. Con-
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tudo, era de se esperar, que existissem altas e baixas durante o período de tratamento, 
pois se observa nos itens que variam entre preto e vermelho no quadro, como por 
exemplo, o sódio, o potássio e a hemoglobina glicosilada. Afinal, não é fácil deixar de 
ingerir um alimento que não faz bem, mas que é saboroso ao paladar e que já existe 
o hábito de dieta. Fazer uso correto da medicação, sem deixar de usar (esquecer) 
ou atrasar muito do horário previsto para a administração da mesma. Dessa forma 
demonstra a necessidade de ser um trabalho de motivação contínuo, pois mesmo 
estando ciente do que seria correto realizar, também existem os fatores externos ao 
paciente que influenciam e não podem ser evitados. No caso do paciente aqui estu-
dado, ocorreram situações como problemas financeiros, não aceitar suas limitações, 
comparando-se a pessoas consideradas sadias.

Aqui o paciente avalia sua saúde, ou seja, é a saúde do paciente a partir do seu 
próprio ponto de vista. Diversas vezes, o paciente interpreta seu estado de saúde de 
maneira a não ser condizente com seu estado fisiopatológico. É dessa forma que o 
profissional reconhece a necessidade individual do paciente, e o tipo de intervenção 
propícia a este ou aquele paciente. O quadro a seguir possibilita a melhor visualização 
do caso.

Quadro 3 – SF-36 do estudo de caso

DOMÍNIO Primeiro 2010 Último 2012
CAPACIDADE FUNCIONAL 60% 55,00%
ASPECTOS FÍSICOS 25% 100,00%
DOR 30% 100,00%
ESTADO GERAL DE SAÚDE 77% 62,00%
VITALIDADE 70% 70,00%
ASPECTOS SOCIAIS 100% 100,00%
ASPECTOS EMOCIONAIS 67% 100,00%
SAÚDE MENTAL 64% 100,00%

Fonte: Grupo de Gerenciamento de Paciente com DCNT – atualizado em Dezembro de 2012. 

As melhoras apresentadas nos domínios de aspectos físicos, dor, aspectos so-
ciais e emocionais e saúde mental; e a piora e/ou manutenção dos demais domínios, 
demonstra que muitas vezes não é possível evitar a evolução de uma patologia, po-
rém pode-se ajudar o paciente na aceitação e compreensão de algumas limitações e 
evitar o surgimento de outras. Porém o mais importante é a qualidade de vida deste 
paciente e exaltar o que há de bom em si mesmo. 
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O processo de educação em saúde: o cotidiano da enfermagem

Esse paciente teve sua inclusão no grupo de pacientes portadores de DCNT 
em 30 de Março de 2010, por comparecer frequentemente no setor de pronto aten-
dimento com crises hipertensivas ou diabetes descompensado, e desde então segue 
com consultas trimestrais, e mensais quando necessário, utilizando SF-36 pelo menos 
a cada 6 meses ou a cada ano, caso não houvesse alterações no cotidiano do mes-
mo. A frequência das consultas é determinada pelo uso do escore de Framingham, o 
qual estratifica o risco global de evento cardiovascular maior (será tratado no item 
a seguir). Porém, apresentou em Junho de 2011 um quadro de infecção do trato 
urinário e descompensação da cardiopatia, ficou internado na Unidade de Pacientes 
Internados.

Logo após receber alta hospitalar, a visita domiciliar serviu para incidir na qua-
lidade de saúde do paciente, proporcionou um diálogo com o paciente e sua família 
sobre os cuidados dispensados no que diz respeito ao cuidado, higiene e adaptação 
à terapia medicamentosa. E apesar da insistência, podendo dizer até resistência no 
que diz respeito a seguir uma dieta adequada para seu caso, foi trabalhado com a 
esposa, que é a responsável pelo preparo da alimentação, de não ceder às solicitações 
do paciente, e sim, preocupar-se com ele, dessa forma, seguindo as orientações da 
nutricionista, que a enfermeira encaminhou para redução de peso corporal e melhora 
dos exames laboratoriais (colesterol total, LDL, HDL, triglicérides, glicemia, entre 
outros).

A visita domiciliar trata-se de uma oportunidade que o enfermeiro possui de 
desencadear processos de educação em saúde no núcleo familiar, e é nestes momen-
tos que se proporciona ao paciente uma reflexão sobre a necessidade de aquisição de 
novos hábitos que vão incidir na melhoria da qualidade de vida. Envolver e responsa-
bilizar o paciente pelo seu cuidado e corresponsabilizar a família faz com que haja um 
ciclo de cuidado em que todos se envolvam com o bem-estar geral daquele núcleo.

O prontuário como registro

É nele que se encontra toda a história de vida do paciente, referente a seus 
tratamentos e sua busca pela melhoria da saúde e seus atendimentos na unidade de 
saúde. Os dados contidos no prontuário de um paciente são sigilosos, sendo dado o 
direito somente aos profissionais da saúde e a ele acessarem estas informações. Os 
registros realizados a cada atendimento de diferentes profissionais da saúde, facilitam 
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a interpretação do momento da vida em que o paciente estava inserido no dia da 
consulta. Dados esses muito importantes para uma avaliação de estudo de caso.

Um vaso sanguíneo previamente tratado, obstruiu, dificultando a passagem 
do sangue naquele referido local, fazendo-se necessário ocorrer uma nova cirurgia 
para melhorar o fluxo sanguíneo da região afetada, em dezembro de 2006. No ano 
de 2010, apresentou quadro de insuficiência cardíaca congestiva descompensada e 
foi internado na Unidade de Terapia Intensiva do HACO, onde permaneceu por 48 
horas, sendo transferido à Unidade de Pacientes Internados, permanecendo neste 
último setor por 9 dias. Ao receber alta hospitalar, imediatamente foi incluído no 
Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), sendo acompanhado nesse por 10 dias, 
e passou a fazer parte e ser monitorado pelo grupo de gerenciamento de pacientes 
com DCNT, onde permanece até os dias atuais.

E apesar de todos esses agravos que ocorreram com esse paciente, podemos 
afirmar que o gerenciamento de pacientes portadores de DCNT faz com que o risco 
de um agravo maior, possivelmente incapacitante pela história prévia da patologia 
deste paciente, está sendo evitado e seu dano certamente é reduzido, haja vista que se 
continuasse no ritmo em que a doença estava agindo com descompensações, talvez 
não houvesse mais tempo de atuar no caso com sucesso.

O próprio paciente em diversos momentos durante a consulta expressou a 
sua satisfação com o atendimento. Seguem algumas frases marcantes do paciente 
referência neste estudo de caso:

“Ainda bem que existe este trabalho de acompanhamento, pois 
mesmo adulto, acho que ainda preciso de alguém que me lem-
bre e cobre o tempo todo para que eu tenha bom comporta-
mento com minha saúde”.
“Vamos comer uma feijoada ligth em casa, pois quero que vocês 
enfermeiras vejam como eu e minha esposa aprendemos a fazer 
de tudo que é bom na cozinha, sem esquecer que precisa ser 
saudável”. “Me sinto bem acolhido aqui!” (Paciente).

Antes de ser inserido neste programa de gerenciamento, fato ocorrido em 
2010; o referido paciente do estudo de caso chegou a frequentar quase que semanal-
mente o pronto atendimento do HACO com demandas relacionadas à HAS, chegan-
do a apresentar-se hipertenso de 3 a 4 vezes no mês e com várias internações durante 
o ano. Vale considerar as ocasiões em que o paciente não procurava o serviço hospi-
talar pelo fato dos sintomas, em geral, serem imperceptíveis para o mesmo.
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Durante as consultas de enfermagem foram trabalhados de maneira quase 
exaustiva para o paciente, a necessidade de mudança nos hábitos de vida. Para isso foi 
trabalhada a otimização da dieta, reduzindo quantidade de lipídios (gorduras), redu-
ção de alimentos ricos de sódio e potássio para evitar a retenção hídrica. Estimulada 
a atividade física regular, no início acompanhada por um fisioterapeuta especialista de 
fisioterapia cardiometabólica e um dos principais cuidados: o correto seguimento da 
terapêutica medicamentosa instituída pelo médico, não esquecendo as doses e nem 
deixando de fazer uso nos momentos em que se encontra assintomático. Reafirman-
do que para o sucesso do tratamento e a melhora da saúde depende diretamente de 
todos esses fatores.

Atualmente, esse paciente comparece apenas nas consultas de manutenção, 
onde trabalha-se as pactuações realizadas no tratamento e são revistas as dificuldades 
da adesão que ressurgem com o passar do tempo. Após o gerenciamento, o paciente 
somente teve um período de internação e por motivo não diretamente relacionado 
à HAS. 

Conclusão

A educação encontra sua essência, sua substância, nos valores de formação 
humana e social. Assim, podemos dizer que a saúde e a educação se relacionam, pois, 
sem a educação, dificilmente o indivíduo poderá compreender e reivindicar a “saúde” 
como seu direito fundamental, importantíssimo para a dignidade da pessoa humana.

É sabido que atualmente, o conceito de saúde ultrapassa os limites do enfoque 
orgânico e alcança dimensões maiores, abrangendo fatores sociopolíticos, reconhe-
cendo, assim, a importância das decisões e ações dos indivíduos que garantam condi-
ções sociais necessárias à saúde. 

Do que se percorreu até aqui é possível constatar que os pacientes do HACO 
que são acompanhados pela equipe de enfermagem no serviço de gerenciamento de 
pacientes com DCNT, apresentam visivelmente maior adesão ao tratamento, e o fato 
de sentirem que pessoas da área da saúde se “preocupam” com a sua qualidade de 
vida, no que diz respeito ao autocuidado que os estimulam a realizarem esta prática 
no seu meio familiar.

A atuação da enfermagem deve trabalhar mais voltada na prevenção de agra-
vos e promoção da saúde, não somente no grupo de gerenciamento de pacientes 
portadores de DCNT, e sim nos demais setores sob atuação desses profissionais. 
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Desenvolvendo a educação em saúde desde a Unidade de Internação ao Setor 
de Pronto Atendimento, onde o enfermeiro deveria orientar os pacientes na sala de 
espera do atendimento médico, durante a triagem/acolhimento dos pacientes que 
compareçam com queixas de hipertenção, hiper ou hipoglicemia, entre outros even-
tos sentinela, ou seja, sintomas que despertam o cuidado com patologias mais graves. 
Realizar a aplicação da ficha de anamnese e exame físico nessas áreas supracitadas e 
caso seja diagnosticado um caso que necessite de gerenciamento, encaminhar previa-
mente ao ambulatório de enfermagem com a finalidade de evitar agravos que possam 
vir a surgir com o tempo e sem os cuidados necessários.

Por último, muito se tem a investir no campo da educação em saúde, e em 
especial nesta pesquisa, onde é possível constatar o quanto o enfermeiro possui um 
papel educativo no âmbito da saúde, seja na área hospitalar ou em outros serviços. 
Ao finalizar esta pesquisa, posso dizer que a busca do aprimoramento da minha 
formação no Mestrado em educação, em muito contribuiu para ampliar minha visão 
sobre a importância da educação, principalmente da educação em saúde. Portanto, 
acredito que, somente através dela pode-se realmente atender alguém com dignidade, 
respeitando sua cultura, suas crenças e dificuldades. 
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Formação do enfermeiro docente:  
da competência pedagógica à identidade profissional

Eloá Giosane Brum Rambo de Ávila
Gilberto Ferreira da Silva

Introdução

Neste texto se propõe uma reflexão acerca da formação pedagógica do en-
fermeiro para a prática do ensino no exercício do trabalho docente. Atualmente, 
questiona-se o fato de “saber e o saber fazer bem” supririam as necessidades reque-
ridas ao ato de ensinar e aprender na formação de profissionais enfermeiros aptos 
ao mercado de trabalho. O campo do conhecimento e da formação de professores 
vem buscando conhecer de que forma cada profissional constitui-se docente, dada 
sua natureza prática e autônoma de trabalho com vistas a contemplar o profissional 
egresso proposto pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Graduação em Enfer-
magem (DCNs/2001).

Vivenciamos a realidade das redes, das hiperconexões, da facilidade de acesso 
às informações, porém, transformar informação em conhecimento, sistematizar a 
construção destes saberes, passa a exigir mais do professor. Exige deste uma nova 
aprendizagem, estar apto a realizar uma triagem crítica à esta grande quantidade de 
informações, selecionando as mais relevantes e fundamentadas em princípios cien-
tíficos. Uma aprendizagem de como se trabalhar com uma dimensão de multidis-
ciplinaridade e interdisciplinaridade, pela complexidade dos fenômenos a serem 
apreendidos e compreendidos, dos problemas reais e que buscam novas soluções no 
cotidiano das vivencias da sala de aula para atingir seus objetivos, ensinar e aprender.

Pensando no enfermeiro que atua como docente, questiona-se qual seria o 
caminho adequado ao desenvolvimento dessa sistematização, dessa competência - a 
pedagógica. Uma vez que nos cursos de graduação, assim como em outros cursos da 
área da saúde, via de regra, o docente não possui formação pedagógica.  

Trataremos a formação docente como acadêmica, adquirida por meio de 
ensino institucionalizado, na graduação, licenciatura, especialização, mestrado ou 
doutorado, todos voltados ao processo de ensino-aprendizagem (Lei N° 9.394/96,  
art. 66). Já a constituição docente refere-se às vivências/experiências significativas, 
que serão consideradas experiências formadoras para a constituição pessoal e profis-
sional do sujeito. 
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Este é um estudo de reflexão bibliográfica, de caráter qualitativo que objeti-
va aclarar a constituição do enfermeiro-docente, com vistas a um preparo qualitati-
vo, competente e intencional, contribuindo para a construção de sua formação para 
atuação no processo ensino-aprendizagem.

O ensino de enfermagem no Brasil 

O ensino de enfermagem teve início, oficialmente, no Brasil, com a criação da 
Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras do Hospital de Alienados no Rio 
de Janeiro em 1890. O objetivo, era preparar profissionais para trabalhar em hospí-
cios e hospitais. Em 1922, oficializou-se a Escola de Enfermagem do Departamento 
Nacional de Saúde Pública (DNSP), denominada em 1926 de Escola Anna Nery 
(EEAN). O ensino, então já sistematizado, estava a cargo de enfermeiras da Funda-
ção Rockfeller, enviadas ao Brasil para organizar os serviços de enfermagem com vis-
tas a garantir o saneamento urbano, condição necessária ao comércio internacional, 
ameaçado pelas epidemias. A EEAN, em 1931, passou a Escola de Enfermagem da 
Universidade do Rio de Janeiro (GALLEGUILLOS & OLIVEIRA, 2001). 

Atualmente, o ensino da graduação em Enfermagem é norteado pelas Dire-
trizes Curriculares Nacionais que são flexibilizadas através dos Projetos Políticos- 
Pedagógicos (PPPs), os quais proporcionam formação contemporânea, contextua-
lizada, integrando ensino, pesquisa e extensão, gerando um enfermeiro generalista, 
crítico e capaz de atuar em todas as dimensões do cuidado e promotor da saúde do 
indivíduo, da família e da comunidade. Assim, verifica-se que há uma nova perspecti-
va no ensino da enfermagem a formação generalista, voltada à saúde preventiva e do 
coletivo e do professor-facilitador nos processos de ensinar a aprender e aprender a 
aprender. Torna flexíveis os Projetos Políticos- Pedagógicos (PPP), desde que visem 
a esta formação generalista do enfermeiro, com formação contemporânea, contex-
tualizada - integrando ensino, pesquisa e extensão-, pautada na ética e no respeito à 
pessoa humana como ser biopsicossocial integrante da comunidade à qual pertence. 
Resultando em um profissional crítico, um educador por excelência, capaz de atuar 
em todas as dimensões do cuidado e de promover a saúde do indivíduo, da família e 
da comunidade. No entanto, verificamos que, em se tratando da docência em sala de 
aula, da formação de profissionais éticos e cidadãos críticos e formadores de opinião, 
é indispensável o desenvolvimento da competência para ser professor. 
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O enfermeiro-docente: a construção da identidade docente 

A construção de uma identidade refere-se a um processo complexo, dinâmi-
co e conflituoso pela busca da compreensão de como o docente percebe-se na sua 
profissão; de que forma ele vê sua atuação ser influenciada por suas características 
pessoais. Essa é a forma como cada um se percebe e se diz professor. 

Para Nóvoa (2006), a construção do processo de identidade docente diz res-
peito ao processo pelo qual cada um se apropria do sentido e da significação de sua 
história pessoal e profissional, demandado tempo no refazer de sua identidade para 
acomodar e assimilar mudanças. Logo, o processo de identidade não é um produto 
que possa ser adquirido: é um estado a ser construído e compreendido. 

Nessa caminhada de construção de identidade profissional, na busca por ra-
cionalizar e compreender por que sou quem sou ou por que faço o que faço, o indi-
víduo acaba realizando uma caminhada para si, no reconhecimento de quem é e no 
que almeja tornar-se, realizando investimentos e demandando forças para tornar-se, 
vir a ser aquilo que quer ser. Ele busca ocupar um lugar de significação pessoal, pro-
fissional e social daquilo que é ou se percebe como sendo. 

Para Josso (2004), a construção de uma identidade é parte indissociável de 
uma história de vida pessoal e profissional, pautada na singularidade e na dinâmica 
dessa história, uma tomada de consciência de si, de seus valores e crenças e na pers-
pectiva da vida que almeja e busca viver.

Conforme Pimenta e Anastasiou (2010), os profissionais, quando chegam à 
docência, na universidade, trazem diferentes experiências do que é ser professor; 
dentre elas, seu olhar a partir da perspectiva de ser aluno. Eles carregam experiências 
que, a seu ver, permitem-lhe inferir o que é ser bom ou mau professor, lastreados 
em suas experiências positivas ou negativas, ou aqueles que buscam imitar ou negar. 
A partir da sua visão, dizer quais eram bons em conteúdo, mas não sabiam ensinar. 
Iniciam uma atividade docente não sob o ponto de vista da profissão, mas ainda sob 
a visão do aluno. O que sabem sobre ser professor também pode advir da experiência 
de outros, colegas ou familiares. Conhecem os estereótipos e significações sociais do 
ser professor. Portanto, estes saberes da experiência não bastam para fazer a transição 
deste olhar enquanto aluno e passar a ver-se como professor. Para os especialistas, 
é necessária a racionalização sobre a significação desses saberes para si próprios, na 
diferenciação do conhecimento para a informação e para o poder. Faz-se necessário 
o domínio do conhecimento específico para ensinar, os saberes didáticos e pedagó-
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gicos. Essa significação, racionalização e a diferenciação experiencial das vivências 
serão aportes para a construção de uma identidade docente. 

O profissional enfermeiro-docente: sua constituição baseada nas  
experiências de vida e formação 

O profissional enfermeiro que atua na docência, por vezes, adentra o campo 
da educação por indicação, referenciado por seu aporte teórico e saberes de atuação 
de caráter prático. Noutras situações, deixa a academia já titulado em nível de pós-
graduação, porém, sem a experiência profissional da vivência prática. A enfermagem 
é uma profissão de essência prática, voltada à prestação de cuidados embasados por 
saberes de cunho teórico-científico e social. Como versam as DCNs da graduação em 
enfermagem, o enfermeiro é um educador por excelência. 

No entanto, na constituição do profissional enfermeiro que pratica a docência, 
podemos considerar as experiências de vida pessoal e profissional como experiên-
cias formadoras e partes indissociáveis da construção de sua identidade docente. A 
imbricação das práticas de conhecimento e do saber-fazer compõe a aprendizagem/
formação experiencial. 

Neste sentido, Josso (2004) afirma que a formação experiencial diz respeito 
aos processos formativos do ponto de vista do aprendiz e que ela ocorre nas inte-
rações com outras subjetividades, nas práticas de conhecimento numa abordagem 
intersubjetiva, oportunizando a aprendizagem experiencial. Entende-se a utilização 
dessa aprendizagem como a capacidade para resolver problemas, acompanhada de 
um conhecimento teórico e/ou de uma simbolização. A experiência formadora é a 
aprendizagem que se dá por meio da articulação de “saber-fazer e conhecimentos, 
funcionalidade e significação, técnicas e valores num espaço-tempo que oferece a 
cada um a oportunidade de uma presença para si e para a situação” (JOSSO, 2004,  
p. 39), mobilizando-se uma variedade de vivências, levando às experiências forma-
doras. 

Podemos dizer que este saber experiencial ocorre a partir do momento em 
que se racionaliza a prática, fundamentada num aporte teórico de saberes ou de sig-
nificação, acarretando uma desestabilização identitária do sujeito e lança novas pers-
pectivas sobre o saber-fazer. Torna-se uma vivência-formação, uma experiência que 
resulta, para o sujeito, em aprendizagem. 
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De acordo com Nóvoa (2006), as vivências das histórias de vida, que cons-
tituem o profissional, conduzem a uma reflexão sobre as práticas, necessitando da 
integração teórica, do conhecimento que traduza a complexidade dessas práticas. O 
autor sugere que as histórias de vida possam lançar luz à elaboração de novas propos-
tas quanto à formação de professores e sobre a profissão docente. 

Quanto à autonomia evidenciada na formação constituída pela experiência, 
nas histórias de vida, Josso (2004), diz que os processos formativos afetam as iden-
tidades e subjetividades, indicando ao sujeito um caminho, orientando com lucidez 
as próprias aprendizagens e seu processo de formação. Ela pode tornar-se um meio 
eficaz de transformações, considerando a aprendizagem experiencial um forte meio 
de elaboração e integração do conhecimento e do saber-fazer. 

Logo, sob a perspectiva da formação nas histórias de vida, entendemos como 
sua essência a racionalização da prática, a estreita e necessária inter-relação do co-
nhecimento, do aporte teórico integrado a essa vivência para que se configure uma 
experiência formadora. O resultado, a significação dessa experiência resulta na apren-
dizagem, no formar-se por meio da experiência. 

Os Saberes Docentes

Os saberes que fundamentam a ação dos professores de profissão são o re-
pertório que possuem para sua ação, estando disponíveis para o momento quando 
se fizer necessário durante o processo de trabalho. Podemos dizer que um saber mo-
bilizado e aplicado na hora certa ao objetivo certo, a partir de um conjunto de sabe-
res, habilidade e recursos gera uma competência. Os saberes, provenientes de fontes 
diversas, configuram-se nos saberes da subjetividade do professor no ato de ensinar. 
Sejam os saberes da profissão, os saberes apreendidos em sua própria formação, os 
saberes reproduzidos de sua experiência com seus professores ou com seus pares 
para o uso na prática pedagógica.

Nóvoa (2006) fala de um saber emergente da própria experiência pedagógica. 
A partir do que ele discorre, os professores devem se apropriar dos seus saberes e os 
trabalhar a partir da sua teorização. Assim como Tardif, esse autor fala de um saber 
individual, com características próprias de atuação, gostos, maneiras e preferencias 
que caracterizam a individualidade de cada professor em seus saberes e na escolha 
das ferramentas e aplicação de suas práticas pedagógicas. 
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A autonomia do trabalho docente, constantemente, leva à construção de um 
saber fazer na profissão, uma expertise, muitas vezes confundida com saberes que 
podem ser ensinados. Desconsiderando-se uma preparação ou formação específica 
para esta atuação, baseando-se no dito: se eu sei fazer; logo, sei ensinar. O que acaba 
criando uma falsa ideia de competência, baseado numa habilidade, prejudicando o 
processo ensino-aprendizagem.

Segundo Tardif  (2012), o quadro abaixo é significativo porque os saberes 
elencados realmente são mobilizados pelos professores em sala de aula. Os conhe-
cimentos pessoais adquirem um caráter personalizado, no enlace com saberes diver-
sos como os da experiência, das histórias de vida, os da formação profissional e os  
“exteriores”, oriundos das interações sociais. 

Quadro 1 – Os saberes dos professores

Saberes dos Professores Fontes sociais de aquisição Modos de integração no 
trabalho docente 

Saberes pessoais dos pro-
fessores 

A família, o ambiente de 
vida, a educação no sentido 
lato etc. 

Pela história de vida e pela 
socialização primária 

Saberes provenientes da 
formação escolar anterior 

A escola primária e secun-
dária, os estudos pós-secun-
dários não especializados 
etc. 

Pela formação e pela sociali-
zação pré-profissionais 

Saberes provenientes da 
formação profissional para 
o magistério 

Os estabelecimentos de 
formação de professores, 
os estágios, os cursos de 
reciclagem etc. 

Pela formação e pela so-
cialização profissional nas 
instituições de formação de 
professores 

Saberes provenientes dos 
programas e livros didáti-
cos usados no trabalho 

A utilização das “ferra-
mentas” dos professores: 
programas, livros didáticos, 
cadernos de exercícios, 
fichas etc. 

Pela utilização das “ferramen-
tas” de trabalho, sua adapta-
ção às tarefas 

Saberes provenientes de 
sua própria experiência na 
profissão, na sala de aula e 
na escola 

A prática do ofício na 
escola e na sala de aula, a 
experiência dos pares etc. 

Pela prática do trabalho e pela 
socialização profissional 

Fonte: Tardif, 2012, p. 63. 

Segundo, ainda, esse autor, os saberes disciplinares integram a prática docente 
por meio das diferentes disciplinas ofertadas na universidade, que surgem da tradi-
ção cultural e dos grupos sociais que produzem tais saberes. Os curriculares são os 
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programas escolares, os objetivos, conteúdos e métodos. Já os experienciais, surgem 
da experiência do professor, baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento 
de seu meio ou contexto social, no qual se encontra inserido. O profissional possui 
um grande aporte de saberes da profissão, mas pouco da competência didático-peda-
gógica, ou seja, é um excelente profissional, porém não sabe “dar aulas”. Sobre esta 
capacidade de ensinar, ou seja, a competência, abordaremos a seguir.

a) A Competência Didático-Pedagógica: a necessidade de formação pe-
dagógica do enfermeiro-professor

É preciso que a prática profissional, inserida na tarefa de ensinar da educação, 
contemple a formação e o desenvolvimento das competências específicas que tal 
prática requer, seja esta exigência mercadológica/institucional, seja legal. Apoiados 
em Perrenoud (et al 2002, p.19), entendemos a competência como a aptidão para 
enfrentar situações análogas ou inéditas, a partir da mobilização correta de múltiplos 
recursos cognitivos (saberes, capacidades, valores, atitudes). Neste estudo, tratare-
mos como sendo os recursos necessários acionados pelo enfermeiro na busca de 
seu objetivo em sua prática docente. A competência pode ser entendida como uma 
espécie de memória da inteligência, um hábito, uma forma de rotina na colocação dos 
recursos em sinergia. O docente precisa atuar no sentido de fomentar a curiosidade, 
a descoberta, o pensar, com vistas a desenvolver no aluno a reflexão e o pensamento 
crítico, embasado em saberes e que isso se traduza na sua prática em ação significa-
tiva. Em outras palavras, o saber precisa traduzir-se no saber fazer, na resolução de 
situações do cotidiano, na aplicação prática deste saber e do querer fazer. Portanto, 
esta nova realidade passa a exigir do docente o saber de conhecimentos, o saber fazer 
e o querer fazer. 

Perante essa realidade, o curso de enfermagem, assim como outros da área da 
saúde, enfrenta o dilema de a maior parte dos professores não ter formação peda-
gógica. Para Pimenta & Anastasiou (2010), os profissionais de diversas áreas acabam 
ingressando na docência do ensino superior como decorrência natural de suas ativi-
dades, por razões e interesses variados e, na maioria das vezes, nunca se questiona-
ram sobre o que é ser professor; apenas reproduzem o conteúdo da forma como o 
receberam, portanto. 

Não é raro nos depararmos com professores universitários, assim como ocor-
re na Enfermagem, que tenham formação de bacharel em diferentes áreas do co-
nhecimento e, por razões diversas, acabam seguindo a docência, tornando-se profes- 
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sores sem que essa tenha sido sua primeira opção. Segundo Medeiros (2007), quando 
questionados quanto à sua profissão, geralmente, em primeiro lugar, elegem suas titu-
lações de bacharéis que, historicamente, lhe conferem maior status que ser professor. 
Informam que são médicos, advogados, engenheiros; caso informem que são do-
centes, fazem questão de frisar que são “professores universitários”, porque apenas 
‘professor’ dá margem a uma identidade socialmente inferior. 

Ter competências técnicas para a resolução de problemas na prática profis-
sional não significa aptidão para ensinar pessoas a adquirirem as mesmas habilidades 
técnicas e mentais. Ser um bom enfermeiro não significa ser um bom professor. Ser 
professor significa aprender a ser/fazer educação, desenvolver habilidades, adquirir 
competências necessárias para tal. Tornar-se professor demanda uma postura crítica 
e investigativa, um preparo pedagógico formativo e a articulação de metodologias 
com vistas a garantir à sociedade a formação de um profissional responsável, crítico 
e capaz. Logo, este precisa ser um trabalho pensado e aplicado criticamente, ou seja, 
uma atuação sistematizada, levando-se em conta a interação e o foco no objetivo a/
da aprendizagem.

A formação pedagógica é essencial para o planejamento, organização e im-
plementação do processo ensino-aprendizagem. A prática docente da enfermagem 
tem merecido discussões e pesquisas que atendam às expectativas da comunidade 
científica, da sociedade e para que se cumpra a legislação através do estabelecido pela 
LDB/96, cujas finalidades, dentre outras, na educação superior, destaca-se a necessi-
dade de estimular a formação de profissionais com espírito cientifico e pensamento 
reflexivo. 

A competência docente concede, naturalmente, autoridade ao professor; ainda 
que lhe falte um saber experiencial conseguido por meio da prática e da acumulação, 
ele portará esta autoridade. E, a autoridade do docente reside no fato deste estar qua-
lificado e apto ao que se propõe.

O conceito de competência também é amplo e caracteriza-se por qualidade de 
quem é capaz de julgar ou resolver determinado assunto. É a capacidade que decorre 
de profundo conhecimento que alguém tem (especialista) sobre um assunto. Ou seja, 
podemos dizer que é a utilização de saberes/conhecimentos por meio de processos 
cognitivos (esquemas mentais) para a realização de uma ação. É fazer certo na hora 
certa. 

Para um melhor entendimento, o Ministério da Educação e Cultura (INEP, 
1999) define competência como sendo modalidades estruturais da inteligência, ações 
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e operações que utilizamos para estabelecer relações com e entre objetos e situa-
ções ou fenômenos que desejamos conhecer. E, as habilidades são decorrentes das 
competências adquiridas, dadas ao plano imediato do ‘saber fazer e se articulam e 
aperfeiçoam por meio das ações e operações, possibilitando nova reorganização das 
competências.

O desenvolvimento de competências diz respeito a uma corrente pedagógica 
da educação que aborda as práticas do ensino embasado no construtivismo. Ao pen-
sarmos em desenvolvimento de competências para a docência, precisamos entender 
o que significa essa corrente pedagógica. 

Perrenoud (2002) cita Le Boterf  (1995), para quem a competência não é um 
estado, mas um processo, formado por 3 eixos: a pessoa (sua biografia, socializa-
ção), pela sua formação educacional e pela sua experiência profissional. Para que 
uma competência seja construída, necessitamos nos valer de recursos cognitivos. 
Entre eles estão os saberes, as capacidades ou habilidades e outros recursos mais 
normativos. Classificam-se esses saberes como: conhecimentos declarativos (fatos, 
leis, constantes); conhecimentos procedimentais ou processuais (saber como fazer, 
aplicar métodos e técnicas); conhecimentos condicionais (saber quando e de que 
maneira intervir) e as informações “saberes locais”. Esses conhecimentos precisam 
gerar esquemas e, necessariamente, mobilizarem-se com discernimento, em tempo 
real e a serviço de uma ação eficaz para que uma competência seja formada. Podemos 
especificá-los como o pensar em fazer o certo no momento certo. 

Com base em Perrenoud (2002), podemos dizer que uma competência é cons-
tituída de três componentes complementares: o primeiro: os tipos de situações dos 
quais há certo domínio. Uma família de situações, pois são semelhantes, de um mes-
mo tipo. O segundo: os recursos que mobilizam os conhecimentos teóricos ou me-
todológicos; as atitudes, o savoir-faire e as competências mais específicas; os esquemas 
motores, os de percepção, de avaliação, de antecipação e de decisão. Supõe a utiliza-
ção de recursos cognitivos relativamente específicos, não havendo competência se 
todos os recursos necessários tiverem que ser construídos. O terceiro: a natureza dos 
esquemas de pensamento que permitem a solicitação, a mobilização e a orquestração 
dos recursos pertinentes em situação complexa e em tempo real. 

As exigências para exercício prático da profissão docente não são poucas, tam-
pouco rarefeitas. O desenvolvimento de competências pedagógicas e a compreensão 
do seu processo de construção tornam-se, fundamentalmente, importantes no de-
sempenho da docência com caráter crítico e de qualidade. Dentre essas exigências, 
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estão o domínio da pedagogia e a compreensão do complexo processo de ensino-
-aprendizagem. 

Portanto, é indispensável ao docente um profundo conhecimento na sua área 
de atuação específica enquanto profissional; mais ainda, é essencial, igualmente, ser 
competente no processo educativo, conhecendo e respeitando suas peculiaridades, 
seus saberes, valendo-se da sua experiência para projetar uma possível ação. 

Seguindo esse pensamento, citamos Pinhel e Kucgant (2007) que consideram 
a competência como a essência da docência. Esta é sinônimo do que é mais básico, 
central e a mais importante característica, uma identidade e um caráter distintivo. Po-
demos, pois, elaborar um pensamento que nos fortaleça a ideia de que competência 
caracteriza-se por uma pré-condição ao ser docente.

Pensando acerca das competências exigidas do professor, o referencial que, 
para nós, caracteriza o ideal e satisfaz a ideia de evolução na formação inicial e con-
tínua dos professores condizente com o momento atual é aquele construído por 
Perrenoud (2000), mais especificamente, fundamentado no conceito das novas com-
petências docentes para ensinar. 

Para Perrenoud (2000, p. 14), o ofício não é imutável. Com vistas à evolução 
da formação docente, as competências baseiam-se em referencial que tenta revelar o 
movimento da profissão, colocando, de forma inacabada, dez grandes famílias de compe-
tências, que agora elencamos.

1) Organizar e dirigir situações de aprendizagem. 

2) Administrar a progressão das aprendizagens. 

3) Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. 

4) Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho. 

5) Trabalhar em equipe. 

6) Participar da administração da escola. 

7) Informar e envolver os pais. 

8) Utilizar novas tecnologias. 

9) Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão. 

10) Administrar sua própria formação contínua. 

As competências do indivíduo e do profissional vão sendo construídas ao 
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longo da vida, a partir do investimento em uma educação contínua e de situações e 
experiências práticas que eles enfrentam com certa frequência. Essas situações agru-
pam-se formando conjuntos; para cada um deles, apela-se uma competência especí-
fica. Partindo desse princípio, o especialista tem reconhecida sua capacidade por ter 
vivenciado, várias vezes, determinada situação. Pertencente a uma já desenvolvida 
competência específica, ele agirá de maneira mais rápida, segura e eficaz coordenan-
do e diferenciando rapidamente seus esquemas de ação e conhecimento diante de 
uma situação para ele inédita (PERRENOUD apud PIMENTA, 1999). 

Nesse sentido, Tardif  (2012, p. 57) diz que as situações práticas exigem “que 
os trabalhadores desenvolvam, progressivamente, saberes gerados e baseados no 
próprio processo de trabalho”. Os saberes necessários para a realização de suas tare-
fas, construídos a partir da atividade do trabalho docente emergem e se consolidam 
em situações de prática exigindo tempo, experiência e hábito. 

A formação do enfermeiro contempla o desenvolvimento de competências 
e habilidades gerais e específicas, que constam das diretrizes curriculares do curso 
de graduação, preconizando a formação generalista, pautada na ética e no respeito à 
pessoa humana como ser biopsicossocial, integrante da comunidade à qual pertence. 
É um educador por excelência, que busca manter e/ou restabelecer a saúde da pessoa 
ou da comunidade meio da educação. No entanto, verificamos que, em se tratando 
da docência em sala de aula, da formação de profissionais éticos, cidadãos críticos 
e formadores de opinião, é indispensável o desenvolvimento da competência para 
ser professor. A pedagogia como ciência nos oferece esse preparo; as ações didáti-
cas moldam o professor para que ele consiga adentrar no campo onde informações 
transformam-se em saber. E este se torna real no momento da prática, e, acima de 
tudo, promove o despertar da consciência crítica e da atitude ética, do respeito à mo-
ral e à essência da vida. Outro profissional, que não o professor, não saberia a melhor 
maneira de fazê-lo.

b) A competência docente do enfermeiro para a prática do ensino

Uma das principais dificuldades encontradas pelos docentes enfermeiros para 
a formação do discente talvez seja o despreparo pedagógico. Ainda hoje, na forma-
ção da enfermagem, mantém-se muito forte suas origens essencialmente técnicas. De 
todo modo, o simples repasse de técnicas não é suficiente para o desenvolvimento 
de aptidões necessárias à assistência de enfermagem do profissional generalista que 



110

hoje se preconiza. 

É mister uma prática de formação generalista, o respeito às competências 
e às habilidades a serem desenvolvidas, segundo as DCNs para a Graduação em 
Enfermagem, a contemplação do ser humano como um todo e da visão holística 
que requer a formação deste profissional. A falta de preparo específico ao docente- 
enfermeiro deixará uma lacuna na formação do discente, uma vez que aquele não 
atingirá o objetivo a que se propõe por não apresentar qualificações para tal. Esse 
preparo é essencial ao docente, consoante Barbosa e Viana (2008, p. 344):

A docência Universitária tem seus conhecimentos e condições 
específicas, seu âmbito determinado de conhecimento ela re-
quer uma preparação específica para o seu exercício, como em 
qualquer outro tipo de atividade profissional, os profissionais 
devem ter os conhecimentos e habilidades exigidas a fim de po-
der desempenhar adequadamente as suas funções. 

O repasse dos conceitos de saúde e doença e os procedimentos técnicos não 
exigem muito do docente enfermeiro para serem demonstrados. Porém, não são fá-
ceis de fazer-se entender. É indiscutível o valor da didática para esses profissionais, a 
fim de que consigam instigar e desenvolver nos alunos a capacidade de buscar esses 
conceitos, reconstituí-los, formar seus próprios saberes teórico/técnicos, respeitar 
as questões éticas e os limites da razão crítica, num todo da racionalidade complexa, 
no domínio cognitivo necessário à resolução de situações-problemas inéditas que 
enfrentaram ou possam vir a enfrentar enquanto profissionais. 

Para Pinheli e Kurcgantil (2007, p. 05), “os momentos iniciais da carreira dos 
docentes são caracterizados pelo reprodutivismo, resultado de sua própria vivência 
escolar anterior, antes de começarem a ensinar já conhecerem diferentes formas de 
ensino”. 

Para que haja o respeito às características da aprendizagem, é uma indubitável 
verdade que o docente enfermeiro entenda o processo ensino-aprendizagem e seu 
caráter multifacetado. A dicotomia entre a teoria e a prática vivenciada pela enferma-
gem confirma-se no campo de trabalho: o enfermeiro é formado para a educação e a 
assistência em saúde; aprende a prestar cuidados e a educar o cliente para o autocui-
dado. No entanto, ocorre que ele, também, assume postos administrativos e geren-
ciais, em que, muitas vezes, resume-se a supervisionar os cuidados de enfermagem e, 
mesmo assim, de maneira distante dos clientes, por meio de formulários e anotações 
da equipe médica e de nível técnico de enfermagem. 
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O ato de aprender a ensinar solicita aos docentes que saiam do comodismo 
do repasse de conteúdos, da simploriedade reducionista da ação pela ação. E, como 
toda ação transformadora em que se exija conhecimento e o dinamizar do agir/
pensar/agir, ele acarreta certo grau de sofrimento. O ato de aprender a ensinar gera 
sofrimento e uma crise de identidade no saber fazer dos educadores. Isso fica claro 
quando Vasconcelos e Prado (2004, p. 11) nos dizem que:

O conjunto de fatores que ingressam na configuração dessa cri-
se apontam a um questionamento do saber e do saber fazer dos 
educadores, da sua competência para lidar com as exigências 
crescentes do mundo atual em matéria educativa e com uma 
realidade social cada vez mais deteriorada que impõe impasses 
constantes à atividade dos profissionais que atuam na prática de 
ensino de Enfermagem. 

Desvela-se o caráter essencial da formação pedagógica ao docente de enfer-
magem como fator primordial na formação do discente, na segurança e no bem-estar 
do educador enquanto formador de profissionais não apenas de excelência técnica, 
mas também intelectual, de cidadãos críticos, agentes pró - ativos e éticos capazes de 
diagnosticar e intervirem na realidade que se apresenta e recriando e transformando 
a própria história e da comunidade em que estarão inseridos. A responsabilidade da 
realidade pode assustar aos parvos, mas a profissionais bem formados mostra-se 
como um infindável leque de possibilidades de intervenções, mantendo-se o com-
promisso ético; leva-os a intensificarem atitudes e a contribuírem para políticas vol-
tadas a atender às necessidades da maioria. 

Quanto aos conhecimentos teóricos e técnicos dos enfermeiros para o de-
sempenho da docência, podemos dizer que ainda são escassos. Cabe ao profissional, 
por vezes, buscar por conta própria tal competência, em cursos de especialização, 
capacitação e de formação continuada; quando impelido pelo próprio sofrimento 
ocasionado perante a tomada de consciência da ignorância didático-pedagógica e 
do compromisso moral assumido com seus alunos, uma vez que somente a acade-
mia mostra-se incapaz de lhe assegurar formação condizente. Nesse sentido, citamos 
Vasconcelos e Prado (2004, p. 11):

De modo geral, o saber da enfermagem, produzido na acade-
mia, atrelado à prática pedagógica, ainda, não tem uma ação 
efetiva, mas atua no imaginário dos enfermeiros – educadores 
e dos educandos. [...] Contudo, atribuo tais situações a fatores 
pessoais, culturais, econômicos e sociais. Além disso, as visões 
de mundo diferenciadas, a respeito do ser humano e a falta de 
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consciência histórica, crítica e científica podem estar aguçando 
tais concepções, pois reconheço que o ensino tradicional faz 
parte da vida dos educandos desde que ingressam na escola, 
não sendo a universidade a única responsável por tal formação.

Como vimos para além da academia, há a consciência da reflexão crítica sobre 
a prática pedagógica; a responsabilidade do indivíduo sobre a sua própria formação. 
Contudo as interferências que ocorrem nesta formação mostram-se multifatoriais, 
cabendo ao docente enfermeiro uma rigorosa avaliação de seus próprios métodos 
pedagógicos frente aos objetivos propostos e ao profissional que deseja formar. O 
comprometimento com a educação e a formação do discente, futuro profissional, 
devem ser, antes de tudo, o primeiro e mais importante objetivo do educador. 

Caminhando nesse sentido, no intuito de aproximarmos essas concepções à 
realidade, verificamos que a tendência é não mais dissociar a teoria da prática. A nova 
proposta pedagógica que se delineia, concordando com Vasconcelos & Prado (2004) 
é a educação do homem para o trabalho e pelo trabalho, numa proposta pedagógica 
em que não se dissociam as funções intelectuais das funções técnicas. Exige-se do 
homem moderno uma formação generalista que permita atuar na sociedade enquan-
to sujeito político e produtivo. 

Para Gauthier (1998), o repertório de conhecimentos, primeiramente, deve ser 
definido a partir do trabalho do professor em sala de aula; porque a tarefa de ensinar 
requer habilidades, competências e conhecimentos que podem ser formalizados. Ele 
acredita ser importante haver um saber teórico sobre a prática, e nada mais lógico que 
uma parte desses seja produzida sobre a prática da sala de aula e o que foi confirmado 
na pesquisa: a prática deve ser alicerçada pela teoria. O repertório de conhecimentos 
é produzido pelos docentes na prática; eles são os saberes da ação pedagógica. 

Conforme Madeira e Lima (2007, p. 403), esses saberes estão em permanente 
construção e decorrem da própria história, da formação universitária, experiências 
profissionais e da interação com outros professores. “A busca de caminhos inovado-
res e novos contornos a prática pedagógica deve ser constante”. 

No entanto, na prática da docência, conforme Lazzari et al., (2011) evidencia-
se uma lacuna no que se refere à área pedagógica, na qual as abordagens de ensi-
no evidenciam-se, ainda, na forma tradicional. A sugestão com vistas a mudar esse 
paradigma encontramos na formação específica para a docência, na formação de 
professores e na atualização constante promovida e incentivada pelas instituições, 
trabalhando em busca desta mudança significativa e na melhoria no processo de  
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ensino como um todo. 

Coadunado ao pensamento de Backes, Moya e Prado (2011) com ideias-cha-
ves, teóricas e operativas para a melhora significativa no ensino, ratificam a impor-
tância dos aspectos pedagógicos na formação inicial e a formação permanente do 
enfermeiro- professor ante a complexidade do conteúdo e do ensino. No caminho 
da construção da competência docente, é imprescindível a esse profissional estar 
lastreado nos conhecimentos: didático do conteúdo, da disciplina, dos alunos, no pe-
dagógico; em sua própria biografia, no saber experiencial e na vivência com os pares. 

A pedagogia como ciência pode ser o caminho nesse preparo; as ações didáti-
cas moldam o professor para que ele consiga adentrar no campo onde informações 
transformam-se em saber. Este se torna real no momento da ação e, acima de tudo, 
dá-se um despertar da consciência crítica e da atitude ética, do respeito à moral e à 
essência da vida. Outro profissional, que não o professor, não saberia a melhor ma-
neira de fazê-lo. Pois esse preparo não só contribui para a prática do ensino, como 
também é a principal via por meio do qual o processo de ensino–aprendizagem de 
fato acontece.

Considerações finais

Após a discussão com os autores, podemos inferir que para o enfermeiro que 
atua na docência, faz-se necessário percorrer um caminho intencional e sistematiza-
do de formação. Este preparo para a docência, a constituição do enfermeiro docente, 
se dá muitas vezes de forma solitária na busca dos saberes pedagógicos em cursos de 
formação e de formação continuada. Também, construído sobre seu aporte teórico e 
de vivências práticas da profissão, dos saberes oriundos de suas experiências de vida 
e das experiências formadoras na edificação de sua identidade de ser professor. Ob-
servou-se, que o enfermeiro docente, que não possui formação didático-pedagógica, 
norteia sua atuação em sala de aula através de metodologias e práticas pedagógicas 
vivenciadas anteriormente, no despertar para a profissão em seu meio social e, en-
quanto aluno, em sua própria formação. Igualmente, ao compartilhar as práticas com 
seus pares e nas experiências positivas obtidas em sala de aula com seus alunos. As 
competências necessárias à docência podem e devem ser desenvolvidas por meio de 
experiências formadoras, de capacitações voltadas à prática da docência e da busca 
incessante por novas metodologias e formas de fazer o cotidiano em sala de aula. A 
busca por qualificação, assim como a insatisfação com seu saber, a criatividade e a 
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capacidade crítica, são características importantes que fazem parte do âmago do ser 
professor. Ninguém nasce sabendo ser professor. Este profissional tem que ser for-
mado, construído e, constantemente, lapidado. 

Profissionais das mais diferentes áreas que optem (também) pela docência 
necessitam formação especializada para exercerem tal cargo. Como sugestão para 
novos estudos, deixamos a ideia de se (re) pensar um currículo com vistas à inte-
gração disciplinar, com disciplinas relacionadas à educação, no desenvolvimento de 
competências voltadas ao ensino. Para a educação em saúde e ao ensino. Disciplinas 
baseadas no conhecimento da didática e de ações pedagógicas, ampliando, com isso, 
a educação em saúde para ensino e aprendizagem. Ensinar o cuidado ao ser cuidado 
e munir de saberes e técnicas reconhecidas, o ser cuidador. A didática traria contribui-
ção significativa ao currículo da enfermagem e a formação pedagógica, indispensável 
ao enfermeiro docente.
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A literatura infantil e o processo de alfabetização e letramento  
no ensino fundamental :análise de teses e dissertações brasileiras  

no período de uma década (2002 a 2011)

Valdirene Maria Pioner da Silveira
Denise Quaresma da Silva 

Este artigo versa sobre um levantamento das produções acadêmicas de teses 
e dissertações no banco de dados da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior), referentes à alfabetização e ao letramento, compreenden-
do os anos de 2002 a 2011. Delimitou-se esse período para verificar o que os pes-
quisadores brasileiros vêm estudando sobre a temática nesta década. Nessa assertiva, 
apresenta-se neste artigo uma visão panorâmica de dissertações e teses defendidas 
em Programas de Pós-Graduação de instituições educativas no contexto brasileiro, 
no espaço temporal mencionado, as quais focalizam aspectos atinentes à importância 
da literatura infantil no processo de alfabetização e letramento no primeiro ano do 
ensino fundamental.

Os dados apresentados sobre as produções utilizadas encontram-se em caráter 
incipiente, sinalizando apenas aspectos que viabilizam uma caracterização ampla das 
dissertações e das teses apresentadas. Uma incursão mais consistente em termos de 
interlocução, com os autores dos estudos e dos trabalhos que possuem relação di-
reta com o foco desta proposta de investigação, será apresentada no decorrer deste 
estudo.

A fonte de consulta utilizada para mapear as dissertações e as teses produ-
zidas em Programas de Pós-Graduação no contexto nacional foi o Banco de Teses 
e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  
(CAPES). Os descritores utilizados para a consulta foram: “alfabetização e letramen-
to e formação de professores” e “literatura infantil e anos iniciais do ensino funda-
mental”. Por intermédio deles, foi identificado um conjunto de 149 trabalhos.

O processo de categorização dos trabalhos aconteceu a partir da pesquisa no 
banco de dissertações da CAPES. Após foi feita a leitura dos resumos e a escolha 
dos trabalhos, passando por um processo de seleção em que foram contabilizadas as 
dissertações e as teses que tinham relação com o tema em questão. 

Conforme já mencionado, por meio dos descritores, foram encontrados 149 
trabalhos, identificando-se um total de 119 dissertações e 30 teses, conforme ilustra 
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o Gráfico 1 a seguir.

Gráfico 1 – Caracterização das dissertações e das teses selecionadas para o estudo

Fonte: Banco de teses e dissertações da CAPES, de 2002 a 2011.

Desse total de teses e dissertações, 127 versam sobre “alfabetização e letra-
mento e formação de professores” e 22 sobre “literatura infantil e anos iniciais do en-
sino fundamental”. Desse total de 149 trabalhos, ainda, nem todos estão diretamente 
ligados à temática investigada; porém, apresentam alguma relação no que diz respeito 
à importância da literatura infantil, à alfabetização e ao letramento. Pode-se observar 
a diferença entre os descritores ao transpor os números para um gráfico. 

Gráfico 2 – Caracterização das dissertações e das teses sobre “alfabetização e letramento e 
formação de professores” e “literatura infantil e anos iniciais do ensino fundamental”

Fonte: Banco de teses e dissertações da CAPES, de 2002 a 2011.

Na ilustração do Gráfico 2, vê-se claramente a baixa produção sobre a  
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temática literatura infantil e anos iniciais do ensino fundamental. No que concerne 
à temática alfabetização e letramento e formação de professores, encontra-se uma 
vasta produção. 

Os resumos dessas dissertações e dessas teses foram analisados e classificados 
de acordo com as principais áreas do conhecimento, seguindo o padrão do CNPq 
(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), como pode ser 
visto no Quadro 1 a seguir.

Quadro 1 – Levantamento da produção por área do conhecimento

ÁREAS DO CONHECIMENTO MESTRADO DOUTORADO

Ciências Agrárias 0 0
Ciências Biológicas 0 1
Ciências da Saúde 1 0
Ciências Exatas e da Terra 0 0
Ciências Humanas 99 22
Ciências Sociais Aplicadas 0 0
Engenharias 0 0
Linguística, Letras e Artes 19 7
Interdisciplinar 0 0

Fonte: Banco de teses e dissertações da CAPES, de 2002 a 2011.

Com esse levantamento, é possível constatar que há uma grande concentração 
de trabalhos na área das Ciências Humanas. Em segundo lugar, encontra-se a área da 
Linguística, Letras e Artes. Nas demais áreas, a quantidade de trabalhos é nula, a não 
ser por uma ocorrência nas Ciências Biológicas e uma nas Ciências da Saúde. 

Ao transpor os dados do Quadro 1 para os gráficos comparativos (Gráficos 3 
e 4), é possível visualizar mais claramente a produção de cada área. É possível tam-
bém concluir que o número de titulados é sempre significativamente maior que o 
de doutores, o que explica a maior concentração de produção no nível de mestrado. 
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Gráfico 3 – Dissertações de mestrado defendidas nas áreas do conhecimento

Fonte: Banco de teses e dissertações da CAPES, de 2002 a 2011.

Gráfico 4 – Teses de doutorado nas áreas do conhecimento

Fonte: Banco de teses e dissertações da CAPES, de 2002 a 2011.

No gráfico a seguir, foi realizado o levantamento das dissertações e das teses 
analisadas por gênero. O levantamento realizado permitiu verificar que o número de 
mulheres envolvidas com pesquisa é extremamente superior ao de homens. 
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Gráfico 5 – Levantamento da produção por gênero

Fonte: Banco de teses e dissertações da CAPES, de 2002 a 2011.

No gráfico a seguir, disponibilizam-se o ano e a quantidade de teses e disser-
tações defendidas nos programas de pós-graduação stricto sensu. Pode-se dizer que, 
a partir de 2002, a quantidade de defesas teve aumento gradativo; no ano de 2009, 
houve uma maior concentração, diminuindo em 2010 e voltando a crescer em 2011.

Gráfico 6 – Quantidade de dissertações e teses defendidas por ano

Fonte: Banco de teses e dissertações da CAPES, de 2002 a 2011.
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A seguir, apresenta-se o levantamento das instituições, se são públicas ou pri-
vadas e dos Estados em que foram defendidas essas dissertações e teses.

Quadro 2 – Levantamento das instituições e dos Estados em que foram defendidas as  
dissertações e as teses pesquisadas

UNIVERSIDADES PÚBLICA OU
PRIVADA ESTADO QUANTIDADE

Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul Pública Rio Grande do Sul 02

Universidade Estadual de 
São Paulo Pública São Paulo 06

Universidade Federal do 
Rio de Janeiro Pública Rio de Janeiro 09

Universidade Federal de 
São Carlos Particular São Paulo 05

Universidade Federal do 
Ceará Pública Ceará 02

Universidade Estadual da 
Bahia Pública Bahia 01

Universidade Federal de 
Santa Catarina Pública Santa Catarina 01

Universidade Federal de 
Minas Gerais Pública Minas Gerais 06

Universidade Federal de 
Brasília Pública Brasília 06

Universidade Estadual de 
Londrina Pública Paraná 01

Universidade Federal do 
Mato Grosso do Sul Pública Mato Grosso do 

Sul 02

Universidade São Marcos Particular São Paulo 02
Universidade Regional de 
Blumenau Pública Santa Catarina 03

Universidade Federal de 
São João Del Rey Pública Minas Gerais 03

Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte Pública Natal 02

Universidade Presbiteria-
na Mackenzie Particular São Paulo 01

Universidade Federal de 
Pernambuco Pública Pernambuco 06
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Centro Universitário 
FIEO Particular São Paulo 02

Universidade Federal do 
Pará Pública Pará 02

Universidade Metodista 
de Piracicaba Particular São Paulo 01

Universidade Católica do 
Rio de Janeiro Particular Rio de Janeiro 03

Universidade de Passo 
Fundo Particular Rio Grande do Sul 02

Universidade Tuiuti do 
Paraná Particular Paraná 02

Universidade Federal de 
Campina Grande Pública Paraíba 02

Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita 
Filho

Pública São Paulo 07

Universidade Federal de 
Santa Maria Pública Rio Grande do Sul 03

Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo Particular São Paulo 08

Universidade Federal do 
Amazonas Pública Amazonas 01

Universidade Federal da 
Paraíba Pública Paraíba 01

Universidade de Sorocaba Particular São Paulo 01
Universidade Estadual de 
Maringá Pública Paraná 01

Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande 
do Sul

Particular Rio Grande do Sul 03

Universidade Federal do 
Maranhão Pública Maranhão 01

Universidade Federal de 
Alagoas Pública Alagoas 04

Universidade Estácio de 
Sá Particular Rio de Janeiro 01
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Universidade Estadual de 
Campinas Pública São Paulo 09

Universidade do Sul de 
Santa Catarina Particular Santa Catarina 05

Universidade Católica do 
Paraná Particular Paraná 03

Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro Pública Rio de Janeiro 04

Universidade Federal de 
Pelotas Pública Rio Grande do Sul 01

Universidade Católica de 
Petrópolis Particular Rio de Janeiro 04

Universidade Estadual de 
Ponta Grossa Pública Paraná 01

Universidade Federal do 
Paraná Pública Paraná 03

Universidade Federal de 
Uberlândia Pública Minas Gerais 01

Universidade Vale do Rio 
Verde Particular Minas Gerais 03

Universidade Católica de 
Santos Particular São Paulo 01

Universidade Federal do 
Piauí Pública Piauí 01

Universidade do Oeste 
Paulista Particular São Paulo 01

Universidade do Vale do 
Itajaí Particular Santa Catarina 01

Universidade Salgado de 
Oliveira Particular São Paulo 02

Universidade Católica de 
Brasília Particular Brasília 01

Universidade Federal 
Fluminense Pública Rio de Janeiro 01

Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos Particular Rio Grande do Sul 01
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Universidade Federal de 
Mato Grosso Pública Mato Grosso do 

Sul 02

Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás Particular Goiás 01

Fonte: Banco de teses e dissertações da CAPES, de 2002 a 2011. 

No que tange ao local, as dissertações e as teses arroladas neste estudo foram 
defendidas em 55 universidades diferentes e distribuídas pelo Brasil. Contudo, mes-
mo sendo 55 instituições distintas, o Estado de São Paulo revela-se como grande 
polo de produção sobre o tema em questão. A grande maioria dos estudos foi de-
senvolvida por acadêmicos de universidades públicas, conforme aponta o Gráfico 7.

Gráfico 7 – Levantamento das instituições públicas e particulares

Fonte: Banco de teses e dissertações da CAPES, de 2002 a 2011.

A seguir, serão relacionados os autores mais citados nas dissertações e nas 
teses analisadas. É importante salientar a dificuldade encontrada no que se refere aos 
diferentes modos de apresentação dos resumos desses trabalhos. Alguns não se apre-
sentaram muito bem organizados, dificultando a abrangência de informações mais 
específicas. Em diversos resumos, não ficaram evidenciados com clareza a problemá-
tica investigativa, o referencial teórico que fundamentou o estudo e a caracterização 
do estudo (e, em se tratando de pesquisa de campo, o campo empírico e os sujeitos 
participantes do estudo). Em muitos resumos também não estava citada a metodo-
logia de pesquisa utilizada. 

Essa constatação corrobora com a posição de Sarmento (2006, p. 23), quando 
destaca em sua tese de doutorado que “[...] tratando-se de dissertações e teses, seus 
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resumos são formados por diferentes modalidades de apresentação e não oferecem 
subsídios suficientes para uma análise acurada”.

Dos 149 resumos analisados, somente em 45 foi possível encontrar os autores 
referenciados. No tocante aos trabalhos que contemplam em seus resumos indicações 
dos referenciais teóricos – o que foi perceptível em 45 textos analisados –, os autores 
mais citados são apresentados no Gráfico 8. De acordo com os dados expostos, é pos-
sível observar que Soares aparece em 27 resumos; depois, Freire, Bakhtin, Kleiman e 
Vygotsky foram referenciados em 13 trabalhos, seguidos de Tardif, com 11 ocorrências.

Gráfico 8 – Autores citados nas dissertações e nas teses

Fonte: Banco de teses e dissertações da CAPES, de 2002 a 2011. 

Constata-se que, na grande maioria das teses e das dissertações, segundo os 
autores referidos, destaca-se a importância da concepção de aprendizagem e do ensi-
no da língua escrita, da alfabetização e do letramento.  

No que se refere à metodologia de pesquisa explorada nas dissertações e nas 
teses, dos 149 trabalhos, somente em 85 foi identificada a metodologia utilizada. 
Desse total, 34 trabalhos foram desenvolvidos a partir de uma abordagem qualitativa 
e 13 por meio de uma abordagem bibliográfica-analítica, havendo também outros 
métodos de investigação, conforme ilustra o Gráfico 9. Elenca-se a seguir a mesma 
nomenclatura encontrada, pois foi a partir dos resumos encontrados que esse levan-
tamento foi realizado.
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Gráfico 9 – Levantamento da metodologia utilizada para desenvolver as dissertações e as 
teses analisadas

Fonte: Banco de teses e dissertações da CAPES, de 2002 a 2011. 

Do total de 149 teses e dissertações, foram selecionadas 62 que fazem refe-
rência à temática deste estudo. Para tanto, foi realizada a leitura flutuante (BARDIN, 
2008) dos resumos10, traçando o foco das produções. Após, foram categorizados to-
dos os resumos, os quais foram divididos em três grupos, que podem ser visualizados 
no gráfico a seguir:
Gráfico 10 – Caracterização dos resumos

Fonte: Banco de teses e dissertações da CAPES, de 2002 a 2011.
10  Os resumos foram localizados no Banco de Teses e Dissertações da CAPES a partir da pes-
quisa individual de cada um dos descritores.
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Análise e discussão

Na análise dos resumos, procuramos contemplar os estudos mais expressivos 
encontrados nas dissertações e nas teses, visto que colaboraram de modo significati-
vo com o tema desta pesquisa, assim como os autores utilizados pelos pesquisadores.

Na primeira categoria, identificaram-se oito trabalhos. Nessa assertiva, a pes-
quisa de Silva (2011), realizada com uma turma do primeiro ano do ensino funda-
mental, objetiva o conhecimento e a análise das aulas de literatura infantil que são 
oferecidas às crianças na escola. Percebe-se, nesse estudo, a preocupação da pesquisa-
dora no que concerne à importância da formação do leitor literário nos anos iniciais.

A pesquisa realizada por Araújo (2008) nas turmas de primeiro e segundos 
anos aponta que o gênero poesia, presente nas cantigas de roda e nos poemas, terá 
mais chances de aproximação com os leitores/ouvintes que estão em fase de alfabe-
tização (primeiro e segundo anos) se não tiverem objetivos conteudistas no seu uso 
em aula. Ademais, o trabalho do professor alfabetizador se tornará mais significativo 
à medida que for utilizada de modo atraente e contínuo a leitura literária na escola.

O trabalho realizado por Massa (2008), que estuda os contos de fadas, traz 
a importância desses contos na literatura como recurso motivacional no processo 
de alfabetização e letramento. Além disso, está comprovada por essa pesquisadora 
a mudança significativa na fala de alguns dos professores pesquisados sobre o tema 
em questão.

Poglia (2010) revela a importância da leitura compartilhada nos anos iniciais 
do ensino fundamental partindo da leitura oral de textos literários, apresentando-se 
a mediação como fator necessário à formação do leitor, gerando novos significados 
e motivação e servindo como suporte para a compreensão do contexto em que se 
inserem as crianças.

O estudo realizado por Almeida (2011a) analisa as práticas de letramento lite-
rário na formação de leitores do terceiro ano do ensino fundamental, mediadas pelo 
professor, em contexto socialmente desfavorecido. A pesquisadora sinaliza o que de-
veria ser evitado e o que necessita ser feito nas práticas escolares para que a formação 
literária dos infantes se efetive.

A pesquisa realizada por Machado (2011) relata a importância da alfabetização 
e do letramento aliados ao papel da literatura infantil na constituição do leitor, contri-
buindo na sua aprendizagem de maneira lúdica e criativa. No entanto, nesse estudo as 
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professoras observadas fizeram uso da literatura infantil como pretexto para o ensino 
de gramática, ortografia e estrutura textual no segundo ano do ensino fundamental. 
A autora ressalta a importância do letramento literário a fim de contribuir para a for-
mação de uma comunidade de leitores.

O estudo feito por Monteiro (2004) na educação infantil identifica o uso da 
literatura infantil, assim como de outros textos, pelos professores. A autora observou 
que a biblioteca escolar era pouco utilizada pelas professoras e que a literatura infantil 
era utilizada para trabalhar conteúdos ou manter os alunos calmos e disciplinados.

A tese efetivada por Girotto (2011) aponta a implantação da “tertúlia literária 
dialógica” como recurso na melhoria da leitura e da escrita. Destaca a importância 
da família como incentivadora do gosto pela leitura e o papel das professoras como 
mediadoras das interações com o texto literário. Contudo, alguns obstáculos se fize-
ram presentes na realização da tertúlia; entre eles, destaca-se a falta de exemplares 
literários na biblioteca da escola. Consoante a autora, a leitura dialógica apresenta-se 
como um importante recurso na formação de leitores competentes e críticos.  

A segunda categoria elucida a questão da alfabetização e do letramento. Nesse 
sentido, delimitar-se-á a contextualização dos resumos no ciclo de alfabetização, cor-
respondendo aos três primeiros anos do ensino fundamental, por sua proximidade 
com nosso foco de estudo. Assim, somente cinco deles fazem parte desse grupo.

O estudo de Souza (2011a) foi realizado com turmas de educação infantil e 
do primeiro ano do ensino fundamental. A autora observou que algumas professoras 
realizavam com frequência atividades de cópia, composição de palavras e ditados, 
fazendo mau uso do tempo escolar. Verificou também atividades de alfabetização, 
uso do livro didático e variadas práticas de leitura. A pesquisadora atribui essas evi-
dências a alguns fatores, como a falta de planejamento, de formação continuada e de 
referencial teórico por parte das professoras.

A pesquisa realizada por Souza (2009) com crianças de seis e sete anos, estu-
dantes do ciclo I, objetiva analisar a prática pedagógica de uma professora alfabe-
tizadora. Os dados coletados apontam que a prática dessa profissional interfere de 
maneira qualitativa no processo de alfabetização e letramento dos alunos. 

Moraes (2006), em seu estudo sobre as práticas de alfabetização com a primei-
ra etapa do primeiro ciclo, identifica que as professoras desenvolvem sistematicamen-
te atividades permanentes de leitura e de apropriação do SEA. Entretanto, percebe a 
realização de poucas atividades de consciência fonológica.
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A pesquisa realizada por Almeida (2011b) revela que as professoras percebem 
o aluno como sujeito ativo de sua aprendizagem, concebendo a leitura e a escrita 
como um processo de construção. Do mesmo modo, verifica que há relação entre 
a prática e o processo de alfabetização e letramento aprendido na formação inicial 
dessas profissionais.

Em seu estudo, Araújo (2004) analisa o uso dos objetos culturais (rótulos, 
embalagens e propagandas) na alfabetização em uma turma de primeira série. A pes-
quisadora verificou que tais objetos culturais, além de informar, formam indivíduos 
questionadores e críticos quando trabalhados de modo significativo. 

A formação inicial e continuada dos professores apresentou-se como impor-
tante nesses estudos, sendo que essa última deve estar presente na vida profissional 
dos docentes a fim de qualificar sua prática pedagógica, visto que para muitos a for-
mação inicial não foi de todo satisfatória nos trabalhos analisados.

Nesse sentido, a terceira categoria enfatiza a formação de professores. Para 
tanto, selecionaram-se os estudos que têm como foco o primeiro ano e/ou ciclo de 
alfabetização, como mencionado anteriormente. 

O estudo realizado por Chaves (2009) consistiu na identificação e na discus-
são das concepções teóricas acerca dos conceitos de alfabetização, letramento, de-
senvolvimento e aprendizagem de professoras alfabetizadoras no primeiro ano do 
ensino fundamental. O campo empírico evidencia que as práticas pedagógicas das 
professoras apresentam-se como positivas. Entretanto, o conhecimento teórico so-
bre alfabetização, letramento, desenvolvimento e aprendizagem demonstrado pelas 
profissionais mostrou-se fragilizado e fragmentado, fato esse que a autora sugere que 
seja levado em consideração pelas políticas públicas do município onde foi realizada 
a pesquisa.

Já o estudo feito por Pedrino (2009) procurou responder ao seguinte questio-
namento: que saberes docentes são mobilizados quando professoras alfabetizadoras 
discutem colaborativamente o ensino da língua para crianças do primeiro ano do 
ensino fundamental? Os dados revelam a multiplicidade de competências e habilida-
des necessárias para que o professor possa desempenhar com êxito suas funções. As 
professoras pesquisadas afirmaram que a formação continuada favorece a reflexão de 
suas práticas, assim como do processo de avaliação, e também revela a necessidade da 
teoria na execução das atividades. 

Grando (2011) realizou um estudo sobre o letramento junto às professoras de 
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primeiro ano. As conclusões revelam que o tema citado ainda suscita dúvidas entre 
elas, pois não foi abordado na formação inicial de algumas profissionais. No entanto, 
os sujeitos da pesquisa reconhecem que devem ser valorizados os conhecimentos 
prévios dos alunos para que possam construir novos saberes. As professoras perce-
bem a necessidade de promover atividades lúdicas nesse processo.

Souza (2011b) problematizou as contribuições do letramento profissional nas 
práticas de alfabetização e letramento de professoras que atuam nos três primeiros 
anos do ensino fundamental. A pesquisadora constatou que as alfabetizadoras con-
fundem teoricamente alfabetização e letramento, bem como construtivismo e méto-
dos. Contudo, buscam aperfeiçoamento, visando à qualidade do ensino.

Souza (2008) analisou quantitativamente um grupo de professores que atua 
nas primeiras e segundas séries do ensino fundamental quanto às suas práticas de 
letramento, assim como quanto à conceituação do termo. A pesquisadora verificou 
que a maioria dos profissionais leu sobre o tema e participou de eventos relacionados 
ao assunto. Identificou também que a grande maioria não apresenta conhecimento 
sobre o termo, embora afirme realizar atividades que visam ao letramento.

Abreu (2009), em seu estudo, revela que as professoras dos três primeiros anos 
do ensino fundamental não compreendem que a alfabetização ocorra de modo pro-
cessual, e sim no espaço delimitado de tempo, que é a série a qual o aluno frequenta. 
Para os alunos pesquisados, os dados revelam que a relação com a escrita é processual 
e individual, influenciando positivamente o dia a dia, e que alfabetização e letramento 
estão imbricados. A pesquisadora concluiu também que é necessário ser ofertada 
formação teórica e metodológica aos profissionais para que se possa contribuir no 
entendimento do processo de alfabetização e letramento.

Conclusão

Os dados apontam um número significativo de trabalhos relacionados à al-
fabetização e ao letramento, comprovando a preocupação de vários pesquisadores 
quanto à aquisição da língua escrita e a sua continuidade nos anos iniciais. Os varia-
dos gêneros textuais (literatura infantil, rótulos, histórias em quadrinhos, manuais 
didáticos, receitas, poesias, entre outros) aparecem como recursos utilizados na alfa-
betização e no letramento. Foi possível verificar também a importância da formação 
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inicial e continuada dos profissionais da educação nos resumos analisados.

Postula-se que a prática alfabetizadora alicerçada na literatura é positiva e pro-
duz resultados frutíferos, desde que o professor esteja disposto a utilizar a literatura 
infantil, possibilitando aos alunos o acesso a livros de qualidade, ocupando o papel 
de mediador nesse processo, buscando qualificar seu fazer, assim como na conscien-
tização do seu papel na formação de leitores e escritores, que se faz necessário desde 
o primeiro ano do ensino fundamental.
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Educação de jovens e adultos: quem são os sujeitos da EJA?

Cristiano de Oliveira Dias

A Educação de Jovens e Adultos foi sendo, em nosso país, normatizada e re-
gulamentada, com maior intensidade, a partir do final dos anos 1990 e início dos anos 
2000. A partir do que determinava a LDB/1996 e dos diversos pareceres CNE/CEB 
de 2000 a 2013, a EJA veio sendo melhor estruturada com o objetivo de atender as 
demandas da sociedade brasileira, buscando a necessidade de se espraiar em termos 
de democracia, cidadania, liberdade e igualdade. No decorrer dos anos, com a ação 
de variados fóruns de EJA pelo país, é lançada a proposição compreender melhor a 
realidade que se apresenta em relação a quem estuda e trabalha na EJA. Quem é o 
educador de EJA? Quem é o educando de EJA? E para que conhecimentos e inte-
resses serve a EJA?

Muitas pessoas deixam de frequentar a escola, pois precisam trabalhar para 
ajudar com as despesas de suas famílias, e acabam desistindo dos estudos por cansa-
ço; por não serem atendidos pelo poder público, no que se refere a serviços essen-
ciais tais como transporte escolar, segurança pública, merenda escolar com qualidade, 
dentre outros fatores. Há também aqueles que se desinteressam pelos estudos, pois 
não acreditam mais nas promessas que a educação veio fazendo no decorrer de tem-
pos. Como se estudar e concluir os estudos seria a garantia quase infalível de um bom 
emprego, com bons salários, com a perspectiva de tranquilidade no futuro, para si e 
para a família. Conforme Arroyo (2007, p. 8), a EJA

tende a apresentar-se aos jovens-adultos como a última porta 
para o futuro. No discurso da Educação persiste o discurso das 
promessas de futuro, e talvez, o discurso deveria ser da garan-
tia de um mínimo de dignidade no presente. Esta abordagem 
muda, e muito, o foco do olhar. Com os jovens e adultos com 
que trabalhamos, o que temos que fazer é evitar discursos do 
futuro e falar mais no presente. Intervir mais no seu presente do 
que prometer futuros que não chegarão.

Talvez a pesquisa mais abrangente sobre a evasão escolar dos jovens no Brasil 
tenha sido realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Para a FGV a principal 
causa da evasão escolar para os jovens é o desinteresse pelo que a escola oferece. 
Na opinião de muitos evadidos a escola não é atraente. Mesmo com a diminuição 
da população juvenil, permanece a incapacidade de a escola atrair essa parcela da 
juventude. Pois,
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[...] redução da população nesta faixa etária estimada pela 
PNAD de 10,7 milhões para 10,4 milhões, fruto da transição 
demográfica em curso - o que implica a crescente facilidade ao 
longo do tempo de se ofertar cobertura universal de ensino mé-
dio. Na composição das motivações, há ligeira queda na taxa de 
evasão escolar de 18,1% em 2004 para 17,8% em 2006. Houve 
redução da falta de demanda intrínseca de 45,2% para 40,3%; 
já a importância das restrições de renda sobe marcadamente de 
22,8 % em 2004 para 27,1% em 2006. O aquecimento do mer-
cado de trabalho no período, combinado com a ausência das 
condicionalidades de renda para pessoas na faixa de 16 e 17 
anos, pode explicar o resultado (NERI, 2009, p. 6).

Quadro 1 – Motivos Para Evasão

Parece que no caso da evasão entre adolescentes e jovens, os problemas peda-
gógicos da própria escola (40,29%) preponderam sobre a pobreza do evadido (27,09) 
e mesmo sobre a inexistência da oferta de matrícula em escola próxima à residência 
do jovem. Sendo assim, a evasão deve ser enfrentada com metodologias voltadas para 
a realidade dos educandos (as), fazendo-os perceber as características de sua situação 
atual, as origens, principais características, pontos positivos e negativos acerca de 
sua atuação na sociedade e/ou no mundo do trabalho. Tomando essa consciência, 
educandos(as) em EJA poderiam fazer melhores escolhas em relação a sua vida e a 
vida de seus familiares, amigos e conhecidos, assim como em relação à sociedade 
num contexto maior, planetário, encontrando, portanto, um sentido para frequentar a 
escola. A estes grupos sociais a EJA também teria outras duas funções: equalizadora 
e qualificadora (permanente). Segundo ainda o mencionado Parecer,

A função equalizadora da EJA vai dar cobertura a trabalhado-
res e a tantos outros segmentos sociais como donas de casa, 
migrantes, aposentados e encarcerados. A reentrada no sistema 
educacional dos que tiveram uma interrupção forçada seja pela 
repetência ou pela evasão, seja pelas desiguais oportunidades de 
permanência ou outras condições adversas, deve ser saudada 
como uma reparação corretiva, ainda que tardia, de estruturas 



139

arcaicas, possibilitando aos indivíduos novas inserções no mun-
do do trabalho, na vida social, nos espaços da estética e na aber-
tura dos canais de participação. Para tanto, são necessárias mais 
vagas para estes “novos” alunos e “novas” alunas, demandantes 
de uma nova oportunidade de equalização (CNE, 2000, p. 8).

Sobre a função Qualificadora, permanente, a documento normativo considera 
que

(a) tarefa de propiciar a todos a atualização de conhecimentos 
por toda a vida é a função permanente da EJA que pode se cha-
mar de qualificadora. Mais do que uma função, ela é o próprio 
sentido da EJA. Ela tem como base o caráter incompleto do 
ser humano cujo potencial de desenvolvimento e de adequação 
pode se atualizar em quadros escolares ou não escolares. Mais 
do que nunca, ela é um apelo para a educação permanente e 
criação de uma sociedade educada para o universalismo, a soli-
dariedade, a igualdade e a diversidade (CNE, 2000, p. 10).

Assim as pessoas excluídas do processo educacional e, por consequência, do 
sistema socioeconômico, são os principais alvos dessa modalidade de ensino repara-
dora. Desempregados, trabalhadores informais, habitantes das periferias, segregados 
de toda ordem, são, em sua maioria, a população que tem na EJA uma possibilidade 
de resgatar sua dignidade enquanto seres humanos contribuintes/cidadãos que tam-
bém tem o direito inalienável à felicidade. Conforme Arroyo (2007), a EJA seria uma 
possibilidade de afastar essas pessoas da vulnerabilidade, da pobreza, da miséria e do 
subemprego. De acordo com Laura Fonseca (2008, p. 89), os sujeitos educandos da 
EJA são caracterizados da seguinte maneira:

O jovem e a jovem, e ainda as mulheres e os homens trabalha-
dores ou desempregados, em situação de analfabetismo, como 
um cidadão no devir, alguém portador do saber popular, que 
teve interditada sua possibilidade de acesso/continuidade ao 
conhecimento acumulado pela humanidade. Um ser social/cog-
noscente que, pela não interação com o saber escolar, perdeu a 
oportunidade de construir suas hipóteses acerca desse, pontual-
mente do saber escolar, mas fez e faz outras hipóteses acerca de 
outros saberes, garantindo-lhe, pelo processo de assimilação/
acomodação, a consecução de estruturas mentais viabilizadoras 
de pensar sobre os mais variados temas. Seguramente, ser mi-
grante, sem-teto, sem-terra, sem-saúde, sem-emprego, menino 
e menina de/na rua, promove situações de conflito que muitos 
letrados não saberiam resolver.
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A metodologia empregada pelos cursos que oferecem a modalidade EJA de-
veria ser revista, buscando relacionar a realidade do educando com seus saberes, de 
uma forma crítico-reflexiva, objetivando a compreensão do presente, e com isso, uma 
melhor atuação na vida concreta, de proporcionar a inserção social e econômica e 
aprimorar a existência e o convívio social, tendo como principal meta o bem comum. 
Em outras palavras, tornar a vida do educando de EJA mais vida e menos sobrevida 
ou adequação à miséria e à vulnerabilidade.

A EJA pode estar em muitos lugares: nas escolas institucionalizadas; nos sindi-
catos; nas comunidades eclesiásticas; nos acampamentos e assentamentos rurais; em 
empresas ou associações; nas penitenciárias, ou seja, onde estiverem jovens e adultos 
que necessitarem alfabetizar-se ou avançar no estudo. Lá também estarão educado-
res(as). Mas, o que os move?

Conforme Oliveira (2004), a realidade dos educadores da EJA está permeada 
por situações de precariedade na formação profissional. Segundo Arroyo (2007, p. 
17) “a formação [docente], em EJA, sempre foi um pouco pelas bordas, nas próprias 
fronteiras onde estava acontecendo a EJA”, na necessidade constante de improvisa-
ção, da condição quase insustentável de que sua atividade é, segundo algumas parce-
las da sociedade, e infelizmente até entre alguns educadores, sem tanta importância. 
O que acaba por desqualificar seu empenho laboral, podendo causar o que se vem 
chamando de mal-estar docente.11

Não raro observamos que colegas de profissão, perfazem uma jornada tripla, 
com 60 horas semanais de trabalho nas escolas, em geral, na EJA, atuam no turno da 
noite. Apesar de sua dedicação e empenho para que suas aulas façam sentido para o 
educando(a) de EJA, fica óbvio que, o desgaste físico e mental gera problemas, tais  
 
11 Conforme Oliveira (2005), o mal-estar docente é um fenômeno de tendência mundial, que a 
partir do final da década de 1950 passou a ser devidamente estudado. A autora, se referindo a ex-
pressão “mal-estar docente”, propõe que tal expressão serve para “[...] descrever os efeitos perma-
nentes de caráter negativo que afetam a personalidade do professor como resultado das condições 
psicológicas e sociais em que se exerce a docência”. Outro pensador que vem se preocupando em 
analisar a questão proposta é Jesus (2001), que assume a posição de considerar o problema a partir 
de duas possibilidades, sendo uma ligada a questões macro e outra a elementos micro. Assim, Oli-
veira constrói seu pensamento, citando Jesus: As causas do mal-estar, “[...] relacionadas ao plano 
macro dizem respeito a fatores sociopolíticos como o número excessivo de alunos nas classes e o 
excesso de exigências políticas colocadas sobre o trabalho dos professores e o esquecimento das 
reais condições de trabalho e de formação docente para que tais exigências políticas fossem res-
pondidas adequadamente”. No plano micro, os fatores que geram “mal-estar docente” se referem 
às atividades relacionadas diretamente com o local de trabalho, nomeadamente a indisciplina dos 
alunos. A indisciplina é causa principal de “mal-estar porque acaba por inviabilizar o planejamento 
das aulas e a qualidade do processo ensino – aprendizagem que o professor pretende atingir” (JE-
SUS apud OLIVEIRA, 2004).
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como o aumento do número de licenças saúde e a infrequência docente que acaba le-
vando à evasão discente. Nos grandes centros urbanos, segundo Oliveira, o educador 
de EJA, trabalhador da rede pública, geralmente apresenta as seguintes características 
básicas:

São trabalhadores, trabalhadoras, estudantes em situação fun-
cional precária. Na sua grande maioria, os sujeitos-educadores 
da EJA, nas redes, são mulheres, educadoras que encontram, 
no dia-a-dia do ser professora, evidências da desigualdade com 
que são tratadas. As marcas de uma inferioridade produzida so-
cialmente, pelo estigma da área, parece impregnar o imaginário 
da sociedade. É como se os sujeitos da educação de jovens e 
adultos, as professoras e os professores acabem, também, por 
compor o contingente dos socialmente excluídos pela nossa 
sociedade capitalista, cujo peso na agenda política neoliberal é 
ínfimo (OLIVEIRA, 2004, p. 3).

A partir dos anos 1990 o capitalismo neoliberal passou a ser instituído em qua-
se todos os países, caracterizando-se pela tese do “Estado Mínimo”, o neoliberalismo 
marcou a sociedade brasileira de tal forma que ainda hoje se buscam alternativas para 
desmontar suas prerrogativas em nossa realidade social, econômica, política e cultu-
ral, tais como a flexibilização (revisão ou extinção) de muitos dos direitos sociais e 
trabalhistas conquistados pela classe trabalhadora no decorrer de todo o século XX.

Observando tal contexto, percebemos que existe certa confusão naquilo que 
os programas educacionais visam promover em relação à EJA, isso também ocor-
rendo entre as mais variadas correntes de pensamento no que se refere às políticas 
públicas relacionadas com esta modalidade de ensino. Existiria, por exemplo, uma 
EJA que visa à adaptação ao sistema e outra libertadora e revolucionária? Há, pelo 
menos, uma EJA que busca refletir sobre as mazelas do sistema e inserir nesse con-
texto um(a) aluno(a) consciente de sua posição e apto para realizar transformações 
pessoais e sociais. Segundo propõe Miguel Arroyo (2007, p. 19),

a EJA nunca foi algo exclusivamente do governo ou do sistema 
educacional, pelo contrário, sempre se espalhou pela sociedade. 
A Educação de Jovens e Adultos sempre fez parte da dinâmica 
da sociedade, da dinâmica mais emancipadora. A EJA se vin-
cula muito mais aos processos de emancipação do que aos de 
regulação.

As ideias de emancipação, criticidade, formação para a cidadania, estiveram 
presentes nas mais variadas perspectivas metodológicas sobre a EJA no decorrer das 
últimas décadas em nosso país. Na escola onde realizamos a pesquisa, este discurso é 
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lembrado por todos os envolvidos com o processo educacional. Parece que, de algu-
ma forma, tal discurso apresenta-se disperso, parecendo um lugar-comum ou apenas 
uma petição de boas intenções.

A demanda por EJA em Canoas/RS
Análise quantitativa

O jornal Diário de Canoas, de 13/06/2011, publicou matéria sobre a redu-
ção do analfabetismo nos últimos dez anos no município. Segundo o jornal, são 
cinco as escolas que oferecem a educação na modalidade EJA, sendo duas delas 
no bairro Guajuviras, uma no bairro Niterói, uma no bairro Mathias Velho, e ou-
tra no bairro Porto Belo. Talvez fosse interessante assinalar que existem, pelo 
menos, outros quatro bairros de grandes dimensões e população, que deveriam 
também ser contemplados com cursos de EJA. O jornal esqueceu-se de mencio-
nar que no bairro Rio Branco, há uma escola que possui curso nesta modalidade. 
Atualmente (março de 2014) mais escolas públicas municipais oferecem a modali-
dade EJA em Canoas. Consulta ao Banco de Dados do Censo Escolar do INEP12 

indicava.

Quadro 2 – Censo Escolar 2012 - Canoas/RS

Segundo o IBGE (2010), Canoas apresenta uma população de 323.827 pes-
soas, o que representa o dobro em relação ao censo de 1970. Observa-se que, de 
acordo com o censo IBGE de 2010, a população canoense, desde o ano 2000, cres-
ceu em torno de 6%, com uma média anual de 0,56%. Em relação à educação, Ca-
noas apresentou uma taxa de analfabetismo que girou em torno de 2,6%, sendo que  
 
12  Dados disponíveis em: http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula.
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na faixa etária que varia entre 15 e 24 anos apenas 0,8 % da população ainda não sabia 
ler e escrever. De acordo com o Instituto Canoas XXI, “a taxa de analfabetismo em 
Canoas demonstra diferenças quanto à característica de cor ou raça da população. A 
população branca apresenta o menor percentual, já quando se considera a população 
indígena há um incremento de 6% na quantidade de analfabetos” (2011, s/p.). No 
entanto, pelo menos 35,92% da população canoense (com 15 anos ou mais) pode ser 
enquadrada, segundo o nível de instrução, como sem instrução ou sem ter comple-
tado o ensino fundamental, apesar de o Ensino Fundamental ser obrigatório desde 
1996.

Análise qualitativa: a experiência do pesquisador como docente da EJA

Apresentamos aqui um relato da minha experiência como professor na EJA. 
Desde 1997 trabalho com Educação de Jovens e Adultos em escolas particulares de 
Canoas. Comecei por lecionar História e Geografia para turmas de Ensino Funda-
mental e Médio, atendendo pessoas a partir dos 15 anos. Estas escolas, de uma forma 
geral, atendiam a demanda de jovens e adultos trabalhadores que buscavam recuperar 
tempo e obter possibilidades de uma melhor colocação no trabalho. Ressalto que as 
pessoas que cursavam o então supletivo eram, por assim dizer, pessoas de classe mé-
dia, situando-se as escolas em locais de fácil acesso, sendo que uma delas no bairro 
Niterói e outra próxima ao centro de Canoas. Geralmente, as turmas contavam com 
um bom número de estudantes, não sendo rara a superlotação das salas de aula, o que 
acabava por dificultar, em grande medida, o trabalho pedagógico. Isso ocorria devido 
a fatores mercadológicos e era negligenciado pelos gestores das escolas públicas e 
proprietários dos estabelecimentos educacionais privados.

Iniciei minhas atividades como docente da rede pública na EJA a partir de 
2009, em escolas da periferia de Canoas, sendo feita exceção a uma rápida experiência 
em uma instituição localizada numa área mais próxima ao centro do município. Nas 
escolas públicas, o corpo discente, geralmente, é constituído por jovens entre 15 e 25 
anos. É raro, nas totalidades 1 e 2, a presença de pessoas com idades superiores a esta 
faixa. Em minha trajetória profissional ocorreram experiências positivas e negativas. 
Uma das dificuldades que encontrei, e ainda venho encontrando, reside no fato de a 
grande maioria dos educandos não estar habituada a praticar o exercício da leitura de 
forma frequente, o que, por vezes, pode limitar a realização de atividades que venham 
a explorar o “saber de experiência feito” (FREIRE,1993, p. 101) dos próprios alunos 
e alunas. 
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Analiso aqui o caso de uma educanda, com idade entre 35 e 40 anos, trabalha-
dora doméstica, aluna de uma escola situada num dos maiores bairros da cidade, que 
contou uma experiência que vivenciou como frequentadora de igreja evangélica neo-
pentecostal. Após ter sido instigada a responder por que motivo a fé evangélica vem 
crescendo de forma substancial em nosso país nos últimos anos, a aluna disse em 
sala de aula que o principal fator seria que os pastores destas igrejas seriam respon-
sáveis por praticar milagres, tais como fazer andar uma pessoa que desde a infância 
sofria com o problema da paralisia. Ela afirmou categoricamente que viu com seus 
próprios olhos a cena em que um portador de necessidades especiais, após a oração 
do pastor, levantou-se da cadeira de rodas e saiu andando pelo altar sem precisar da 
ajuda de ninguém. “Eu o conhecia, professor, desde criança. Ele nunca andou na 
vida”, afirmou a educanda. Nesse momento, parte da turma silenciou e os demais 
passaram, uns, a caçoar da aluna, outros, a tentar justificar o relato impressionante, 
concordando que seria possível tal situação acontecer. Este tipo de situação acaba 
sendo muito difícil de ser trabalhada em sala de aula, pelo menos foi difícil para mim. 
A vida cotidiana de muitos dos alunos(as) da EJA está revestida de questões polê-
micas como essa, fato que contribui para que alguns alunos acabem por não aceitar 
a proposta de discussão acerca de temas do cotidiano, tais como a questão religiosa, 
por estarem, talvez, induzidos por pensamentos conservadores e tradicionais, que 
atendem a determinados interesses sociais, políticos e econômicos. Além do que, em 
sua grande maioria, os alunos evangélicos acabam mostrando indignação pelo fato 
de sua crença estar sendo questionada, não aceitando o debate como algo importante 
para o crescimento intelectual e para a construção de um cenário democrático e res-
peitador da diversidade.

Não é função do professor de EJA, ou da educação pública, criticar a opção 
religiosa de alunos, no caso, a de minha ex-aluna pentecostal. Naquele momento 
queria somente proporcionar, em sala de aula, como propõem o PPP, um diálogo 
acerca da realidade, para que pudéssemos, aos poucos, construir uma relação de res-
peito à diversidade, com justiça e liberdade. Em relação a estas premissas, a Secretaria 
Municipal de Educação de Canoas, a partir de um documento normativo denomina-
do Proposta Pedagógica e Curricular para a EJA (2010), assinala como objetivos da 
formação básica dos educandos da EJA, que estes devam, dentre outras habilidades 
e competências, ajudar a compreender

o ambiente natural e social, o sistema político, a economia, a 
tecnologia, as artes, as culturas e os valores em que se funda-
mentam a sociedade”, além de “fortalecer os vínculos de fa-
mília, os laços de solidariedade humana e o respeito recíproco 
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em que se assenta a vida social (PREFEITURA DE CANOAS; 
2010, s/p.).

Saliento também que situações positivas costumam ocorrer com alguma fre-
quência. Não poucas vezes, alunos passam a se sentirem parte do processo educacio-
nal, manifestando de forma autônoma suas próprias construções de conhecimento. 
Dessa forma, buscando o conhecimento e vendo sentido no que aprendem, tor-
nam-se verdadeiramente cidadãos do mundo, por terem percebido que são capazes 
de aprender sobre o seu próprio “saber de experiência feito” e, ao mesmo tempo, 
empoderar-se com a própria experiência formativa.

Ainda no campo de minha experiência e posicionamento político pessoal, 
considero que diante da crise social e ambiental, o PPP deveria explicitar o que a 
comunidade escolar entende por justiça, democracia e serviço público republicano, 
relacionando-os com a realidade e apontando alternativas baseadas no conhecimento 
científico para a superação de tais problemas. A transformação poderá ocorrer ao se 
propor uma organização para o PPP que se fundamenta no entendimento e diálogo 
compartilhado entre os professores, alunos e demais interessados em educação. Se 
esta comunidade escolar não buscar alternativas que vislumbrem superar ou ameni-
zar as determinações do capital, ou estiver cooptada pelo sistema, a tal possibilidade 
de “mudança” tão idolatrada pelos PPP, não ocorrerá tão cedo.

A relação de docentes da EJA com o projeto político-pedagógico da  
escola Esperança

Realizarmos nossa pesquisa visitando uma escola da rede municipal de Canoas 
que oferece a modalidade EJA. A escola fica num bairro de classe média, podendo 
ser considerada de fácil acesso, por onde passam linhas de ônibus com origem em 
outros bairros e no centro da cidade e, ainda, de Porto Alegre. Sua clientela é di-
versificada e tem como característica marcante a efetiva participação nos eventos 
escolares conforme salienta o PPP da escola. Uma de nossas ações, no decorrer da 
pesquisa, foi pedir para que os educadores (as) envolvidos com a EJA, assim como a 
equipe diretiva, viessem a responder um breve questionário acerca de seus conheci-
mentos sobre o PPP e se o PPP de alguma forma norteava suas ações pedagógicas. 
Combinamos com os colegas da rede municipal que aceitaram participar da pesquisa, 
que enviaríamos o questionário por e-mail e pelo facebook, esperando as respostas 
por esses meios. As questões solicitadas foram as seguintes:
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1) Você conhece o Projeto Político Pedagógico da escola?

2) Qual a importância do Projeto Político Pedagógico?

3) Você aplica o PPP em suas aulas e eventos/situações escolares? Pode citar 
exemplos?

O questionário foi oferecido para todos os professores(as) do turno da noite 
que trabalhavam com a EJA naquele momento, ou seja, final de 2013. Também foi 
disponibilizado para os professores (as) responsáveis pela supervisão e coordenação 
escolar. No total, eram 12 docentes de EJA, aos quais solicitamos que respondessem, 
com a sinceridade possível, as questões formuladas. Dentre quem concordou parti-
cipar da pesquisa, seis professores, de fato, o fizeram. Um dos colegas respondente 
estava cumprindo estágio probatório e os demais possuíam, no mínimo, 20 anos de 
experiência na área. Considerando o momento do ano em que foi solicitada a parti-
cipação dos colegas, ou seja, num contexto de aplicação das últimas avaliações e de 
fechamento de médias, entre outras atribuições burocráticas e eventos de final de 
ano, alguns questionários não foram respondidos. Apresentamos agora as respostas 
dadas às questões por aqueles(as) que se propuseram a participar e colaborar com a 
pesquisa. A seguir, faremos algumas considerações.

Professor A:
Resposta 1) Trabalhei em duas escolas e em nenhuma delas me foi apre-
sentado o PPP delas. Como estava iniciando no magistério, não sabia como 
funcionariam essas questões: se os professores deveriam procurar a supervi-
são escolar ou se haveria algum tipo de reunião onde se discutiria o mesmo. 
De fato nenhuma das situações aconteceu e eu nunca tive acesso ao PPP.
Resposta 2) Como professor de EJA, a qual é completamente embasada 
em um planejamento prévio, entendo que o PPP, da mesma forma, deve 
servir como uma estrutura básica para a continuidade e desenvolvimento 
do trabalho escolar. Através dele, os professores conseguem saber que linha 
devem seguir e como devem fazer seu trabalho diante de um plano de ensino. 
O PPP é importante tanto para o aluno quanto para o professor.
Resposta 3) Como falei anteriormente, nunca tive acesso ao PPP. Entre-
tanto, o planejamento da EJA, com os eixos e sub-eixos, era seguido com-
pletamente nas minhas aulas. Isso ajudava no planejamento das mesmas 
e facilitava na hora de contextualizar o aluno no meio de uma situação 
de atividade extraclasse como um trabalho, um teatro, uma visita a um 
evento, etc.
Professor B:
Resposta 1) Não conheço o Projeto Político Pedagógico da escola, no sen-
tido de ter em minhas mãos. Conheço pelo que é passado nas reuniões e na 
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vivência na escola.
Resposta 2) Não respondeu.
Resposta 3) Acredito que estou sempre trabalhando com ele: pois traba-
lho de acordo com a filosofia da escola.
Professor C:
Resposta 1) Sinceramente, desconheço o projeto político pedagógico de mi-
nha escola.
Resposta 2) Acredito que ele deva ser muito importante como um orienta-
dor para qualquer planejamento pedagógico dos professores.
Resposta 3) Por desconhecer o nosso projeto político, creio que não o apli-
que em minhas aulas.
Professor D:
Resposta 1) Sim. Parcialmente.
Resposta 2) Dar diretrizes ao trabalho e a realidade da escola.
Resposta 3) Sim. No planejamento e objetivos de trabalho. E quanto aos 
eventos: são direcionados conforme o calendário escolar.
Professor E
Resposta 1) Conheço o PPP da escola. Há alguns anos fiz um curso de 
pós graduação em que um dos temas que foram estudados era os PPP, daí 
achei interessante, ao chegar à escola, solicitar o documento para me interar 
um pouco sobre o funcionamento da escola e sua realidade.
Resposta 2) A importância dos PPP consiste em tentar organizar as 
ações escolares e tentar provocar mudanças na realidade escolar e também , 
no longo prazo, na sociedade.
Resposta 3) Em minhas aulas eu procuro seguir algumas propostas dos 
PPP. A ideia de trabalhar partindo da realidade do aluno e tentando bus-
car ampliar esse universo no sentido de formá-lo para a cidadania. Procuro 
discutir questões referentes ao bairro e à cidade, observando temas como de-
semprego, violência, corrupção, e temas que estejam “bombando” na mídia. 
Daí trabalho com jornais e revistas, sites, vídeos, documentários e filmes, 
com a ideia de que o aluno possa desenvolver senso crítico.
Professor F
Resposta 1) Sim.
Resposta 2) O PPP é importante porque ele caracteriza a escola, dá uma 
visão da realidade, os problemas, desafios e metas da comunidade escolar. 
É a oportunidade que temos de construir a escola que queremos, pois nele 
está inserido todas as questões pedagógicas, administrativas e financeiras 
envolvendo todos os setores da escola.
Resposta 3) A aplicação do PPP acontece diariamente quando colocamos 
em prática as atividades rotineiras da escola. Temos um projeto central  
“Cultura e Esportes” que envolve todos os segmentos e nele temos o com-
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promisso de envolver e valorizar a comunidade escolar. No planejamento 
e na organização das atividades enfrentamos obstáculos como a escassez 
de recursos tanto materiais quanto humanos, a falta de estrutura física, 
a busca constante para motivar os alunos e professores e assim atingir as 
expectativas geradas no planejamento anual e avaliação do mesmo.

O professor A disse não ter acesso ao PPP das escolas onde leciona, talvez por 
negligência das equipes diretivas e/ou por inexperiência do profissional. Importante 
é ressaltar que, mesmo não tendo acesso ao PPP, o professor A considera esse do-
cumento normativo algo bastante importante no planejamento do cotidiano escolar. 
O professor B relatou que desconhecia o PPP da escola no sentido de nunca ter tido 
acesso ao documento, porém considera que utiliza os recursos propostos no PPP 
pois atua conforme a “filosofia da escola”. O professor C afirmou não conhecer o 
PPP da escola, ainda que o considerasse como um importante meio de orientação 
para as tarefas escolares e para o planejamento do corpo de professores. Considerou, 
ainda, que por ignorar as propostas do PPP, talvez, não viesse a se utilizar desse do-
cumento em suas atividades de sala de aula.

O professor D afirmou que tinha conhecimento parcial do PPP, considerando 
que este documento normatizador é responsável por instituir diretrizes para a função 
do profissional em educação, levando em conta a realidade escolar. Considera que 
utiliza o PPP para planejar suas aulas e eventos extraclasses. O professor E afirmou 
conhecer o PPP da escola. Observou que realizara um curso de pós-graduação em 
que ocorreram estudos sobre esta temática. Relatou que ao chegar às escolas onde 
atua, solicita o PPP para análise com o objetivo de se por a par do cotidiano escolar, 
para organizar ações escolares. Este profissional avalia que o PPP pode estabelecer 
propostas de atividades que busquem alternativas de mudança na realidade escolar e 
nas sociedades. O professor F considera que tem conhecimento acerca do PPP, pois 
este é um documento caracterizaria a escola, salientando o cotidiano escolar. Obser-
va que o PPP pode indicar diretrizes para a construção “da escola que queremos”. 
Menciona que o PPP é colocado em prática rotineiramente no decorrer das ativida-
des escolares diárias. Faz alusão às dificuldades de se manter a escola funcionando 
conforme as premissas do PPP, visto que há “escassez de recursos”, tanto materiais 
como humanos.

O educador da EJA precisa ser visto como uma pessoa de coragem. A tripla 
jornada, salários defasados, aumento da insegurança, formação docente fragmentada 
ou inexistente, dentre outros fatores, contribuem para fragilizar a ação pedagógica 
e, por consequência, o efetivo aprendizado por parte dos educandos(as). Acerca da 
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formação pedagógica em EJA se constata que poucas universidades brasileiras que 
oferecem cursos para a formação de professores para a modalidade EJA. Algumas 
faculdades de pedagogia demonstram interesse por esta formaçã, sendo que em ou-
tros cursos são ainda mais raros ou inexistentes.

Na tentativa de suprir a demanda por EJA e driblar a falta de cursos superiores 
de formação docente em EJA, os governos e instituições buscam oferecer a chamada 
formação continuada, realidade marcante na cidade de Canoas. O poder público, 
com o apoio das principais universidades, tem organizado eventos, debates, fóruns, 
seminários e cursos visando qualificar os professores desta modalidade de ensino 
com recursos para sua formação continuada e em serviço, objetivando minimizar o 
descaso que ainda ocorre com a falta de cursos de graduação específicos. Conforme 
Haddad (2007, p. 191-192):

Educação continuada é aquela que se realiza ao longo da vida, 
continuamente, é inerente ao desenvolvimento da pessoa huma-
na e relaciona-se com a ideia de construção do ser. Abarca, por 
um lado, a aquisição de conhecimentos a aptidões e, de outro, 
atitudes e valores, implicando no aumento na capacidade de dis-
cernir e agir... Educação continuada implica repetição e imita-
ção, mas também apropriação, ressignificação e criação. Enfim, 
a ideia de uma educação continuada associa-se a própria carac-
terística distintiva dos seres humanos, a capacidade de conhecer 
e querer saber mais, ultrapassando o plano puramente instintivo 
de sua relação com o mundo e com a natureza (HADDAD, 
2007, p. 191-192).

Até mesmo as chamadas para concursos públicos, conforme já foi mencio-
nado, não solicitam professores com formação específica em EJA, o que não deixa 
de configurar uma situação, no mínimo, inusitada. De uma forma geral consideram 
que todos os alunos e alunas, invariavelmente, têm as mesmas condições de competir 
dentro do processo educacional. Assim como a escola, amplos setores da socieda-
de civil, como a indústria da cultura de massas, busca a uniformização de ideias e 
ações, acentuando as desigualdades sociais e regionais, fenômeno esse que Eduardo  
Galeano chamou de “igualação” que

nos uniformiza e nos apalerma, não pode ser medida. Não há 
computador capaz de registrar os crimes cotidianos que a in-
dústria da cultura de massas comete contra o arco-íris humano 
e o humano direito à identidade. O tempo vai-se esvaziando de 
história e o espaço já não reconhece a assombrosa diversidade 
de suas partes. Através dos meios massivos de comunicação, os 
donos do mundo nos comunicam a obrigação que temos todos 
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de nos contemplar num único espelho, que reflete os valores da 
cultura de consumo. A televisão [...] não só ensina a confundir 
qualidade de vida com quantidade de coisas (GALEANO, 2001, 
p. 25-26).

A meritocracia é um baluarte do neoliberalismo. O neoliberalismo, por sua 
vez, é uma proposta político-econômica das elites hegemônicas, no caso, a burguesia 
liberal. É através do prisma liberal-burguês, sua ideologia, modo de pensar e agir, que 
vai se construindo a realidade em nosso país e em muitos outros. Não é uma realida-
de infalível como querem fazer crer seus adeptos. Ao contrário, por ser cultural, ou 
seja, resultado de interações humanas, por possuir historicidade, corre o risco de ser 
flagrada enquanto ideia e realidade que reifica, segundo Freire, as relações entre as 
gentes, tornando-as competidoras ávidas por um espaço ao sol, mesmo que com isso 
tenham que jogar seus iguais à exclusão.

A ideia de igualdade social, talvez considerada utópica no sentido de inalcan-
çada, ganha um significado e é utilizada por colegas professores de EJA. A igualdade 
social parece não estar na ordem do dia, sendo substituída pela ideia de igualdade nas 
oportunidades. Dubet (2004) ressalta que a igualdade de oportunidades meritocrática 
pressupõe igualdade no acesso. Deste raciocínio surge o que Dubet (2004) chamou 
de “igualdade de oportunidades”. Observando-se esse contexto, estamos, em parte, 
inclinados a concordar com o atual sistema de cotas para negros e índios terem 
acesso às universidades, assim como com outras prerrogativas que o governo federal 
elabora para que seja observado o direito à educação inerente a todos os brasileiros 
conforme a jurisprudência atual. Em suma, em relação à meritocracia no processo 
educacional, podemos considerar que seja um pressuposto que acaba não instituindo 
condições para que uma sociedade, num futuro próximo, possa vir a desenvolver-se 
em condições plenas de igualdade. Nesse sentido, Dubet (2004) ressalta que

o modelo meritocrático está longe [...] de sua realização; a com-
petição não é perfeitamente justa. Em uma palavra: quanto mais 
favorecido o meio do qual o aluno se origina, maior sua pro-
babilidade de ser um bom aluno, quanto mais ele for um bom 
aluno, maior será sua possibilidade de aceder a uma educação 
melhor, mais diplomas ele obterá e mais ele será favorecido 
(DUBET, 2004, p. 543).

Além da meritocracia, pode-se analisar o tema da justiça escolar, também 
observada por Dubet (2004), na qualidade de “justiça distributiva”. Conforme este 
autor, para obter mais justiça, seria preciso, portanto, que a escola levasse em con-
ta as desigualdades reais e procurasse, em certa medida, compensá-las. Esse é o  
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princípio da discriminação positiva.

O projeto político-pedagógico da escola esperança

Para não veicular o nome da escola pesquisada, utilizamos o nome fictício 
“Escola Esperança”. A ideia era analisar o PPP da escola, observando como se deu 
sua constituição, quais suas principais marcas teórico-metodológicas, suas propostas 
pedagógicas, o que gostaria de instituir enquanto projeto de elaboração de uma nova 
sociedade, e até que ponto está esse documento oficial articulado com conceitos 
como democracia, justiça e “inédito-viável”. Ainda como objetivo, gostaríamos de 
observar de que maneira o sistema macroeconômico capitalista influencia a produção 
desse documento. Por fim, analisar o comprometimento dos agentes produtores do 
PPP com a Educação de Jovens e Adultos.

O PPP da Escola Esperança tem como título “Proposta Político Pedagógica”, 
ao invés do termo “projeto”, preferiu-se a palavra “Proposta”. Então, a partir de 
agora, chamarei de “a” PPP, por motivos de concordância. Na página 2 do referido 
documento aparece o nome da mantenedora, que é a Prefeitura Municipal de Canoas, 
assim como os endereços tanto da mantenedora quanto da Escola. O sumário, com-
posto por 15 itens, está disponibilizado às páginas 3 e 4. São elementos constituintes 
da “Proposta” segundo o sumário:

1. Apresentação da Escola;
2. Filosofia da Escola;
3. Histórico/caracterização da escola
4. Descrição dos espaços físicos das instalações;
5. Diagnóstico;
6. Visão pedagógica;
7. Visão de currículo;
8. Objetivos do estabelecimento;
9. Objetivos do Ensino Fundamental;
10. Organização curricular;
11. Controle de frequência;
12. Organização pedagógica;
13. Recursos, Projetos e Programas didático-pedagógicos;
14. Ornamento do sistema escolar;
15. Considerações finais.
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Consta na Apresentação que a “Proposta” foi elaborada “por todos os seg-
mentos da comunidade escolar, no ano de 2001, através de reuniões de estudos e 
debates, em busca da “escola” que desejávamos” (PPP, 2012, p. 5, grifo do autor). 
Devido à eleição de um novo corpo diretivo, em 2009, a “Proposta” deveria ser rees-
truturada, “adequando-a a uma realidade mais próxima do contexto que desejamos 
para nosso aluno e comunidade escolar” (2012, p. 5). Tais mudanças deveriam ocor-
rer devido à necessidade de adequar a escola “a nova concepção de ensino segundo 
as leis nº 11.114/05 e nº 11.274/06, que ampliava para nove anos o Ensino Funda-
mental”. (PPP, 2012, p. 5). O documento, nesta Apresentação, propõe que a família, 
além de professores e funcionários, deva se comprometer com o crescimento da 
instituição. Cabe ressaltar que não é feita, nesta parte da PPP, uma análise acerca do 
que o documento entende por família. Um dos objetivos sublinhados é o de adequar 
a “Proposta”, segundo seus autores, “a uma realidade mais próxima do contexto que 
desejamos para nosso aluno e comunidade escolar” (2012, p. 5). Na Apresentação 
não ficou explícito qual é esse “contexto” que se deseja, nem o que vem a ser “co-
munidade escolar”.

Como Filosofia da escola, a PPP assinala que “a Educação é o alicerce na 
formação do cidadão. Esta formação tem como início a família e o papel da escola 
se dá como mediadora na construção desse conhecimento e formação de caráter” 
(2012, p.6). Adiante, ocorre a seguinte citação sem a devida indicação do autor: “A 
escola enquanto mediadora da construção do conhecimento valoriza o senso crítico, 
a liberdade de expressão e a criatividade para o exercício da cidadania” (2012, p.6). 
Não encontramos o autor da frase, tendo sido feita uma rápida pesquisa na internet, 
remetemos o conceito de mediação, talvez, a Vygotsky.

A seção Histórico/caracterização da escola a PPP (2012, p. 6) explica que “a 
escola está inserida em bairro central de classe média, com uma comunidade parti-
cipativa, que frequenta a escola há gerações”. Em seguida, o documento detecta um 
aumento da participação da comunidade nos eventos promovidos pela escola nos 
últimos anos. Menciona, ainda, uma característica marcante da comunidade que algu-
mas famílias frequentam esta escola há gerações. A PPP assim descreve que muitos 
alunos que frequentam a escola:

são oriundos de famílias com formação diversificada, por vezes 
apresentando dificuldades de convivência, sendo que estas algu-
mas vezes prejudicam no processo de sociabilização do mesmo. 
Percebe-se que cada vez mais a família delega à escola a res-
ponsabilidade da educação e formação do mesmo (PPP, 2012, 
p. 6-7).
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Fora realizada uma pesquisa de opinião junto às famílias e à comunidade e, 
segundo o documento, chegou-se à conclusão que a nova estruturação do Ensino 
Fundamental, a qual já foi referida, teria agradado aos envolvidos no processo. In-
teressante notar que uma ressalva foi apresentada: a satisfação da comunidade com 
a mudança no currículo estaria associada à qualificação dos professores. Tal quali-
ficação estaria inerente a uma ação pedagógica que estivesse “desenvolvendo um 
bom convívio social, valorizando a ética e a moral, incentivando e preparando para a 
formação continuada dos estudos” (PPP, 2012, p. 7).

Foi possível verificar que a Escola Esperança mostra certa preocupação com 
o prazer dos alunos (as) em relação ao espaço físico, que recebeu reparos em deter-
minadas áreas e, ainda, novas construções (salas de aula, área coberta com quadra 
poliesportiva, novos banheiros), melhorias que repercutem no bem estar de todos 
enquanto estiverem na escola. Segundo “a Proposta”, a escola se organiza

[...] como um espaço formador de sujeitos críticos, sabedores 
de seus direitos e deveres comprometidos com a construção 
do conhecimento e a transformação da realidade mediada pelo 
contexto histórico-cultural que está inserido, o qual este, tam-
bém interfere direto na formação do seu caráter e como o insere 
na vida profissional (PPP, 2012, p. 7).

Aqui surgem algumas inquietações em relação aos PPP das escolas. Invaria-
velmente, estes documentos assinalam objetivos em relação ao corpo discente tais 
como: “Formar sujeitos críticos; Formar alunos (as) comprometidos (as) com a 
transformação da realidade” (2012, p. 7, grifo nosso). Podemos considerar que, sem 
querer ser pessimista demais, apenas realista, pela experiência que fomos abarcando 
nestes últimos 20 anos trabalhando em educação, tais objetivos parecem ser parte de 
uma “declaração de boa vontade”. O PPP está cheio de boas intenções, objetivando 
grandes transformações, tais como, a construção de uma sociedade mais justa, que 
venha a ser democrática, livre, ética, harmoniosa, pacífica, consciente em relação ao 
meio ambiente, e que respeite a diversidade religiosa, étnico-cultural e sexual inerente 
à humanidade. Na teoria parece fácil, mas como vamos resolver tudo isso na prática? 
Quais serão as ações necessárias para se atingir esses objetivos? Se não conseguirmos, 
o mundo será muito pior do que é hoje? Inquietações...

A “Proposta” segue com a seção de número 4, ainda na página 7, onde são 
descritos os espaços físicos, as instalações e os equipamentos a serem utilizados por 
professores, alunos, gestores e funcionários. Conforme o documento escolar em aná-
lise, a escola dispõe de 24 salas que estão divididas da seguinte maneira:
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Sala 1 - Secretaria/Direção/Supervisão;

Sala 2 - Novas tecnologias;

Sala 3 - Vice-direção/orientação;

Sala 4 - Sala de recurso;

Sala 5 - Livro e leitura;

Sala 6 - Mais Educação;

Sala 7 - Áudio e vídeo;

Sala 8 - Sala dos professores e banheiro;

Sala 9 - Material de limpeza;

Sala 10 - Almoxarifado;

Sala 11 - Mais Educação (Oficinas Desportivas e Recreativas);

Sala 12 - Refeitório;

Sala 13 - Cozinha/Dispensa;

Sala 14 - Banheiro funcionários;

Sala 15 - Banheiro feminino;

Sala 16 - Banheiro masculino;

Sala 17 - Turma 1º Ano/ Educação cidadã;

Sala 18 - Turma 6º Ano;

Sala 19 - Turma 7º Ano/ 2º Ano/ Educação cidadã 1;

Sala 20 - Turma 71/ 3º Ano/ Educação cidadã 2;

Sala 21 - Turma 72/ 4º Ano/ Educação cidadã 3;

Sala 22 - Turma 81/ 5º Ano;

Sala 23 - Banheiro masculino;
Sala 24 - Banheiro feminino.

Só existe referência à EJA, no PPP da Escola Esperança, nesta quarta seção 
da “Proposta”, o que não deixa de nos causar surpresa e estranheza. São assinaladas 
as salas de aula onde ocorrerão as atividades da chamada Educação Cidadã, uma 
modalidade da EJA.

A 5ª parte da “Proposta” (2012, p. 8), é denominada de “Diagnóstico”. Nela 
os envolvidos com a produção deste documento elaboram uma breve análise da si-
tuação socioeconômica das famílias frequentadoras da escola assim como do bairro: 
“A escola está inserida em bairro central (de) classe média, onde a situação socioe-
conômica da maioria das famílias é acessível para se viver dignamente, são poucas 
as que precisam de um melhor rendimento” (2012, p. 8). Ao analisarmos a PPP da 
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Escola Esperança fica evidente a importância que a instituição família tem para os 
que estiveram elaborando este documento. A esta altura da “Proposta”, é feita uma 
breve caracterização acerca da comunidade que é frequentadora deste estabelecimen-
to de ensino:

A comunidade é exigente e frequenta a escola há gerações. Mui-
tos alunos são oriundos de famílias com formação diversificada, 
pais separados, pai que assume sozinho seu filho, avós assumin-
do os netos, mães que deixam seus filhos em escolinhas ou com 
irmãos. Em decorrência desse novo sistema familiar percebe-se 
que cada vez mais a família vai delegando à escola a responsa-
bilidade da educação e formação dos filhos, deixando a escola 
mais sobrecarregada (PPP, 2012, p. 8).

Durante a análise, percebemos que algumas de suas ideias acabam se repetin-
do ipsis litteris, como verificado nas páginas 7 e 9 do documento. Na próxima seção 
da PPP, item 6, os educadores (as) responsáveis pela produção do documento de 
normatização das ações escolares, esboçam sua “visão pedagógica”. Esta começa 
fazendo referência ao processo de globalização. Conforme a PPP, “há a necessidade 
de pensar (a) educação dentro do processo de globalização, contextualizando com a 
realidade atual” (2012, p. 9).

Nas visitas realizadas à escola e nas conversas que mantivemos com colegas 
professores e gestores, percebemos que o conceito de interdisciplinaridade é aceito e 
utilizado no contexto educacional pelos profissionais em educação. Tal metodologia 
é bastante utilizada na escola, mas tem espaço privilegiado nos chamados “projetos”, 
momentos em que praticamente todos os professores(as), mais a equipe diretiva, os 
funcionários(as), os alunos(as), e a comunidade em geral, participam de forma ativa 
na elaboração de atividades para buscar enriquecer culturalmente todos os envolvi-
dos. Conforme a PPP,

a interdisciplinaridade viabiliza uma constante interação entre 
os componentes curriculares possibilitando uma relação fle-
xível entre os mesmos, assumindo uma função articuladora, 
permitindo criar e redescobrir o conhecimento além da visão 
fragmentada dos componentes curriculares. A interdisciplinari-
dade (que) tem como princípio metodológico os projetos com 
uma aprendizagem global, neste contexto está subjacente à no-
ção holística de promover a integração do conhecimento, bem 
como a transformação social (PPP, 2012, p. 9-10, grifo nosso).

Ainda na “visão pedagógica” surge uma alusão a Paulo Freire que, segundo a 
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PPP, considera o ato educativo como um ato de recriação, de ressignificação de signi-
ficados. Conforme a PPP da Escola Esperança, “os projetos vêm auxiliar na prática 
da construção do conhecimento, envolvendo a ação pedagógica” (2012, p. 10). Na 
seção denominada “visão de currículo”, os redatores do documento escreveram o se-
guinte: “O currículo é um importante elemento constitutivo da organização escolar, 
implica na interação entre os segmentos da comunidade escolar, tendo um mesmo 
objetivo e um referencial teórico” (2012, p. 10).

Em decorrência da grande diversidade de alunos que utilizam os recursos da 
escola, a PPP considera relevante que o currículo contemple a prática da “inclusão”. 
Para que isto venha a ocorrer com sucesso, a escola aposta, como já foi menciona-
do anteriormente, nos chamados “projetos”. Conforme a “Proposta”, o estabeleci-
mento educacional no qual fizemos a pesquisa, “vem buscando um currículo para a 
formação humana” (2012, p. 11) Nesse sentido, busca a articulação entre os saberes 
acerca da realidade em que o aluno está inserido, com os saberes que possam propi-
ciar a formação crítica do mesmo.

A seção 8 apresenta “objetivos do estabelecimento”: “Atingir uma educação 
de qualidade, visando o acesso e a construção do conhecimento bem como o desen-
volvimento das capacidades de ordem cognitiva, física, afetiva e de relação interpes-
soal, potencializando o indivíduo ao exercício crítico da cidadania” (PPP, 2012, p. 11). 
O próximo item da “Proposta” é o de nº 9, onde serão elencados os “objetivos do 
ensino fundamental”:

1. Desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como 
meios básicos, o pleno domínio da leitura, da escrita e do cál-
culo;
2. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema po-
lítico, da tecnologia, das artes e dos valores em que se funda-
menta a sociedade;
3. Desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em 
vista a aquisição de conhecimento e habilidades e a formação 
de atitudes e valores;
4. Fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solida-
riedade humana e tolerância recíproca em que se assenta a vida 
social (PPP, 2012, p. 11).

A respeito da “organização curricular”, a “Proposta” procura enquadrar-se 
nas mudanças solicitadas pela mantenedora, fundamentada, conforme se lê no docu-
mento, pela Lei Federal nº 11.274/2006. Está em processo de implantação, nas esco-
las municipais de Canoas, o Ensino Fundamental de nove anos, algo que, na Escola 



157

Esperança, completar-se-á, de acordo com a PPP, em 2014. Como “Metodologia da 
escola”, ainda no item acerca da “organização curricular”, a “Proposta” assinala as 
seguintes questões procedimentais:

o ano letivo será organizado com alguns projetos e temas im-
portantes, os quais deverão auxiliar tanto o professor quanto o 
aluno na organização da aprendizagem, estes serão definidos 
anualmente, quando da elaboração dos Planos de Estudos ou 
necessidades, os projetos contemplarão os interesses da comu-
nidade escolar, os temas transversais, os aspectos da vida cidadã 
e temas atuais que venham a favorecer o desenvolvimento do 
senso crítico do aluno [...] (PPP, 2012, p. 12-13).

A “Proposta” considera importante que a metodologia utilizada cumpra a ta-
refa de auxiliar o corpo discente em sua busca pela construção do próprio conhe-
cimento, valorizando suas experiências, seus conhecimentos prévios e a interação 
professor-aluno e aluno-aluno. Observa ainda que a metodologia precisa levar em 
consideração “a diversidade sociocultural da população escolar, as desigualdades de 
acesso ao consumo de bens culturais e a multiplicidade de interesses e necessidades 
apresentadas pelos alunos [...]” (PPP, 2012, p. 13).

A seguir, reproduzimos o que a “Proposta” indica como “Regime escolar”. 
Aqui como em várias outras partes da PPP, a EJA não é mencionada. “O regime es-
colar é anual para o Ensino Fundamental de oito anos e para o Ensino Fundamental 
de nove anos, respeitando o conhecimento do aluno, a estrutura física da escola a e 
legislação vigente” (PPP, 2012, p. 15). A “Proposta”, os educadores que a produzi-
ram, indicam como será o processo de “Avaliação da aprendizagem”. Segundo a PPP 
da Escola Esperança, a avaliação caracteriza-se como

processo contínuo, dinâmico, formativo e personalizado com 
o objetivo de localizar necessidades e se comprometer com sua 
superação. Deve acontecer para que haja uma melhor interven-
ção no processo de ensino e aprendizagem, a fim de formar alu-
nos com senso crítico através de um ensino de qualidade (PPP, 
2012, p. 17).

A essa altura, gostaríamos de elaborar uma breve discussão acerca do que 
pode vir a ser as ideias de senso crítico e educação de qualidade. Tivemos acesso, na 
pesquisa, a diversos PPP, além do PPP da Escola Esperança, assim como a inúmeros 
textos normativos e documentos oficiais acerca da regulamentação do processo edu-
cacional em nosso país. De uma forma geral, todos eles fazem referência à necessi-
dade de formação de alunos(as) que venham a possuir senso crítico. Mas o que vem 
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a ser isso? Qual sua importância?

Para Freire (2000), ter senso crítico seria o mesmo que estar consciente acerca 
da necessidade de se ver o mundo com criticidade no processo de superação da cons-
ciência ingênua, para avançar ao estágio da curiosidade epistemológica.

A superação [...] se dá na medida em que a curiosidade ingênua, 
sem deixar de ser curiosidade, [...] se criticiza. Ao criticizar-se, 
tornando-se então curiosidade epistemológica, metodicamente 
“rigorizando-se” na sua aproximação ao objeto, conota seus 
achados de maior exatidão [...]. A curiosidade como inquietação 
indagadora, como inclinação ao desvelamento da algo, como 
pergunta verbalizada ou não, como procura de esclarecimento, 
como sinal de atenção que sugere alerta faz parte integrante do 
fenômeno vital. Não haveria criatividade sem a curiosidade que 
nos move e que nos põe pacientemente impacientes diante do 
mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos 
(FREIRE, 2000, p. 34-35).

A tomada de consciência por parte dos educandos, jovens, adultos e idosos, 
trabalhadores ou não, segundo Paulo Freire, seria de vital importância na luta contra 
o sistema opressor, no caso, nas duas últimas décadas, o capitalismo neoliberal. Dias 
(2011, p. 34) assinala que “uma educação de qualidade seja aquela capaz de emancipar 
a classe trabalhadora, libertando-a de um sistema que não se fundamenta na ética do 
humanismo e sim na ética do mercado proposta pela burguesia”.
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Apresentação didática de alguns conceitos administrativos  
para a gestão escolar

Regina Bandeira Faleiro

A autora, administradora por formação, apresenta neste capítulo alguns con-
ceitos básicos de administração e marketing para profissionais da educação. O conhe-
cimento administrativo é uma necessidade da área da educação, como bem apontava 
Anísio Teixeira em um discurso proferido em 1961 na abertura do I Simpósio Brasi-
leiro de Administração Escolar, dirigiu-se ao professor e administrador José Querino 
Ribeiro, então, “catedrático de Administração Escolar e Educação Comparada”, na 
USP, a mesma cadeira de Anísio na Universidade do Brasil, reconhecendo em ambos 
a “dificuldade essa que é a de lançar estudos que estão longe de ter precedentes entre 
nós”. Diz Anísio ao colega:

A ingratidão de nossa cadeira, Professor Querino, é que temos 
de criar tais conceitos todos novos. Por que somos hoje tão ne-
cessários, e antigamente não o éramos? Por que antes não se co-
gitava de preparar o Administrador Escolar, e hoje precisamos 
fazê-lo? Porque o problema se fêz agora extremamente com-
plexo, sobretudo nesta civilização paulista, que está cèleremente 
atingindo níveis avançados, sem passar gradual e lentamente pe-
las fases por que deveria passar, o que a obriga a esfôrço maior 
e especial. São sobretudo aqui especialmente importantes os 
estudos de Administração Escolar (TEIXEIRA, 1961, s.p.).

Mas qual a natureza da diferença entre administrar uma empresa e administrar 
uma escola? Para Anísio Teixeira, a diferença está na natureza da educação, que é dis-
tinta da Administração; no entanto, considerando a necessidade da universalização da 
educação, torna-se imprescindível um “grande sistema escolar, com a complexidade 
moderna, complexidade que agora chega a atingir a própria Universidade - a escola 
terá que depender do administrador” (TEIXEIRA, 1961, s.p.). Assim, não é sufi-
ciente que o art. 12, inciso II da LDB atribua à escola a incumbência de “administrar 
seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros”, posto que a escola mantida pelo 
Poder Público não possui tamanha autonomia. A construção da autonomia adminis-
trativa das escolas e dos docentes carece de algum conhecimento administrativo para 
gerenciar a escola.
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Norteadores Estratégicos

Para o caso da escola, os norteadores estratégicos da empresa devem ser com-
parados com os norteadores da Constituição democrática do país. Através dessa ana-
logia, o autor Born (2007) quer dizer que todas as regras de funcionamento e tomada 
de decisão derivam de um conjunto de crenças denominadas missão, visão e valo-
res, pois dessa “forma, todas as demais leis (ou decisões), tanto em nível estratégico 
como em nível tático e operacional, devem sempre ser baseadas neste ‘regramen-
to máximo’, e nele buscarem elementos para a sua definição” (BORN; GARCIA;  
MACHADO et al, 2007, p. 48).

Negócio: A definição de negócio em “uma perspectiva de longo prazo, haverá mais 
sucesso se os dirigentes de uma empresa concentrarem seus esforços em torno de 
uma determinada necessidade do mercado para a qual possuem uma competência 
central” (BORN; GARCIA; MACHADO et al, 2007, p. 51).

Ao definir o negócio, é necessário entender o produto ou o serviço total que 
o cliente está comprando e evitar a armadilha de olhar apenas para o produto físico 
oferecido. Um negócio pode ser definido em “termos de três dimensões: 1) mercados 
ou segmentos (necessidades e desejos do cliente); 2) setores de atuação (produtos 
e serviços); 3) tecnologia de processos (excelência operacional)” (CHIAVENATO; 
SAPIRO, 2009, p. 85).

Na tradição dominante na pesquisa em educação no Brasil, parece haver uma 
contradição insuperável entre as supostas naturezas da educação e do negócio. Intro-
duzir o conceito “negócio” com essa perspectiva administrativa de ajustar ou adequar 
de forma permanente o serviço empresarial às necessidades existentes ou latentes no 
mercado talvez ajude a superar esse impasse conforme o estudo da arte desenvolvido 
por Morosini (2006) no contexto do acirrado debate provocado pela globalização da 
educação superior e pela “tendência de categorizar a educação como serviço, com a 
sua consequente regulamentação pela OMC – Organização Mundial do Comércio” 
que permitiria definir a educação como um negócio passível de transações privadas e 
não mais como um bem público garantido pelo Estado. Esse debate se intensifica a 
partir dos anos 90. Para a autora, o

problema com o atual debate sobre globalização é exatamente 
o mesmo que com as discussões de suas implicações – os prós 
vêem apenas um brilhante futuro de integração econômica, en-
quanto os contras focam apenas nos negativos. Nenhum deles 
tem uma visão balanceada que leve em conta armadilhas e desi-
gualdades (MOROSINI, 2006, p. 122).
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Missão: A missão expressa clara e concisamente o propósito básico da organização. 
Descreve as atividades da organização, o mercado alvo, os produtos, os serviços bá-
sicos e os valores da empresa (BATEMAN; SNELL, 2007). A mensagem presente 
na missão serve para que a organização enxergue o caminho à frente mantendo-se 
no rumo correto. A maneira de definir a missão da empresa responde às seguintes 
perguntas: O que a empresa faz? Como faz? Onde faz? Com qual responsabilidade 
social?

As organizações desenvolvem declarações de missão para serem 
compartilhadas com gerentes, funcionários e, em muitos casos, 
clientes. Uma declaração de missão bem formulada oferece aos 
funcionários um senso compartilhado de propósito, direção e 
oportunidade, além de orientar os geograficamente dispersos 
para trabalhar de maneira ao mesmo tempo independente e co-
letiva para realizar as metas da organização (KOTLER, 2005, 
p. 70).

A missão da educação possui características peculiares que a diferenciam da 
missão de uma empresa privada. Ressalte-se, no entanto, que parece interessante 
compreender as finalidades da educação: “o pleno desenvolvimento do educando, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” como 
missão da escola e, por conseguinte, avaliar a realização dessa missão a partir do tra-
balho docente inspirado “nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 
humana”, conforme preconiza o art. 2º da LDB.

Visão: O planejamento estratégico inicia depois de escrita a visão, que são as inten-
ções e a direção que a empresa pretende seguir (BIAGIO; BATOCCHIO, 2005). A 
visão aponta para o futuro – ela oferece uma perspectiva do rumo da organização e 
aonde ela pretende chegar. A visão ideal deve deixar claro o direcionamento de longo 
prazo e sua intenção estratégica (BATEMAN; SNELL, 2007). Essa projeção deve ter 
um alcance de dez ou vinte anos, sendo que a “a declaração de visão de uma empresa 
deve refletir as aspirações e as crenças da organização” (BIAGIO; BATOCCHIO, 
2005, p. 34).

Valores: As decisões são influenciadas pelos valores da empresa. Há uma hierarquia 
de valores porque as empresas priorizam alguns de seus princípios e os comunicam 
aos colaboradores tais valores e sua ordem de importância. “chegando à formalização 
da ética empresarial” (BORN; GARCIA; MACHADO et al., 2007, p. 51). “Valores 
organizacionais são conceitos, filosofias e crenças gerais que a organização respeita e 
pratica, e está acima das práticas cotidianas para a busca de ganhos de curto prazo” 



164

(CHIAVENATO; SAPIRO, 2009, p. 90). Born; Garcia; Machado et al. (2007, p. 51) 
dizem que os “valores são os critérios de tomada de decisão que correm a organiza-
ção de seu topo até sua base. Assim, determinam certa unidade de conduta que acaba 
por formar a cultura organizacional”.

Planejamento Estratégico

Aqui apresentam-se algumas técnicas clássicas da Administração de Empresa 
para o planejamento estratégico. Elas podem ser utilizadas pelas direções das escolas 
e pelo corpo docente para concretizar a previsão do artigo 14 da LDB. A pesquisa em 
educação discute de forma muito intensa a gestão democrática. A posição de Cury é 
adequada à opção metodológica desta tese. Afirma o autor que

a gestão do projeto pedagógico é tarefa coletiva do corpo do-
cente, liderado pelo gestor responsável, e se volta para a obten-
ção de um outro princípio constitucional da educação nacional 
que é a garantia do padrão de qualidade.
Aqui se pode transladar a noção de gestão democrática também 
para o conjunto dos estabelecimentos e não só para as institui-
ções públicas pelo artigo 14 da LDB (CURY, 2007, p. 488-89).

Pode-se, portanto, pensar a gestão democrática desde a formulação do proje-
to pedagógico da escola inspirando-se nas técnicas administrativas do Planejamento 
Estratégico, o qual envolve decisões sobre metas e estratégias de longo prazo da 
organização escolar e do seu corpo docente, tal como acontece na administração 
profissional das empresas. Os planos estratégicos recebem orientação externa e co-
brem grande parte da companhia. Os executivos são responsáveis por elaborar e 
executar o plano estratégico, embora normalmente eles não formulem e muito me-
nos implementem pessoalmente todo o plano (BATEMAN; SNELL, 2007). Assim, 
a escola também precisa decidir pela sua gestão democrática e participativa os rumos 
da educação, considerando o posicionamento dos partícipes do processo. À Equipe 
Diretiva pode ampliar o norte de ação em conjunto com a comunidade escolar para 
tomar decisões pelo bem da escola. A escola pode trabalhar com metas claras, como, 
por exemplo, ampliar o nível de leitura por meio de projetos do professor com a bi-
blioteca de modo a operacionalizar os livros para que os alunos, uma vez motivados, 
possam exercer a leitura. Logo, o professor de língua portuguesa que utilizará esse 
princípio de leitura poderá já ir ampliando o conhecimento para a interpretação de 
textos, assim como para a redução de índices de repetência entre os alunos, promo-
vendo uma aprendizagem significativa.
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O planejamento estratégico consiste em oito etapas representadas na Figura 
a seguir.

Figura 2 – O processo de planejamento estratégico de negócios

Fonte: (KOTLER, 2005, p. 75).

a) Missão do negócio: Cada unidade de negócio precisa definir sua missão 
específica.

b) Análise SWOT: A avaliação dos pontos fortes, pontos fracos, oportu-
nidades e ameaças de um negócio é denominada análise SWOT (dos termos em  
inglês Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats13). A análise SWOT consiste em 
uma análise dos ambientes externo e interno. A análise do ambiente externo (análise 
das oportunidades e das ameaças) monitora as principais forças macro ambientais 
(econômico-demográficas, tecnológicas, político-legais e socioculturais) e os agentes 
micro ambientais (clientes, concorrentes, distribuidores e fornecedores) que afetam 
sua capacidade de obter lucros. Uma ameaça ambiental é a imposição de uma ten-
dência ou acontecimento externo desfavorável que levaria, na ausência de uma ação 
de marketing defensiva, à deterioração das vendas ou dos lucros (KOTLER, 2005). 
A análise do ambiente interno é a capacidade de perceber oportunidades atraentes e 
outra é a de ser capaz de tirar proveito dessas oportunidades. Cada negócio precisa 
ser avaliado de acordo com suas forças e fraquezas internas no que diz respeito a 
marketing, finanças, produção e capacidades organizacionais (KOTLER, 2005).

c) Estabelecimento de metas: Depois de realizar a análise SWOT, a empresa 
pode desenvolver metas para o período de planejamento em um processo denomina-
do formulação de metas. Os gerentes utilizam o termo metas para descrever objeti-
vos que se referem à magnitude e prazo. Para serem efetivas, as metas devem (1) ser 
organizadas hierarquicamente a fim de orientar o negócio na migração de objetivos  
 
13  Pontos fortes, fraquezas, oportunidades, ameaças.
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amplos para objetivos específicos quanto a departamentos e pessoas; (2) ser estabe-
lecidas quantitativamente sempre que possível; (3) ser realistas e (4) ser consistentes. 
Outros pontos importantes são equilibrar os lucros de curto prazo com o crescimen-
to de longo prazo, equilibrar a penetração profunda em mercados existentes com o 
desenvolvimento de novos mercados e equilibrar as metas de lucro com as metas 
que não visam ao lucro e equilibrar crescimento com baixo risco (KOTLER, 2005).

d) Formulação de estratégias: consiste em uma estratégia de marketing somada 
a uma estratégia de tecnologia e uma estratégia de busca de recursos. Porter (2004) 
propôs três estratégias genéricas que constituem um bom ponto de partida para o 
pensamento estratégico: liderança total em custos, diferenciação e foco. Liderança em 
custos. A empresa trabalha para alcançar os menores custos possíveis de distribuição e 
produção, de modo que possa oferecer preços mais baixos do que seus concorrentes 
e obter mais participação de mercado. Diferenciação: a empresa se concentra em atingir 
desempenho superior em uma área importante de benefícios para o cliente. Foco a 
empresa se concentra em um ou mais segmentos de mercado pequenos, o que a faz 
conhecer esses segmentos e buscar a liderança em custos ou a diferenciação dentro 
do segmento-alvo (KOTLER, 2005).

e) Elaboração e implementação de programas: desenvolve as principais estra-
tégias e elabora programas de apoio detalhados. Se quiser obter liderança tecnológica, 
a empresa deve fortalecer seu departamento de P&D,14 colher informações tecno-
lógicas, desenvolver produtos de ponta, treinar a força de vendas técnicas e utilizar 
anúncios para comunicar sua liderança em tecnologia (KOTLER, 2005). A etapa 
final no processo de administração estratégica é a implementação - como a estratégia é 
colocada em ação.

f) Feedback e controle: à medida que implementa sua estratégia, a empresa 
precisa acompanhar os resultados e monitorar os novos acontecimentos nos ambien-
tes interno e externo. A empresa, no entanto, pode ter certeza de uma coisa: o mer-
cado vai mudar. E, quando isso acontecer, será necessário analisar e rever a imple-
mentação, os programas, as estratégias e até mesmo os objetivos (KOTLER, 2005).

No caso da escola é preciso ter claro que a missão é o ensino e aprendizagem 
de qualidade, permitindo que os alunos estabeleçam relações crítico sociais, almejan-
do uma transformação no status quo vigente. Analisar o ambiente em que a escola está 
inserida também é determinante para envolver a comunidade escolar nos projetos 
da escola. Assim, o apoio de colaboradores e professores reforça o compromisso de 

14  Pesquisa e Desenvolvimento.
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todos em prol da educação significativa. As metas formuladas precisam ser claras e 
precisam envolver toda a escola no seu cumprimento, pois departamentos não po-
dem viver projetos isolados. As metas podem ser entendidas como redução do índice 
de repetência, ampliação da oferta da educação infantil, melhoramento do letramen-
to, entre outros, a fim de que desencadeiem estratégias que possam ser vividas na 
prática. Algumas perguntas, como, por exemplo, “Como faremos? Quando? De que 
forma? Por quê? Por quem?”, podem servir de norteadores. Dessa forma, vivem-se 
os projetos pelos quais a escola intenciona alcançar seus resultados de modo satisfa-
tório. A escola precisa implementar, constantemente, no espaço educativo, para que 
seus colaboradores possam ajudar, o caminho que todos farão em conjunto pelo bem 
do aluno. Por fim, o feedback e o controle auxiliam para que o diálogo nunca cesse.

Plano de Marketing

As escolas sob a gestão democrática precisam contar com a “participação das 
comunidades escolar e local em conselhos escolares”, de acordo com o artigo 14 da 
LDB. Além disso, devem se submeter à orientação geral da Constituição Federal acer-
ca do “Estado democrático de direito”, em especial, quando define que o exercício 
do poder popular no Brasil é estabelecido de forma indireta “por meio de represen-
tantes eleitos” ou na forma direta (Art. 1º). A participação não é um dever, mas um 
direito da cidadania, portanto, a escola deve mobilizar o desejo das pessoas para a 
participação. É preciso convencê-las e mantê-las mobilizadas para a participação. O 
marketing é uma das ferramentas utilizadas pela Administração de Empresas para 
promover o convencimento das pessoas. Nessa perspectiva, pode-se ler os conceitos 
administrativos vinculados ao marketing que passamos a apresentar.

O plano de marketing define a forma como a empresa atuará para levar seus 
produtos ao consumidor (BIAGIO; BATOCCHIO, 2005, p. 137). Por melhor que 
seja o produto de uma empresa, isso, por si só, não garante o mercado. Se a empresa 
não puder atingir seus clientes, não conseguirá permanecer muito tempo no negócio. 
Muitos já fracassaram pela deficiência em sua estratégia de marketing, apesar de te-
rem boas condições de sucesso.

O Plano de Marketing Escolar tem por missão essencial coordenar as táticas, 
que também são entendidas por campanhas. Enquanto um Diretor de escola esta-
belece um direcionamento macro, o Coordenador Pedagógico amplia caminhos a 
serem trilhados pelos pressupostos do ensino e aprendizagem. Por meio do plano de 
marketing, a empresa deve despertar o desejo de compra, mas também demonstrar 
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sua capacidade em tomar o produto/serviço conhecido e atrativo para seus clientes. 
Um bom plano deve conter:

A forma que a empresa utilizará para que seus produtos ou ser-
viços tornem-se conhecidos pelos clientes.
A forma como a empresa despertará em seus clientes a necessi-
dade de adquirir seus produtos ou serviços.
A forma como a empresa fará com que os consumidores lem-
brem-se da sua marca no momento da compra.
Como a empresa se comunicará com seus consumidores. A de-
finição da estrutura de vendas e a estrutura de distribuição dos 
produtos ou serviços da empresa (BIAGIO; BATOCCHIO, 
2005, p. 137).

O plano de marketing funciona em dois níveis: o estratégico e o tático.
O plano de marketing estratégico estabelece os mercados-alvo e 
a proposição de valores que será oferecida, com base na análise 
das melhores oportunidades de mercado. O plano de marketing 
tático especifica as táticas de marketing, entre elas característi-
cas do produto, promoção, formas de comercialização, preço, 
canais e serviços (KOTLER, 2005, p. 69). 

O plano de marketing é o instrumento central para direcionar e coordenar o 
esforço de marketing. As equipes desenvolvem planos de marketing com a contri-
buição e a aprovação de todos os departamentos importantes. “Esses planos são, 
então, implementados em níveis apropriados da organização, com a administração 
monitorando os resultados e empreendendo ações corretivas quando necessário” 
(KOTLER, 2005, p. 69). O ciclo completo de planejamento, implementação e con-
trole estratégicos é apresentado na figura abaixo.

Figura 3 – Processo de planejamento, implementação e controle estratégicos

Fonte: Kotler, 2005, p. 69.
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Biagio e Batocchio (2005) afirmam que não é suficiente para a empresa ter 
boas condições de negócio, também é necessário detectar a melhor maneira de le-
var produtos e serviços ao mercado. O plano de marketing indica o modo como a 
empresa fará a comunicação dos produtos, inclusive por meio de quais canais serão 
veiculados, bem como o modo como despertará o desejo por algum produto em 
determinado público. A função do marketing é perceber necessidades não satisfeitas 
e, por produtos e serviços, satisfazê-las. Para tanto, o planejamento é baseado em 
informações relativas ao mercado potencial.

Segmentação é a divisão do mercado em grupos de clientes similares, e en-
tre os quais existem diferenças importantes. Para escolher o mercado-alvo, deve-
se “avaliar a atratividade de diferentes segmentos de mercado, partes de segmentos 
(nichos) ou grupos de segmentos, e escolher qual deveria ser visado” (HOOLEY;  
SAUNDERS; PIERCE, 2001, p. 178).

Segundo Kotler (2005), o marketing de segmentos alvo exige três passos bási-
cos: 1º) identificar e traçar o perfil de grupos distintos de consumidores que venham 
a requerer produtos ou mix de marketing diferenciados; 2º) selecionar um ou mais 
segmentos de mercado; 3º) determinar e divulgar os principais benefícios que dife-
renciam os produtos no mercado. Kotler (2005) afirma que existem níveis de seg-
mentação de mercado, quais sejam: a) marketing de segmento, identificado a partir 
das preferências do consumidor, poder de compra, localização geográfica, atitudes de 
compra e hábitos de compra similares; b) marketing de nicho destina-se a grupo es-
pecífico dentro do segmento. Além de níveis se segmentação, é necessário conhecer 
as bases para segmentar o mercado consumidor, descritas por Kotler (2005, p. 75), 
como mostraremos a seguir.

Segmentação geográfica. Na segmentação geográfica, o mercado é dividido 
em diferentes unidades geográficas como países, estados, regiões, condados, cidades 
ou bairros.

A segmentação demográfica leva em consideração informações como idade, 
tamanho da família, ciclo de vida da família, sexo, rendimentos, ocupação, nível de 
instrução, religião, raça, geração, nacionalidade e classe social. É a base usada para 
diferenciação de grupos de clientes. A segmentação psicográfica considera que os 
consumidores se dividem levando em consideração o estilo de vida, a personalidade 
e os valores de cada cliente. A segmentação comportamental identifica as ocasiões 
em que os consumidores sentem necessidade de um produto ou o utilizam. Trata-se, 
portanto, dos benefícios que cada pessoa busca, no grau de fidelidade do consumi-
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dor em relação à marca ou produto, no estágio de prontidão do cliente para com o 
produto. A segmentação de multiatributos tenta identificar grupos-alvo pequenos e 
mais definidos.

Após estabelecer o nível e as bases de segmento do mercado, deve-se buscá-las 
e definir quantos e quais segmentos se quer atingir. Ao escolher o segmento alvo, a 
empresa pode decidir focalizar em um ou mais segmentos, um produto único, um 
mercado específico ou um mercado total (KOTLER, 2005).

Estratégias de Produto, Preço, Pontos de distribuição e Promoção - 4 P’s

Trata do conjunto de pontos de interesse para os quais as organizações devem 
estar atentas se desejam perseguir seus objetivos de marketing. O composto é dividi-
do em quatro seções frequentemente chamadas de “4P’s”.

O êxito do composto do marketing relaciona-se com a eficiência na identi-
ficação e análise do cliente em potencial que orientará o marketing direcionado, a 
segmentação e o posicionamento no mercado. A chave para formar o composto de 
marketing é saber quais são os desejos das pessoas a serem servidas. E o segredo para 
o sucesso está em aplicar a filosofia do conceito de marketing ao desenvolvimento 
das políticas de marketing (KOTLER, 2000).

A abordagem dos 4P´s é característica da linguagem da Administração. Essa 
abordagem talvez crie dificuldades para a escola ver-se a si mesma a partir dessa pers-
pectiva. Assim, por vezes, é difícil traçar comparativos entre o mundo corporativo 
e o educacional. A dificuldade se agrava pela necessidade de se estabelecer a relação 
entre a educação e o mercado. A análise sobre a relação educação/mercado pode 
facilmente tornar-se refém da polêmica ideológica acerca da mercantilização da edu-
cação. Afinal, a “escola é empresa? Sim? Não?”; “a educação é um produto e como 
tal pode ser comercializado? Sim? Não?”. Este debate não é tema desse estudo. A ela 
não cabe buscar por esse tipo de resposta definitiva. Para além de dar respostas, es-
tamos aqui para dialogar com nossos colegas Professores, Colaboradores, Gestores. 
Deste modo, as experiências e as reflexões educativas são temas que, no ambiente 
corporativo, vêm crescendo muito. Talvez seja hora de desenvolver nessa mesma 
proporção, esse debate na escola com o viés da empresa e utilizar os recursos do Mar-
keting no sentido de potencializar as práticas mercadológicas que agregam pessoas, e 
as alinham na estratégia da escola, envolvendo a todos.

Agora falamos em algo comum tanto à escola, quanto à empresa, ou seja, 
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serviços, especificamente “serviços educacionais” no caso da escola. Dentro desse 
enfoque, os demais itens a seguir apresentados serão analisados considerando o ser-
viço educativo que a escola desenvolve, seja interno ou externo, permitindo desse 
modo, estabelecer conexões necessárias ao entendimento da matéria dos 4P’s para o 
ambiente institucional da escola.

Estratégia de Produto

Uma definição bastante simplificada define produto como tudo aquilo que a 
empresa tem para vender. Conhecer bem o produto é o primeiro passo de uma boa 
estratégia de vendas, afinal, por melhor que seja a abordagem do vendedor, se ele 
não conhecer bem o produto, não conseguirá convencer o comprador a efetuar a 
compra. O produto essencial da escola é o ensino, por meio dele ocorre a promoção 
da aprendizagem através de sua dinâmica no espaço educativo. Geralmente as escolas 
resistem à menção da palavra “produto”, mas, de fato, é necessário situar que essa 
expressão da modernidade aplicada também à escola nada mais é do que sua razão de 
ser! Qual é a atividade fim? Portanto, o ensino é reflexo do que se espera desse espaço 
de formação na educação básica. Assim, determinar seu produto é um meio claro de 
poder mensurar se este está promovendo resultados.

Entender o motivo pelo qual o produto/serviço é adquirido pelo consumidor 
é o diferencial no momento da venda. Além de conhecer as características físicas e 
funcionais do produto, deve-se conhecer também o porquê de cada característica, 
a associação do produto com cada detalhe da logomarca da empresa, e, por fim, 
conhecer minuciosamente a embalagem, entendendo o porquê de cada cor, da apre-
sentação geral e se existe alguma relação da embalagem com a funcionalidade do 
produto (BIAGIO; BATOCCHIO, 2005).

Em marketing, a palavra produto significa mais do que bem, serviço ou ideia. 
O produto é algo que pode ser oferecido a um mercado para sua apreciação, aqui-
sição, uso ou consumo para satisfazer um desejo ou necessidade. O valor de um 
produto está na capacidade que ele tem de ajudar a satisfazer as necessidades do 
usuário. As pessoas não pensam somente em um produto, e sim na satisfação que ele 
oferece (KOTLER, 2000). Produto é algo que pode ser oferecido em um mercado 
para satisfazer a um desejo ou necessidade. Contudo é muito mais do que apenas um 
objeto físico. É o pacote completo de benefícios ou satisfação que os compradores 
percebem que obterão ao adquirirem o produto. É a soma de todos os atributos  
físicos, psicológicos, simbólicos e de serviço (COBRA, 1997).
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O produto que destaca a empresa, na escola se chama serviço educacional que 
não se sintetiza no desenvolvimento da atividade de aprendizagem. A escola não é 
um “negócio de gerir a educação”, é também, por essência, fornecedora de serviços 
em todas as dimensões da pessoa humana e da sociedade. Ela cuida do desenvolvi-
mento intelectual, físico, moral, afetivo e social dos alunos. Por isso, a escola esteja 
muito próxima de seu grupo de professores com estratégias empreendedoras no es-
paço educativo para permitir que esses possam ampliar sua visão sobre sua carreira, 
sua docência, sua escola, suas práticas e capacidade de articulação com as famílias, 
entre outras ações educativas.

Estratégia de Preço

Preço é o valor monetário atribuído para a venda. Quando o mercado está 
vendedor, ou seja, a oferta está maior que a demanda, quem determina o preço é o 
cliente, que indica quanto está disposto a pagar por determinado produto. Quando o 
mercado está comprador, ou seja, a demanda está maior que a oferta, o preço é deter-
minado pelo fornecedor, que indica por quanto está disposto a entregar um produto 
(BIAGIO; BATOCCHIO, 2005).

As estratégias de preço são diversas, aplicando o valor justo a ser pago pela 
posse de um bem ou serviço. A determinação do preço recebe diversas influências 
externas, por isso consiste em uma das áreas mais difíceis para decisão de marketing, 
a estratégia de preço, que trata de métodos de estabelecimento de preços lucrativos 
e justificáveis. Ela está estritamente regulamentada e sujeita à exaustiva e minuciosa 
vigilância pública (KOTLER, 2000).

O determinante dos preços é a negociação entre vendedores e comprado-
res. “As políticas de preços fixos – o estabelecimento de um preço único para to-
dos os compradores – é uma ideia relativamente moderna, que surgiu com o de-
senvolvimento do varejo em grande escala no final do século XIX” (KOTLER;  
ARMSTRONG, 2003, p. 263).

A precificação praticada pela escola privada é comumente orientada pelas 
negociações entre o Sindicato do Ensino Privado SINEPE/RS e o Sindicado dos 
Professores do Rio Grande do Sul − SINPRO/RS, que costumam acompanhar as 
tendências macroeconômicas nos índices de reajustes das mensalidades escolares. As 
escolas privadas não costumam praticar sua oferta de serviços com base em preço, 
mas sim em serviços educacionais oferecidos. Portanto, não há uma concorrência 
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desleal em relação ao preço, pois a tendência é repassar ao cliente o que a escola 
oferece de fato. Sendo assim, muitas escolas têm, em sua filosofia de ensino, a oferta 
de educação alta qualidade, focada em resultados para o vestibular, preparando os 
alunos com o máximo de atributos que serão utilizados nesse processo seletivo para 
o ensino Superior. Para serviços diferenciados, praticam preços diferenciados, como 
é o caso do conhecido “terceirão”, aquele que o aluno, no ensino médio, cursa o ano 
regular em turno inverso a fim de se preparar para o vestibular.

O preço do produto educação é outro tabu nas pesquisas educacionais no 
Brasil. Quanto ao financiamento da educação, a LDB exige das instituições privadas 
“capacidade de autofinanciamento” (LDB, art. 7º). Em geral, a área trabalha com um 
paradigma segundo o qual a educação é financiada pelo orçamento público. É o que 
preconiza o artigo 74 da LDB. A Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, regulamenta 
o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB – restrito às escolas mantidas pelo Poder 
Público. A legislação e a pesquisa em educação operam com um pressuposto que 
separa, de um lado, o financiamento público e, de outro, o financiamento privado 
da mesma e única educação pública. Assim, ignora que, na formação do preço, a 
Administração unifica esses dois orçamentos. Afinal, um planejamento adequado e 
racional da educação pública – que não é sinônimo de educação estatal – precisa con-
siderar os dois financiamentos que a sociedade destina à educação. Na perspectiva da 
Administração, na formação do preço não há dicotomia entre o público e o privado.

Em 04 de abril de2013, o site da Amcham do Brasil (Associação Americam Cham-
ber of  Commerce for Brasil) divulgou a matéria “Setor educacional pode dobrar de ta-
manho em cinco anos”, indicando que o mercado educacional brasileiro, apenas no 
ensino superior, “fatura anualmente R$ 30 bilhões”, projetando uma expansão das 
“suas vagas em 84%, até 2018”.15 O Orçamento do MEC para 2013 é de 90 bilhões.16 
A sociedade brasileira efetivamente dispõe de mais recursos para a educação do que a 
dotação orçamentária estatal. Há que se avançar no estudo do financiamento público 
da educação, contemplando o financiamento social. Este é um tema de pesquisa de 
difícil desenvolvimento em função do paradigma arraigado na área da Educação de 
que financiamento público destina-se exclusivamente à escola pública, como se o pú-
blico estivesse restrito e imobilizado no âmbito estatal, como se a escola privada não 
15  Disponível em: http://www.amcham.com.br/regionais/amcham-sao-paulo/noticias/2013/
emexpansao-setor-educacional-deve-priorizar-governanca-corporativa
16 Disponível em: http://www.senado.gov.br/noticias/tv/programaListaPadrao.asp?txt_titu-
lo_menu=&IND_ACESSO=S&IND_PROGRAMA=N&COD_PROGRAMA=9&COD_VI-
DEO=212590&ORDEM=0&QUERY=&pagina=1
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fosse também escola pública. Mantido esse paradigma, torna-se impossível assegurar 
uma das garantias basilares da educação nacional, prevista no inciso V do art. 4º da 
LDB: “acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 
segundo a capacidade de cada um”. A garantia de acesso ao Ensino Superior depende 
da capacidade cognitiva do candidato e não da sua capacidade de autofinanciar-se.

O preço que a escola pratica por seus serviços educacionais, no caso das priva-
das integrantes dos diferentes sistemas de ensino, considera uma série de vetores, para 
poder gerar desempenho financeiro favorável. Já a escola pública, que não trabalha 
com valores recebíveis diretamente de pais e familiares, mas ainda assim, administra 
recursos recebíveis da Administração Pública através da Secretaria da Educação de 
modo a gerir as demandas da escola para o desenvolvimento das aulas e manutenção 
da escola. Sabe-se que esses valores não são suficientes, mas ainda assim, é necessário 
eleger prioridades. Dentre essas está a estrutura da escola e a merenda escolar que, 
para alguns alunos, é a razão para manterem a frequência, por vezes, em algumas pe-
riferias é a única refeição adequada que essas crianças recebem em seu dia. Portanto, 
nesses casos, estar na escola é questão de sobrevivência.

O preço sobre o qual se pode escola e mercado, não é necessariamente ex-
presso em moeda corrente, pelo contrário, trata-se de estabelecer um paralelo en-
tre os custos da escola com a sua performance para promover a aprendizagem e a 
aprovação de seus estudantes. Será que a escola consegue visualizar que mesmo não 
tendo recebíveis das famílias, cada aluno significa um valor para a União, Estado e 
Municípios? Esta é a razão pela qual é preciso fazer com que a escola desenvolva-se 
com mais eficácia a relação custo-benefício.

Exemplo desse esforço da escola pela eficácia é o Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação (FNDE). O FNDE transferiu recentemente, dia 11 se-
tembro do corrente ano, R$ 22,4 milhões do Programa Dinheiro Direto na Escola 
(PDDE) para unidades de ensino público de todo o país. Do montante liberado, R$ 
16,9 milhões destinam-se ao Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE Escola), 
ação do PDDE que promove a melhoria da gestão escolar em unidades de ensino 
que não tiveram desempenho satisfatório no Índice de Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (Ideb). Neste repasse, foram contempladas escolas de 25 estados das 
cinco regiões. Os outros R$ 5,5 milhões, do PDDE educação básica, beneficiarão 
unidades de ensino de 18 estados e do Distrito Federal.17

Com orçamento de R$ 920 milhões este ano, o PDDE tem a finalidade de 
17  Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/fnde/sala-de-imprensa/noticias/item/174-repas-
sesfinanceiros-beneficiam-escolas-p%C3%BAblicas-do-pa%C3%ADs>. Acesso em 01 out. 2013.
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prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas e às parti-
culares de educação especial mantidas por entidades sem fins lucrativos. O objetivo é 
a melhora da infraestrutura física e pedagógica, o reforço da autogestão e a elevação 
dos índices de desempenho da educação básica. Os recursos destinam-se à cober-
tura de despesas de custeio, como a compra de material de consumo; manutenção, 
conservação e reparos na unidade escolar; e pequenos investimentos em bens per-
manentes, como a aquisição de geladeira e fogão. O programa também promove a 
acessibilidade nas escolas públicas, além de financiar a implementação da educação 
integral e o funcionamento das escolas nos fins de semana.

Estratégia de Distribuição

Para a Administração Empresarial, todo serviço de distribuição passa pelo 
entendimento de que forma deve estar organizado para chegar ao cliente de modo 
eficiente e eficaz, garantindo a compra. Essas definições levam em conta muitos 
fatores, como o determinante geográfico, pois cada região tem sua estratégia de dis-
tribuição para identificar os diversos segmentos e níveis diferenciados de serviços. O 
modo como a empresa adota sua inserção de mercado, por meio da distribuição, é fa-
tor decisivo para que haja um favorecimento da marca e dos produtos. Tal estratégia 
fará com que os vendedores sintam-se motivados e assistidos numa operação interna 
que os favorece para abordagem externa (KOTLER; ARMSTRONG, 2003). Assim 
a escola busca, pela diferenciação na formação de seus alunos, repassar aos clientes 
uma imagem de sucesso através de seus resultados.

Dizem Biagio e Batocchio (2005) que o produto deve ser distribuído para estar 
disponível quando o consumidor resolver adquiri-lo. A empresa precisa ter definido, 
de forma clara, como encaminha ou encaminhará seus produtos até o consumidor. 
Há duas maneiras genéricas de o produto ser oferecido ao consumidor: vendas dire-
tas e vendas indiretas.

Venda direta. Quando uma empresa atua por meio de uma 
equipe de vendas própria, ofertando diretamente os produtos 
aos consumidores. A equipe de vendas pode ou não fazer parte 
do processo de distribuição. 
Venda indireta. Quando uma empresa oferta seus produ-
tos aos consumidores por meio de atacadistas e varejistas  
(BIAGIO; BATOCCHIO, 2005, p. 144).

Distribuição intensiva. “A idéia é disponibilizar o produto no maior número 
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possível de pontos de venda, e, nesse caso, colocar o consumidor em contato com 
o produto o maior número de vezes” (BIAGIO; BATOCCHIO 2005, p. 145). Este 
tipo de distribuição é recomendável para produtos com demanda elevada, compra 
frequente e em pequenas quantidades, baixo preço unitário e ausência de demanda 
por assistência técnica.

Distribuição seletiva. “O objetivo é identificar intermediários que tenham 
condições de comercializar os produtos, uma vez que a venda do produto deverá ser 
complementada por um serviço de assessoria técnica, desde a escolha do produto 
pelo consumidor até a pós-venda, incluindo instalação e orientações sobre o funcio-
namento” (BIAGIO; BATOCCHIO 2005, p. 145). É recomendado para produtos 
que exigem conhecimentos especializados para venda, cuidados especiais de armaze-
namento e preços relativamente elevados.

Distribuição exclusiva. “Devem-se identificar revendedores que terão 
o direito exclusivo de distribuir os produtos numa determinada área” (BIAGIO;  
BATOCCHIO 2005, p. 145). É recomendado para produtos com demanda por ser-
viços técnicos altamente especializados, tanto durante a venda quanto no pós-venda, 
grandes investimentos por parte do distribuidor, alto custo unitário e, geralmente, 
treinamento especial para a comercialização.

A escolha da melhor forma de distribuir os produtos considerando os níveis 
de intensidade da distribuição deve levar em consideração os seguintes critérios:

Critérios econômicos. Em geral, “as empresas acreditam que será favorecido 
economicamente se possuírem seus próprios pontos de vendas ou tiverem uma equi-
pe de vendedores próprios” (BIAGIO; BATOCCHIO 2005, p. 146). A intuição deve 
ser evitada e a empresa deve verificar os custos dos diferentes volumes de vendas 
dentro de cada tipo de estratégia. Normalmente, os custos fixos do uso de interme-
diários são menores que os custos fixos da manutenção da propriedade dos pontos 
de distribuição ou da força de vendas, porém crescem mais rapidamente, em função 
da comissão maior exigida ou dos descontos para a revenda. Normalmente, empresas 
de pequeno porte utilizam escritórios de representação, que podem ser utilizados 
também por empresas de grande porte, quando existe um pequeno território a ser 
atingido ou quando o volume de vendas é muito baixo.

Critérios de controle. “O uso de intermediários exige um controle maior, 
pois estes normalmente têm seus próprios princípios norteadores, que podem diver-
gir dos princípios da empresa” (BIAGIO; BATOCCHIO 2005, p. 146). Por outro 
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lado, os intermediários costumam dar mais atenção aos seus clientes mais impor-
tantes, que nem sempre coincidem com os clientes, de fato, mais importantes da 
empresa. Além disso, os vendedores do intermediário podem não conhecer suficien-
temente o produto ou não utilizar o material de promoção de forma eficaz. Existe 
ainda o risco de o cliente estabelecer uma relação comercial com o intermediário e 
não com a empresa. Neste caso, se o intermediário mudar de representação, levará 
consigo a carteira de clientes.

Critério de adaptação. “O uso de intermediários como canal de distribuição, 
principalmente quando se trata de distribuição exclusiva, poderá envolver contra-
tos com prazo de duração pré-determinados e perda de flexibilidade” (BIAGIO;  
BATOCCHIO, 2005, p. 146). Impedindo o uso de outros meios de vendas. O autor 
diz que o produto precisa estar disponível no momento em que o cliente resolver ad-
quiri-lo. Assim, assume importância vital a forma como a empresa fará para que seus 
produtos cheguem até o consumidor. A partir da análise feita aos hábitos do consu-
midor e da definição e dimensionamento do mercado-alvo, pode-se definir a maneira 
pela qual o produto será oferecido ao consumidor: por venda direta ou indireta. O 
plano de marketing precisa conter, além da forma de venda, o número de pontos de 
distribuição do produto para atingir todo o mercado alvo.

Finalizamos a abordagem sobre os Pontos de distribuição traçando um para-
lelo com a “relação da escola com a comunidade local”, por ser essa quem recebe 
o serviço que a escola desenvolve com seus filhos. A comunidade escolar precisa 
estar constantemente envolvida pela escola a ponto de sentir-se e de agir como parte 
integrante da própria escola, como parte do sistema. Sendo esta participação uma 
engrenagem real para a melhoria da escola.

A relação entre escola e comunidade educativa vem assumindo papel decisivo 
e crescente nas últimas décadas, seja nos debates sociais e políticos, seja como instru-
mento de investigação nas pesquisas educacionais. A escola acompanhou as tendên-
cias de evolução na organização do sistema educativo e trouxe a comunidade escolar 
para o centro da escola, peça indissociável do andamento da escola para o alcance de 
seus objetivos. Neste sentido, a relação entre escola e comunidade configura para a 
escola um significado e uma relevância social e educacional, nas quais todos ganham.
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Estratégia de Promoção

Por fim, a estratégia de promoção, o elo de comunicação entre vendedores e com-
pradores. As empresas usam meios muito diferentes para enviar suas mensagens 
sobre bens, serviços e ideias. A mensagem pode ser comunicada diretamente pelo 
pessoal de vendas ou indiretamente por meio de anúncios e promoções de vendas 
(KOTLER, 2005).

Entende-se por promoção o uso de um conjunto de ações de curto prazo 
com o objetivo de incentivar o consumidor a comprar mais rapidamente e/ou com-
prar uma quantidade maior de determinados produtos ou serviços. Consideram-se 
ferramentas de incentivo: propaganda, publicidade, comércio mercantil, relações 
públicas, promoções de vendas, assessoria de imprensa e venda pessoal (BIAGIO;  
BATOCCHIO, 2005). A escola costuma trabalhar com seus resultados de ordem prá-
tica, tais como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), os índices 
de aprovação da escola no Vestibular ou no ENEM, etc. Esses indicadores vêm se 
constituindo numa referência para o serviço educacional ofertado. Entrementes, é 
necessário considerar que, no caso da escola, as promoções não ocorrem em ciclos 
diferenciados do ano, mas sim ao final do ano, momento em que a escola privada 
busca pela renovação ou por matrículas novas.

O Composto de Comunicação inclui a propaganda, publicidade, relações pú-
blicas, assessoria de imprensa, boca-a-boca, venda pessoal e refere-se aos diferentes 
métodos de promoção do produto, marca ou empresa (KOTLER; ARMSTRONG, 
2003).

Os profissionais do marketing usam as variáveis para estabelecer um plano de 
marketing, que, para ser bem-sucedido, deve contemplar uma estratégia para os 4P’s 
que possa refletir a melhor proposta de valor para os consumidores de um mercado-
-alvo bem definido. A administração de marketing é a aplicação prática desse proces-
so, uma vez bem estruturada, com clareza dos procedimentos a serem seguidos para 
alcançar a meta proposta, ela tende a obter êxito em todas as suas etapas, gerando 
benefícios, organizando e agregando valor ao consumir final (COBRA, 1997).

A promoção da escola não pode ser vista como algo precificável, mas sim, 
como uma forma pedagógica que destaque suas potencialidades internas para a co-
munidade externa. Revelando, através de suas práticas educacionais, a forma como a 
escola aborda temas emblemáticos na sociedade, em especial pelas recentes manifes-
tações que mobilizaram o país. A população parece cada vez mais atenta aos direitos 
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como cidadãos, seja pelas pautas atuais ou até mesmo, por preocupações antigas 
como saúde, doenças, drogas sexualidade entre outros. A escola deve comunicar e 
promover ações que revelem o potencial de seus grupos de trabalho, juntamente com 
seus alunos, para ampliar sua visão de mundo e transformar o status quo vigente. Isso 
não cabe a nenhuma disciplina especificamente, mas a todas, de modo interdiscipli-
nar e transdisciplinar para abranger todos os níveis de ensino.

Conhecimento e Aprendizagem Colaborativa

Como já afirmado anteriormente, uma das finalidades da educação é preparar 
o educando para o trabalho; porém, a LDB destinava apenas um artigo para a Edu-
cação Profissional Técnica de Nível Médio que, posteriormente, foi alterado pela Lei  
nº 11.741, de 2008. Como veremos a seguir, empresas capitalistas dinâmicas consi-
deram a educação profissional como uma atividade permanente e inerente ao seu 
próprio processo produtivo, desse modo, ultrapassam a concepção de educação pro-
fissional da LDB.

Com a globalização, tem-se acesso a milhares de informações, que são divul-
gadas e estão acessíveis por diferentes meios - escrito, falado, visualizado, etc. Com 
esse advento, gerenciar as informações passou a ser um processo dinâmico e muitas 
vezes insuficiente, o que abriu portas para a gestão do conhecimento. Cada vez mais 
as organizações têm se preocupado com o conhecimento como sendo um diferen-
cial competitivo entre os concorrentes. Entre tantos outros atributos considerados 
nesta guerra por mercado e por talentos corporativos, busca-se investir em conhe-
cimento. O trabalho intelectual é capaz de transformar uma realidade em algo que 
contribua para o alcance dos objetivos da organização, agregando valores ao negócio  
(DAVENPORT, 1998).

Senge (1998) afirma que “a gestão do conhecimento é um processo sistemá-
tico, articulado e intencional, apoiado na geração, codificação, disseminação e apro-
priação de conhecimentos, com o propósito de atingir a excelência organizacional”. 
Sabe-se que, somente os conhecimentos elementares sobre a função que cada cola-
borador exerce dentro da organização não bastam. É necessário um envolvimento 
maior que priorize o conhecimento muito além do saber fazer, mas de entender o que 
se faz estabelecendo relações com outros contextos. As conexões de troca validam o 
conhecimento, tornando-o útil para o colaborador quanto ao seu autoconhecimento, 
assim como para sua atribuição na organização. O perfil deste profissional do conhe-
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cimento é empreendedor, sempre aberto a mudanças, demonstrando capacidade de 
evoluir juntamente com o conhecimento disponível. O colaborador passa a “uma 
busca constante de inovação, renovação e eficácia fundamentada no aprendizado do 
conhecimento” (QUEL, 2006, p. 50). Dessa forma, esse profissional estaria, portan-
to, pronto para interagir em um ambiente propício ao fluxo do conhecimento e não 
mais apenas no fluxo de simples informações, como atualmente ocorre em muitas 
empresas.

A gestão do conhecimento prevê que, com confiança e credibi-
lidade, as ações internas e externas da organização possam ofe-
recer a todos aqueles ligados à produção, direta ou indiretamen-
te, um desenvolvimento sustentável. Essas afirmações levam a 
um fator de grande importância na implementação de instru-
mentos de gestão de conhecimento, a eliminação das fronteiras 
hierárquicas, quer sejam em nível vertical ou horizontal (QUEL, 
2006, p. 53).

As técnicas de gestão do conhecimento são vantajosas para a empresa, ajudan-
do-a a atingir seus objetivos, ao desenvolver ações de valorização do conhecimento 
para transformá-lo em aprendizagem organizacional. “As organizações só aprendem 
por meio de indivíduos que aprendem”. A aprendizagem individual não garante a 
aprendizagem organizacional. Entretanto, sem ela, a aprendizagem organizacional 
não ocorre (SENGE, 1998, p. 9).

Quando se pensa em aprender, em geral tal raciocínio remete ao processo de 
ensinar e aprender e, pela mesma lógica, direcionamos nosso pensamento às escolas 
e universidades. “Aprender [...] não significa adquirir mais informação, mas expan-
dir a capacidade de produzir os resultados que verdadeiramente desejamos na vida” 
(SENGE, 1998).

A aprendizagem sem significado não nos acompanha ao longo da vida, ela 
passa, pois foi decorada ou feita sem sentido, sem verdadeira apropriação. Talvez 
esse fato aconteça porque, na linguagem do dia a dia, aprender tornou-se sinônimo 
de “absorver informação”.

[...] aprendizagem real é algo que vai ao centro mesmo do que 
significa ser humano. Através da aprendizagem, nós nos recria-
mos a nós mesmos. Através da aprendizagem, nós nos torna-
mos capazes de fazer algo que nunca havíamos sido capazes 
de fazer antes. Através da aprendizagem, nós repercebemos o 
mundo e nossa relação para com ele. Através da aprendizagem 
nós estendemos a nossa capacidade de criar, de ser parte do 
processo gerativo da vida (SENGE, 1998, p. 13).
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De uma forma geral, a aprendizagem organizacional é pensada desde um 
“senso metafórico relativo aos indivíduos, ou seja, a transformação do conhecimento 
em aprendizagem organizacional é vista como sendo similar ao processo que ocor-
re individualmente” (FLEURY; FLEURY, 1997). Nesse contexto, é assumido que 
os indivíduos são a entidade primária do aprendizado nas empresas, os quais criam 
as formas organizacionais que capacitam a geração do conhecimento e a mudança 
organizacional. Assim, a aprendizagem organizacional é uma metáfora relativa ao 
aprendizado individual, sendo o contexto e os estímulos internos ao processo de 
aprendizado individual o ponto central para a compreensão desse processo.

As explicações sobre a necessidade da aprendizagem se fundamentam na adap-
tação e melhoria de eficiência em momentos de mudanças constantes. “O aprendi-
zado é estimulado pela necessidade organizacional de ajuste em resposta a estímulos 
externos, a literatura sobre administração e negócios é muito mais clara” (FLEURY; 
FLEURY, 1997, p. 51). “O gerenciamento do conhecimento e a aprendizagem é vista 
como uma busca intencional para preservar e melhorar a competitividade, produti-
vidade e inovação em circunstâncias incertas de mercado e evolução tecnológica” 
(FLEURY; FLEURY, 1997, p. 54). “Os sistemas de gestão do conhecimento per-
mitem que os trabalhadores sejam alocados em posições adequadas, eliminando-se 
assim a subutilização do potencial de um profissional” (QUEL, 2006, p. 56). No 
entanto, a organização tem um desafio, que é compreender o que significa aprendiza-
gem e como ela ocorre no funcionário. Assim, poderá obter o diferencial competiti-
vo, criando estratégias que favoreçam a aprendizagem. “Por meio do conhecimento, 
de suas habilidades e competência, o individuo pode representar o diferencial no 
sucesso ou fracasso do negócio da empresa. Portanto investir na capacitação e no 
aproveitamento deste colaborador passou a ser um grande trunfo das corporações 
como forma de alavancar e potencializar seu mercado de atuação e ainda assim agra-
dar o cliente interno” (DAVENPORT, 1998).

As exigências de mercado, por parte dos consumidores, estão pressionando as 
empresas a reestruturarem-se para continuar com um bom posicionamento no mer-
cado. A aprendizagem organizacional vem sendo ampliada desde o seu surgimento, 
de forma que o processo tenha como finalidade a preparação sistemática de pessoas 
para a qualificação profissional e o estabelecimento de relações com o mundo no qual 
o sujeito está inserido, para que possa transformar o status quo vigente.
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Desafios para uma educação profissional emancipatória

Rejane Maria Cunha Mattos
Balduino Antonio Andreola

Este artigo surgiu de uma pesquisa cujo objetivo foi conhecer a realidade dos 
alunos egressos dos cursos técnicos, com o intuito de colaborar para o fortalecimen-
to de políticas públicas para esta modalidade de ensino. 

Quando pensei em realizar tal pesquisa, tendo por referência o ensino profis-
sional, percebi que em toda a minha vida não me faltaram exemplos de profissionais 
sérios, dedicados e empenhados em progredir, dentro do universo familiar: meu pai, 
minha mãe e meus avós, para começar. Originária de uma família de professores, que 
sempre me orgulharam e se tornaram referenciais, foi a partir de seus exemplos que 
pautei minhas ações como profissional. 

Os motivos pessoais pela escolha da profissional em que hoje me constituo, 
reflete alguém que desde muito cedo começou a perceber a importância de trabalhar 
com seriedade, dedicação e alegria, porque era isso o que eu vivenciava em família. 
Desta forma, atribuo a esta primeira comunidade da qual fiz parte, o ensino basilar 
sobre o ato fundante do trabalho, sobre o qual coloquei os “alicerces” para uma vida 
inteira. No início, brincava de ensinar na companhia de minha irmã, mas o meu de-
sejo de ensinar de verdade se concretizou mais tarde, ao me formar no Instituto de 
Educação.

Em relação aos motivos teóricos para realização desta pesquisa, penso que 
o Brasil vem passando por profundas transformações econômico-sociais que se re-
fletem nos esforços de promover a melhoria dos programas governamentais, com 
a participação e engajamento da sociedade, para que seja efetuada uma educação 
profissional capaz de alterar efetivamente a ordem social vigente. Tal mudança re-
clama a possibilidade de inclusão do maior número possível de cidadãos brasileiros, 
tradicionalmente excluídos pela desigualdade, pelo descaso e pela impossibilidade de 
inserção profissional num mundo laboral cada vez mais exigente, face aos avanços 
tecnológicos que periodicamente “descartam” milhares de trabalhadores, num siste-
ma de produção sempre mais industrializado. 

Anísio Teixeira é uma das referências mais importantes, planejador e realiza-
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dor da educação, enquanto espírito moderno que pensava o futuro com a visão do 
homem aventureiro em busca do novo. Suas obras refletem um poder visionário, 
como criador de uma herança cultural e educacional para o povo brasileiro. Como 
um dos nossos maiores educadores brasileiros, filósofo, autor de livros e ensaios, tais 
como “A Educação e a Crise Brasileira” (1956) e “Educação não é privilégio” (1957), 
foi o criador dos centros de pesquisa educacional, aliando a ciência e a educação, 
onde pesquisadores em educação preparariam o terreno para o estabelecimento de 
uma nova consciência educacional e profissional. Defensor incansável da escola pú-
blica e democrática de qualidade e trabalhou por uma educação que precisaria evoluir 
científica e tecnicamente, e não por meio de uma política partidária que desconhecia 
assuntos educacionais. 

Este homem público, um dos maiores pensadores do Brasil e um dos maiores 
arquitetos de um projeto de educação pública, é referido por Freire, inúmeras vezes 
em suas obras, assim como continua influenciando com seu ideário, milhares de edu-
cadores que no Brasil trabalham comprometidos com a educação. Afrânio Coutinho, 
depois de citar as relevantes contribuições de Anísio à educação brasileira, assim 
resume sua argumentação: “[...] é o que os seus ensaios demonstram com a rigorosa 
lógica de um insuperável dialeta e ao ferro em brasa de uma inteligência acostumada 
a pensar com a cabeça e com as mãos” (COUTINHO, 1960, p. 117). 

Num trabalho no qual se discuta o tema da emancipação através da educação, 
não pode ser esquecida a contribuição ímpar de Paulo Freire. Em seu livro “Pedago-
gia do Oprimido” ele descreve com muita clareza o processo de opressão, as compli-
cadas relações entre oprimidos e opressores em que a percepção tanto do oprimido 
quanto do opressor são marcados por diferentes formas de desumanização. Os pri-
meiros,  anseiam por liberdades e justiça, enquanto que os opressores, através de suas 
ações que humilham os seus semelhantes, fazendo-os sentirem-se como “coisas”, 
inúteis e descartáveis, também  sofrem “desumanização”. São dois lados distintos 
do mesmo processo. A instigante ideia, segundo Freire, é de que “[...] a grande tarefa 
humanista e histórica dos oprimidos é de libertar-se a si e aos opressores [...]. Só o 
poder que nasça da debilidade dos oprimidos será suficientemente forte para libertar 
a ambos” (FREIRE, 2011, p. 41),

Marx considera o homem enquanto um ser concreto, capaz de garantir a sua 
existência, na estreita relação que estabelece com a natureza, através do trabalho, 
criando cultura e humanizando-se, por consequência. 

Mais tarde, Adorno (1995), por sua vez, através do texto “Educação e Eman-
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cipação” defende que a educação estabeleça seus fundamentos no uso da razão obje-
tiva, na autonomia, [...], postulando que a formulação de um pensamento rigoroso e 
autônomo se constitui como base para a construção de um ser humano emancipado, 
tendo em vista que: 

A educação tem sentido unicamente como educação diri-
gida a auto-reflexão crítica. Adorno (1995, p. 121). A edu-
cação segundo Adorno, precisaria ser pensada de forma 
crítica e racional, considerando que o mundo estrutura-
do de forma heterônomana, se transforma para os indiví-
duos em ideologia dominante que [...] exerce uma pressão 
tão imensa sobre as pessoas, que supera toda a educação  
(ADORNO, 1995, p. 143). 

A emancipação, na obra de Freire, passa a significar humanização, que oporá 
à desumanização, pois as duas “[...] dentro da história, num contexto real, concreto, 
objetivo, são possibilidades dos homens como seres inconclusos e conscientes de sua 
inconclusão” (FREIRE, 2011, p. 40). 

A fórmula capitalista de produção desacredita os sistemas alternativos de pro-
dução, seja das organizações populares, das cooperativas de operários ou da econo-
mia solidária, considerando-os improdutivos, pois o que é visado não é a emancipa-
ção do trabalhador, mas sim os interesses da competitividade e do lucro  (SANTOS, 
2007, p. 36). 

Esta pesquisa, de natureza qualitativa, resulta num estudo de caso descritivo- 
explicativo para que as informações contextualizadas dos alunos sobre os seus cursos 
técnicos e suas inserções de trabalho, busquem as relações entre os fenômenos for-
mativos e laborais. Considerando que a pesquisa qualitativa permite pensar sobre o 
mundo de forma criativa, que oportuniza “um novo olhar” que possibilita apreender 
novas e diferentes percepções, compreensões e interpretações sobre a realidade edu-
cacional, especificamente do ensino técnico, optei pela realização de um estudo qua-
litativo. Entretanto, ao descrever um fenômeno complexo, pode haver a combinação 
de métodos qualitativos e quantitativos, que se complementam, possibilitando uma 
análise mais aproximada da realidade que está sendo examinada, pois “são diversas 
as formas de avançar no conhecimento de um fenômeno: pela sua descrição, pela 
medição, pela análise de contexto, pela visão de sua estrutura”, como bem observou 
Dias (1996, p. 4). O mundo pode ser interpretado compreendendo pressupostos 
qualitativos e quantitativos, que não são excludentes entre si, mas se interpenetram 
na construção de um novo conhecimento.
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O processo não é matemático, embora não se excluam análises desta nature-
za, quando se pesquisa qualitativamente, mas nos exige uma análise e interpretação 
de falas e gestos, que também geram muitas interpretações importantes, as quais 
poderiam permanecer “encobertas”, se as análises e interpretações fossem de dados 
quantitativos somente. 

A investigação, com o objetivo de “encontrar” a realidade, através do diálogo, 
da reflexão, do pensar junto com o outro, foi estruturada com a participação dos alu-
nos egressos dos cursos de Meio Ambiente e Biblioteconomia, escolhidos de forma 
não aleatória, mas pela sua relevância face ao seu ineditismo até esses cursos serem 
ofertados pela instituição. Desta forma, no presente trabalho, foram privilegiados os 
aspectos qualitativos, considerando que a área da educação compreende ação direta  
junto a setores da população. O problema de pesquisa pode ser assim apresentado: 
Os egressos da Educação Profissional, dos cursos de Meio Ambiente e Bibliotecono-
mia, do Instituto Tecnológico Superior reconhecem a sua formação no nível técnico 
como capaz de emancipá-los socialmente? 

A pesquisa tem por objetivo analisar/compreender as significações que os 
egressos dos cursos de Biblioteconomia e Meio Ambiente possuem sobre o trabalho 
que passaram a desenvolver como técnicos, em seus espaços profissionais. Como ob-
jetivos específicos, almeja-se: verificar as “compreensões” que os egressos dos cursos 
de Meio Ambiente e Biblioteconomia têm sobre a sua formação em nível técnico e os 
seus fazeres no mundo do trabalho; relacionar as condições de trabalho vivenciadas 
pelos egressos com as expectativas que possuíam em relação aos cursos realizados, 
quanto às possibilidades de melhoria das suas condições laborais. 

Para a obtenção dos dados referentes aos alunos egressos dos cursos técnicos 
de Biblioteconomia e Meio Ambiente, foram utilizados questionários, complemen-
tados com entrevistas, além de informações obtidas em documentos disponíveis na 
instituição. Tendo em vista que a amostra a ser atingida contemplava alunos egressos 
de regiões geograficamente distantes, inclusive de outros estados, foi selecionado o 
“questionário auto-aplicado”, pela facilidade do envio pelo correio eletrônico e do 
reenvio já preenchido. 

Os dados obtidos referentes aos alunos egressos dos cursos de Bibliotecono-
mia e Meio Ambiente, foram analisados a partir da análise do perfil profissional defi-
nido para a saída ou conclusão dos alunos destes cursos técnicos, com a finalidade de 
estruturar com clareza e precisão o instrumento de coleta dos dados. Inicialmente a 
previsão feita seria a aplicação de 52 questionários, através de correio eletrônico, em 
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alunos egressos destes cursos no período de dois (2) anos, 2010 e 2011, considerando 
a matrícula inicial destes cursos. No entanto, devido a demora prolongada de retorno 
dos instrumentos, foram incluídos alunos egressos de anos anteriores a 2010, para 
assegurar a continuidade da pesquisa. Nesta fase, realizaram-se as seguintes ações: 
envio de quarenta e nove (49) questionários aos egressos dos cursos de Biblioteco-
nomia e dezenove (19) ao de Meio Ambiente. Retornaram onze (11) no total sendo 
Biblioteconomia: nove (9), Meio Ambiente: dois (2). Ao tabular os dados resultantes 
dos questionários respondidos pelos alunos foi constatada a ocorrência de respostas 
repetidas em diferentes questões, que poderiam ser agrupadas em categorias que as 
identificasse. Desta análise resultou a identificação de sete categorias. 

Ao entrevistar, como a segunda estratégia utilizada neste trabalho, foram ob-
servados alguns cuidados importantes e comunicados aos entrevistados: primeira-
mente foi explicado o objetivo e a natureza do trabalho, a garantia de anonimato, o 
sigilo das informações prestadas, com o intuito de [...]” deixá-lo sentir-se livre para 
“interromper e esclarecer ou até criticar o tipo de pergunta”, além de “[...] solicitar 
autorização para gravar a entrevista”, e de explicar os motivos de sua gravação, se-
gundo nos aponta Richardson (1999, p. 216-217).

População e Amostra - Como foco para o trabalho da dissertação foram sele-
cionados os Cursos Técnicos de Biblioteconomia e Meio Ambiente, considerando o 
ineditismo da oferta destas terminalidades e a longa experiência obtida primeiramen-
te como orientadora pedagógica e também como coordenadora geral dos estágios de 
ambos os cursos. O Curso de Biblioteconomia foi se constituindo e se modificando 
pedagogicamente sob a minha orientação, no trabalho com alunos e professores, 
contribuindo fortemente para o meu aperfeiçoamento profissional, através de múlti-
plos desafios que enfrentamos juntos, com a finalidade de obter melhores e eficientes 
resultados. Ressalta-se que este foi o primeiro curso técnico ofertado com esta ter-
minalidade no país, gerado e gerador de muitos debates. Anteriormente, no final do 
ano de 2011, em reunião com os conselheiros do Conselho Federal de Bibliotecono-
mia realizada no IFRS/POA, a equipe diretiva, coordenação e professores do Curso 
Técnico de Biblioteconomia, apresentaram o histórico e desempenho do curso nos 
últimos cinco anos, com a participação de alunos egressos, que relataram suas expe-
riências exitosas no mundo do trabalho. 

Um dos obstáculos a ser superado neste estudo, bastante recorrente em tra-
balhos desta natureza, foi a dificuldade em obter o retorno dos instrumentos de 
pesquisa: nove (9) do Curso Técnico de Biblioteconomia e dois (2) do Curso Técnico 
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em Meio Ambiente. 

O exíguo número de egressos dentre os respondentes remete a questões a 
serem consideradas. Uma delas é a importante evasão que ocorre em determinados 
cursos, como o de Meio Ambiente. Pesquisas e levantamentos internos apontam que 
muitos dos alunos que ingressam no Curso Técnico em Meio Ambiente, o abando-
nam ao entrar em Curso Superior nos semestres subsequentes. Assim, mais do que 
uma terminalidade, este curso acaba sendo um trampolim para o Ensino Superior. 
Outra questão a ser considerada é que, via de regra, ainda que ambos os cursos te-
nham oferta diurna, seus alunos são trabalhadores, o que dificulta a conclusão de 
todas as demandas semestrais no prazo de um único semestre. As atividades atuais 
dos(as) alunos(as), após a conclusão do curso, são assim definidas: quatro alunos 
exercem atividade como auxiliar de biblioteca, um (1) assistente de conservação, um 
(1) bolsista de universidade, um (1) monitoria acadêmica, um (1) técnico administra-
tivo, um (1) técnico em biblioteca, dois (2) sem ocupação. Isso permite observar que 
a conclusão dos Cursos Técnicos qualifica as oportunidades de inserção profissional, 
pois apenas dois dos onze respondentes permanecem aguardando colocação. Mais 
ainda, as atividades desenvolvidas se articulam aos cursos concluídos. 

As categorias de análise aqui utilizadas emergem das respostas obtidas nos 
questionários e resultaram de uma análise criteriosa que pudesse representar as in-
formações trazidas pelos egressos sobre a sua atividade profissional. Considerando 
que a investigação qualitativa, envolve criatividade na organização dos dados, para 
uma análise competente, foram construídas sete (7) categorias, que incluíram todas 
as afirmativas coletadas nos questionários. São elas: 1 - Melhoria na qualidade de vida 
2 - Atuação profissional 3 - Vantagens do curso técnico 4 - Desvantagens do curso 
técnico 5 - Autonomia e trabalho 6 - Contribuições do técnico 7 - Intervenções do 
técnico no mundo profissional.

A categoria melhoria na qualidade de vida apresenta três aspectos que imedia-
tamente se destacam: o crescimento/realização pessoal, a continuação de estudos e 
a melhora na qualidade de vida, pela frequência em que aparecem nas respostas ob-
tidas. Tais respostas nos permitem perceber a relevância do crescimento e realização 
pessoal bem como a continuidade dos estudos na vida dos alunos que procuram os 
cursos técnicos. Permite mais ainda, entender que tais elementos, de alguma forma, 
reforçam a constituição do ser humano como cidadão, como cidadão produtivo e 
dono do seu destino.
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A categoria atuação profissional, evidencia que se destaca o item qualificação 
e preparo para o mercado de trabalho, citado dezoito vezes. O item crescimento /
realização profissional bem como ambições e perspectivas de trabalho foram citados 
oito vezes. Ainda que tais constatações indiquem a qualidade da formação para inser-
ção profissional e o sucesso da mesma, apenas cinco vezes são apontados resultados 
financeiros. Dificuldades como exigência de experiência anterior, pouca oferta de 
emprego na área foram citados uma vez. 

As últimas constatações permitem indagar se os cursos atendem efetivamente 
os arranjos produtivos locais e se os arranjos produtivos estão articulados para rece-
ber os alunos egressos de cursos técnicos, permanecendo eles próprios dispensados 
de ofertar formação em serviço. As políticas educacionais públicas e de qualidade, 
mantidas pelo Estado, deverão garantir condições de superação social e econômica 
que se observa no Brasil entre as classes com acesso a educação pública, destinada 
principalmente a efetuar as mudanças estruturais na sociedade brasileira, ainda for-
temente caracterizada pela manutenção de privilégios e descaso com a educação. A 
este respeito, afirma Freire:

O desemprego no mundo não é, como disse e tenho repetido 
uma fatalidade. É antes o resultado de uma globalização da eco-
nomia e de avanços tecnológicos a que vem faltando o dever de 
ser uma ética realmente a serviço do ser humano e não do lucro 
e da gulodice irrefreada das minorias que comandam o mundo 
(FREIRE, 2011, p. 133). 

 A categoria vantagens do curso técnico, destaca o ingresso rápido e (re)inser-
ção no mercado de trabalho, bem como o preparo do corpo docente, como fatores 
significativos da realização de seus cursos técnicos. Ao mesmo tempo em que os 
alunos trabalhadores valorizam a formação recebida, oportunizada pela competência 
de seus professores, verifica-se que tanto o ingresso quanto a (re)inserção no merca-
do de trabalho são apontadas vinte vezes pelos respondentes. No entanto, cumpre 
ressaltar o item oportunidade de estágios, principalmente com referência ao curso 
técnico de Meio Ambiente, como um fator de dificuldade para alunos que precisam 
realizar o curso com um aporte financeiro que o ajude a manter seus estudos e con-
tribuições às despesas de sua família. Ainda que esta área de conhecimento conste das 
agendas atuais, há dificuldade em encontrar estágios e: 

[...] deve-se levar em conta os conteúdos revestidos de atuali-
dade e que compõem os diversos campos do conhecimento e 
que são indispensáveis para que o trabalhador possa entender 
a sociedade e ao mesmo tempo integrar-se nela pelo trabalho 
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na medida em que ele domine suas formas de aplicação prática 
(KUENZER, 2006, p. 192).

Na categoria desvantagens do curso técnico, constou em destaque o item in-
gresso delongado no mercado de trabalho, como um fator importante a ser consi-
derado, tendo em vista todas as urgências dos alunos trabalhadores que de imediato 
pretendem atuar no setor produtivo ou através da obtenção de uma vaga para estagiar 
durante o curso técnico ou após completar os seus estudos. Também a falta de reco-
nhecimento profissional e a falta de regulamentação da profissão se constituem como 
fatores que preocupam os alunos de cursos como a Biblioteconomia, que aguardam 
o reconhecimento da atividade de técnico. 

A categoria autonomia e trabalho apresentou um total de onze vezes à relação 
existente entre autonomia e trabalho pelos respondentes, reforçando a constatação 
que cada vez mais se efetue a formação técnica oportunizando experiências pedagó-
gicas, que contribuam para o efetivo desenvolvimento de profissionais que saibam 
“andar com as próprias pernas e ainda escolher o caminho”, segundo um dos alunos.  
Também cabe considerar que o egresso sem resposta, porque não conseguiu atuar 
na profissão, nos deixa a reflexão do quão penoso se torna para o trabalhador que se 
qualifica para uma determinada área profissional e que não consegue se incorporar à 
nova força produtiva por ele almejada. Em relação às questões específicas menciona-
das nesta categoria pode-se concluir que as práticas pedagógicas desenvolvidas nos 
cursos profissionais devem auxiliar no desenvolvimento da autonomia dos aprenden-
tes que integrarão o coletivo social, de modo cada vez mais qualificado. 

Na atualidade é cada vez maior a exigência de mais escolaridade, em função da 
necessidade de pessoal mais qualificado para diferentes ocupações do processo pro-
dutivo. Milhares de jovens procuram, assim, se qualificar através dos cursos técnicos, 
para obterem uma vaga de trabalho num curto espaço de tempo. No entanto, Frigot-
to destaca com muita propriedade “[...] que não se pode tomar a Educação Profissio-
nal como política focalizada nem de geração de emprego, nem como preventiva do 
desemprego e estratégia para nos integrarmos no mundo globalizado” (FRIGOTTO, 
2001, p. 83), pois nestes tempos de globalização, causadora maior da ampliação do 
desemprego e da precarização do trabalho, resulta em aflição e desespero para milha-
res de trabalhadores, possuidores de sua força de trabalho para a sobrevivência de si 
e de seus familiares.

A categoria contribuições do técnico apresentou duas situações bem definidas 
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pelos respondentes: primeiramente registrou com muita clareza a manifestação de 
certeza dos respondentes em sua contribuição, no sentido de aperfeiçoamento do 
trabalho em sua área profissional; em segundo lugar, salientam desenvolvimento de 
estudos e pesquisas adequados ao mercado de trabalho, iniciativa, conhecimento e 
técnica, qualidade no atendimento e prestação de serviço ao usuário. Cabe destacar 
também os aspectos de aplicação prática de conteúdos teóricos, a criação de um novo 
conceito de relacionamento na instituição, a dedicação de tempo, estudos e responsa-
bilidade, implantação de modernos serviços de gestão e organização dos espaços de 
trabalho. Através das informações dos alunos sobre as suas experiências laborais em 
sua área profissional, percebe-se como muito bem nos aponta Kuenzer (2011, p. 184) 
que no trabalho humano “[...] se articulam teoria e prática, como momentos insepa-
ráveis e dialeticamente relacionados, do processo de construção do conhecimento e 
de transformação da realidade”. 

Quanto à categoria intervenções do técnico no mundo profissional, observa-
se que os respondentes confirmam contribuir tecnicamente para mudar ou aperfei-
çoar procedimentos em seu campo de trabalho. Quanto ao tipo de intervenções do 
técnico no mundo profissional, os respondentes relacionaram: ideias e possibilidades 
para aprimorar o ambiente de trabalho, transferência de conhecimentos com senso 
crítico e reflexivo, aprimoramento das técnicas de restauração, pesquisa com usuários 
para elaboração de novos produtos e serviços.

Análise das entrevistas A escolha desses alunos considerou que um deles foi 
aluno do PROEJA, continua seus estudos em grau superior, já é concursado e atua 
como auxiliar de biblioteca no IFRS/POA. Uma egressa foi a primeira portadora 
de cegueira a concluir seus estudos também nesta instituição, declara trabalhar com 
autonomia acrescentando: “Estou longe do ideal do que eu desejo para mim mesma 
[...] Para a entrevistada 1 “[...]Trabalho: dignifica, engrandece, cria expectativas e gera 
possibilidades de crescimento”.  E acrescenta   “Cada um tem o seu tempo, tenho 
muito a alcançar em termos de liberdade e autonomia”, e considera ainda: “[...] o meu 
primeiro trabalho como cega, me senti útil, mais realizada, mais autônoma... fui me 
espraiando... foram me dando turmas para contar histórias, uma, duas, três... até ter 
toda escola [...] voltei para a faculdade, sou eu que pago a minha faculdade, podendo 
adquirir bens materiais, pude adquirir outros bens materiais, e pretendo comprar um 
gravador de voz; as portas foram se abrindo”. Ao refletir sobre estas afirmações da 
aluna cega, percebe-se a diferença que a formação técnica teve na sua vida, como 
que abrindo uma porta para um mundo novo de emancipação e realização pessoal. A 
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ação pedagógica essencial na sua formação foi o oferecimento de condições variadas 
e criativas que lhe permitiram avançar em escolaridade, tornando-a capaz de conquis-
tar a sua autonomia, no seu tempo próprio. 

O trabalho pedagógico, como um ato democrático, ao ser vivenciado em todos 
os momentos de seu desenvolvimento, deverá considerar, que ao aprender “[...] os 
educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução 
do saber ensinado [...]” (FREIRE, 2011, p. 28). Professor e aluno, como sujeitos de 
um processo dialógico permanente, ambos trocam experiências, no ensinar e apren-
der ao mesmo tempo em que o conhecimento é construído, em que está presente 
o respeito aos saberes trazidos pelos aprendentes, a interpretação de seus gestos e 
silêncios. Como afirma Freire, “o educador que escuta aprende a difícil lição de trans-
formar o seu discurso, às vezes necessário, ao aluno, em uma fala com ele” (FREIRE, 
2011, p. 111). Importante consideração de Freire, num mundo em que se vive num 
processo denominado por ele de “burocratização da mente”, um estado de estranhe-
za de nossa mente e corpo, que se acostumam, diante de situações que se configuram 
como imutáveis, irreversíveis, e que só poderiam ocorrer desta forma, determinadas 
a serem assim, ao invés de se constituírem como desafiadoras, nos possibilitando, 
portanto, decidir por uma prática de educação humanizadora.

Quanto à autonomia, é significativa a fala n° 2 “[...] fui descobrindo que eu 
poderia fazer uma porção de coisas, contando história para as crianças do hospital, 
me redescobrindo, quanta coisa posso fazer.  E de novo a entrevistada nº 1:  “[...] 
imagina quando do eu me formei, diante de um mercado de trabalho, não me via tra-
balhando, porque quando eu trabalhei em biblioteca eu enxergava” . A gravidade da 
afirmativa impressionava, a tristeza no tom de sua voz fica repetindo para mim. Na 
fala n° 3 “[...] as pessoas são perversas... as pessoas são perversas [...],  não estavam 
satisfeitas com as histórias que contavam para os alunos, mas não tinham a coragem 
e a sinceridade de falar”,. Ao contar-me eleva o tom de sua voz: “Meu nível é inferior, 
sou subalterna”. Tentou ela explicar para as colegas: “[...] mas não adiantou, houve 
desarmonia; foi minando a minha vontade de trabalhar, conversei com a diretora 
duas vezes, quando entrei em 2012 e quando saí, com você é a primeira pessoa que 
estou falando, me senti várias vezes oprimida”. 

A narrativa acima evidencia como, numa instituição educacional, num ambien-
te como a biblioteca, ocorrem situações de absoluta incompreensão com a dificulda-
de de quem não enxerga. A própria exclamação “meu nível é inferior, sou subalter-
na”, tenta mostrar às suas colegas o seu próprio grau de dificuldade ou a dificuldade 
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delas. Mas não conseguiu sensibilizá-las, tudo continuou como estava com os seus 
pares. Será que as colegas tinham consciência do que estavam causando a um ser 
humano que sente, os olhares, os gestos, as manifestações não explicitadas, mas não 
menos percebidas? Associo a situação acima, com um pensamento de Freire em que 
compara a libertação dos homens com o parto: “A libertação, por isto, é um parto. 
E um parto doloroso. O homem que nasce deste parto é um homem novo que só é 
viável na e pela superação da contradição opressores-oprimidos, que é a libertação de 
todos” (FREIRE, 2011, p. 48).

A mesma entrevistada n° 1 prossegue: “[...] terei contato com eles”, - (os me-
nores infratores) -, “através da contação de histórias e organização da biblioteca, 
incentivando a leitura, eles têm idade, mas pouca escolarização... não é trabalho... é 
missão... e que Deus me abençoe!” Muito séria, sorri, emocionada tanto como eu. 
Os saberes obtidos em suas experiências como aluna e profissional servirão ao seu 
próximo trabalho, dito , por ela “não é trabalho é missão”, demonstrando sua preo-
cupação em contribuir seriamente como educadora, ciente de suas responsabilidades 
diante destes meninos infratores antes que se desliguem da instituição. Dividirá com 
eles o seu afeto, numa relação humanizadora, dialógica, ouvindo-os atentamente, aju-
dando-os em seu processo de libertação para uma nova vida. 

O entrevistado 2, assim se manifesta: “Acredito que sim, nesta parte de cul-
tura, a sociedade te vê melhor, tu és um cidadão”, em comparação com o tempo 
de desempregado.  Na percepção do egresso, ao trabalhar o indivíduo passa a ser 
considerado como cidadão, pois passa a ser um sujeito participativo socialmente, que 
difere do tempo de desempregado.  Segundo Freire: “[...] o seu trabalho não é a pena 
que paga por ser homem, mas um modo de amar – e ajudar o mundo a ser melhor” 
(FREIRE, 2013, p. 181). 

Neste sentido, cabe referir as considerações feitas por Frigotto sobre o resgate 
do trabalho, propriedade e tecnologia, como dimensões essenciais de criação da vida 
humana, salientando a Educação Profissional, pública, de qualidade, como um direito 
“subjetivo” de cada ser humano como, “[...] formadora de sujeitos autônomos e pro-
tagonistas de cidadania ativa e articulada, a um projeto de Estado radicalmente demo-
crático e a um projeto de desenvolvimento sustentável” (FRIGOTTO, 2001, p. 33). 

Segundo o entrevistado n° 2 “Biblioteca, é como uma célula, trabalho para nós 
é fazer parte de algo e contribuir e vem o retorno, fazendo parte, estar investindo no 
tempo”. Esta afirmativa do aluno, ao fazer associação entre biblioteca e uma célula, 
reportou-me aos estudos sobre Bronfenbrenner (1996, p. 7), pois sua concepção teó-
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rica compreende uma visão sistêmica do desenvolvimento humano, assim como “[...] 
o funcionamento da natureza e sua interdependência funcional entre os organismos 
vivos e seu ambiente”. 

 De acordo com Freire: “É que ninguém caminha sem aprender a caminhar, 
sem aprender o caminho caminhando, sem aprender a refazer, a retocar o sonho por 
causa do qual a gente se pôs a caminhar” (FREIRE, 2011, p. 213). 

Ao retomar o objetivo geral da pesquisa que deu origem a este capítulo de 
livro, que era de compreender as significações que os egressos dos cursos de Biblio-
teconomia e Meio Ambiente, possuem sobre o trabalho que passaram a desenvolver 
em seus espaços profissionais”, assim como, os objetivos específicos, de “verificar as 
compreensões que os egressos de ambos os cursos têm sobre a sua formação como 
técnicos em seus fazeres no mundo do trabalho” e “a relação de suas condições de 
trabalho com as expectativas que possuíam anteriormente à realização dos cursos, à 
melhoria de suas possibilidades laborais”, revelaram-se alguns aspectos interessantes.  
Os posicionamentos apresentados pelos alunos, indicam aspectos decorrentes da 
realização do curso técnico tais como: a melhoria da qualidade de vida, o crescimento 
pessoal, a continuação de estudos, a atuação profissional, definida pela qualificação e 
preparo para o mundo do trabalho, demonstrando satisfação com o seu crescimento 
e realização em seu campo de trabalho.  A autonomia e a independência para traba-
lhar, estão associadas ao conhecimento e utilização da técnica exigida para os seus 
fazeres do cotidiano, que envolvem dedicação, pró-atividade e qualidade. Salienta-se 
ainda, que em relação ao fator financeiro, este quesito foi assinalado pelos egressos 
em posição de menor destaque em relação à qualificação profissional; esta sim como 
prioritária, para o trabalho.

Os profissionais egressos dos cursos técnicos consideram que contribuem 
para o aperfeiçoamento do trabalho em sua área profissional, no sentido de alterar 
ou aperfeiçoar procedimentos pertinentes aos seus fazeres, pois revelam crescimento 
e realização pessoal. O ingresso e a (re)inserção no mundo do trabalho processa-se 
com rapidez, como uma das vantagens do curso técnico, que relaciona o preparo 
qualificado do corpo docente, com a mesma importância ou como decorrência desta 
facilidade de colocação dos alunos, seja através do estágio ou efetivação em institui-
ções públicas ou privadas. Necessário se faz reconhecer, que ainda temos alunos de 
ambos os cursos técnicos de Biblioteconomia e Meio Ambiente com problemas em 
se situar no mundo trabalho, conseguir estágio, durante o curso, por falta de oferta 
de vagas. O curso de Meio Ambiente, apresenta esta problemática fortemente, mui-
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tos são os alunos que dependem de um trabalho para complementar suas despesas 
pessoais, durante o curso e até de contribuir para o sustento de suas famílias, em 
muitos casos. Como compreender esta situação, se considerarmos que os programas 
sociais de amparo aos estudantes, financiados pelo governo federal (material escolar, 
auxílio creche, bolsa trabalho), são alguns exemplos de benefícios. Frigotto destaca 
com muita propriedade “[...] que não se pode tomar a Educação Profissional como 
política focalizada nem de geração de emprego, nem como preventiva do desempre-
go e estratégia para nos integrarmos no mundo globalizado” (2001, p. 83). De fato, 
nos tempos contemporâneos, Bauman (2011) assim pronuncia, [...] no momento em 
que homens e mulheres jovens ingressam no jogo da vida, ninguém pode dizer como 
as regras do jogo serão com o passar do tempo [...] [...] o mundo, [...] parece menos 
sólido do que costumava ser [...], nenhuma forma no mundo a nossa volta, por mais 
sólida que possa parecer, é imune à mudança (p. 354-355). Este mundo contempo-
râneo, marcado pela globalização, pela volatilidade dos empregos, em que os profis-
sionais por mais qualificados que sejam, possuem empregos temporários, que podem 
desaparecer a qualquer momento.

Neste mundo, tão fragmentado, descontínuo, impermanente de valores, em 
que homens e mulheres vendem sua força de trabalho ao capital desmedido e voraz, 
quais são as novas demandas de um Ensino Profissional diante deste cenário que se 
transfigura permanentemente, sem que se consiga acompanhá-lo e compreendê-lo? 
Em Kuenzer (2007), encontro uma afirmativa que talvez possa ajudar a esclarecer, 
pois:

[...] necessária, mas não suficiente a ampliação do trabalho dos 
profissionais da educação [...] que tenha como finalidade a su-
peração  da contradição entre o capital e o trabalho [...] não 
basta a unificação no âmbito da formação; é preciso que esta se 
dê a partir das categorias que historicamente têm se construído 
no campo da pedagogia emancipatória [...]”.( p. 4-5). 

Através da análise feita, como educadora vejo que é para nós um desafio ne-
cessário superar a fragmentação do trabalho pedagógico. O ensino profissional, em 
termos de organização curricular, se apresenta predominantemente fragmentado, 
através de áreas e disciplinas autônomas. Todavia, ocorre-me também lembrar um 
pensamento de Rilke (s/d), “A história da vida partida pode ser narrada apenas em 
fragmentos”, que reforça e ampara as indagações um tanto impertinentes, mas pro-
cedentes que aponto a seguir. Ao compreender o trabalho como possibilidade de se 
tornar autônomo, de crescer, de se realizar, escolhendo o caminho para si, o técnico 
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não terá se apropriado de um saber muito mais duradouro e compatível com sua 
condição humana? Seria este o caminho a ser vivido pelo homem até sua emanci-
pação? Ou será que a emancipação ocorre também de forma fragmentada, como 
consequência da fragmentação do mundo contemporâneo?

Há o que se retomar como instituição pública, uma reflexão séria, no sentido 
de criar ações que aproximem os gestores dos empresários, no sentido de esclarecer 
e ampliar o atendimento e aos PcD (Pessoas com Deficiência) de forma qualificada 
para uma inserção no seu local de trabalho, que saiba recebê-lo porque conhece as 
suas características especiais como ser humano. Apesar da garantia da legislação que 
estabelece o percentual de cotas para as empresas e instituições públicas e privadas 
receberem os PcD , é indispensável que permeie todo o processo de inclusão, tam-
bém o momento de seu ingresso como profissional, merecedor de respeito às suas 
necessidades a fim de que possa trabalhar e contribuir como os demais trabalhadores. 

Num depoimento muito emocionado, que tem repercutido constantemente, 
quando penso na minha trajetória profissional, dentre tantos que tive o privilégio de 
receber, em que partilhamos forte momento de emoção, aconteceu quando ao en-
trevistar a aluna cega, durante a pesquisa desta dissertação, assim ela se manifestou:

As instituições vão receber muitos deficientes, mas eu tenho di-
reito; antigamente os deficientes ficavam escondidos, as pessoas 
acham que nós não temos capacidade, eu não vou me esconder 
eu tenho este direito, aconteceu um acidente grave na minha 
vida (Entrevistada 1) 

Ao concluir este trabalho, muitas são as reflexões que me inquietam quando 
me indago sobre os desafios para este século XXI, no que se refere à Educação Pro-
fissional. Eu me pergunto, então: 

- Será possível ainda, neste século, serem estabelecidas políticas de Estado, 
independentes de governos que, ao se sucederem, efetuam reformas e alterações na 
área da educação, de acordo com as seus interesses partidários?

- O Ensino Profissional será provido de recursos financeiros compatíveis com 
a sua importância, para o suporte e manutenção que atendam às suas características 
intrínsecas? 

- A organização do ensino profissional poderá estabelecer como foco do pro-
cesso educacional os valores subjacentes da educação humana, sem que continue a 
sofrer a contínua influência dos setores produtivos da sociedade? 
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Ao encerrar este trabalho, no qual vivenciei tantas e singulares experiências, 
respondo a esta egressa, ratificando o seu direito de trabalhar, contribuindo para a 
transformação da sociedade, a ter o direito a ser recebida nos locais em que trabalhar, 
com as condições pertinentes à sua condição de PcD, pois o mundo do trabalho, atra-
vés da Educação Profissional, representa para todos os PcDs a base para um efetiva 
emancipação humana.

Agora sim finalizo, referindo Paulo Freire, levando no meu coração ao reto-
mar os fazeres diários da minha atividade profissional, os ensinamentos, as emoções, 
as vivências para uma nova reconstrução, que obtive durante o tempo do Mestrado, 
sempre o tempo, este grande articulador da existência humana: 

Fazendo-se e refazendo-se no processo de refazer a história, 
sujeitos e objetos, mulheres e homens, virando seres de inserção 
no mundo e não da pura adaptação ao mundo, terminaram por 
ter no sonho também um motor da História. Não há mudança 
sem sonho, como não há sonho sem esperança (FREIRE, 1992, 
p. 91).
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A influência da educação sanitária animal oficial no  
Rio Grande do Sul e a educação rural vigente

Huldo Cabral Cony Filho
Balduino Antônio Andreola

Ronaldo Silva Lopes

O médico sanitarista como educador

O compromisso do sanitarista é antes com a saúde do que é com a doença. A 
prevenção é, por consequência, uma pré-condição de saúde. Animal (racional ou não) 
saudável e que se submeteu às atenções preventivas de saúde, não costuma adoecer. 
Esperar que um indivíduo adoeça, para só então, preocupar-se com as atenções em 
saúde, corresponde a um procedimento equivocado, perigoso e despropositado. As 
vacinações são exemplo de atenções específicas, como medida de prevenção. Preven-
ção se faz com educação que, no caso, se chama Educação Sanitária ou Educação em 
Saúde! (LYRA, 2012).

A pesquisa da qual se originou este artigo teve como objetivo identificar até 
que ponto os serviços oficiais de saúde animal do Estado contribuem para o segmen-
to da Educação Rural, através de seus procedimentos educativos sanitários. 

Aos Inspetores Veterinários Zootécnicos compete estabelecer, em nível de 
ensino e práticas, através do diálogo com os produtores/criadores de animais, para a 
construção coletiva de novos saberes e, na perspectiva de Freire, como o sintetizam 
Streck, Redin e Zitkoski (2010, p. 118), quando expõem: 

[...] Freire explicitou as condições do diálogo verdadeiro e sua 
implicação para uma Educação Humanizadora, coerente com 
o desafio da libertação humana. De modo radicalmente oposto 
à Educação Bancária, o diálogo freireano deve começar já na 
“busca do conteúdo programático”, em que estão implicados 
saberes diferentes que não podem ser impostos, mas podem 
emergir a partir da comunicação crítica e esperançosa sobre 
nossa condição no mundo.

A partir dos conhecimentos que os produtores rurais já possuem, de acordo 
com suas realidades concretas, conforme Cony Fº; Improta et al, (2000, p. 115) numa 
interpretação do que disse Freire (1987), os profissionais da saúde animal utilizam-
nos, como fundamentos básicos, para gerar “novos saberes”. Os produtores rurais e 
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os professores são igualmente sujeitos.

Confirma essa ideia Improta (1992), em seu artigo para o SIMVET/SC. Ele 
escreveu que o médico veterinário sanitarista não pode se considerar um mero “cura-
dor de animais”, porque sua responsabilidade transcende esse papel. Disse que, sen-
do ele um educador em saúde, seu papel social (e econômico) é mais relevante em 
prevenir doenças do que em remediar a elas. Para tanto, empregou um título muito 
significativo: “Eu não sou médico de bicho”.

Várias Obras sustentam esta concepção. Dentre elas, o Compêndio do Cur-
so de Educação Sanitária da CIDASC (Florianópolis/SC, 2000), que é a literatura 
admitida como padrão, pelo CONESCO, para seus cursos de Educação Sanitária e 
Comunicação Social para a Saúde, desencadeado por suas três equipes credenciadas: 
uma no Rio Grande do Sul, outra em Santa Catarina e outra em Minas Gerais.

Importantes contribuições para esta perspectiva pedagógica nos vieram 
de Paulo, em particular de suas obras Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 1987), e  
Extensão ou Comunicação? (FREIRE, 1997). Em princípio, os Educadores Sanitá-
rios, representados no presente objeto de estudo pelos Inspetores Veterinários Zoo-
técnicos do Departamento de Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, 
Pecuária e Agronegócio do RS, percebem-se líderes locais, nos municípios de suas 
lotações. Aliás, Paulo Freire tem uma manifestação que alerta para intervenções edu-
cativas dessa ordem, quando diz:

Quando falo em educação como intervenção, me refiro tanto 
à que aspira as mudanças radicais na sociedade, no campo da 
economia, das relações humanas, da propriedade, do trabalho, 
à terra, à educação, à saúde, quanto a que pelo contrário, rea-
cionariamente pretende mobilizar a história e mantém a ordem 
injusta. (FREIRE, 1996, p. 106).

Conforme já estabelecido, os sanitaristas – de quaisquer formações técnicas 
originais – são educadores pelos seus objetivos finais. Portanto, precisam compati-
bilizar seus trabalhos diuturnos, consentaneamente a seus diferentes públicos: não 
apenas executando as leis e regulamentos específicos, mas fazendo isso através de um 
modelo educativo compatível com cada uma dessas realidades. 

A Medicina Veterinária preventiva como educação

A Medicina Veterinária é, hoje, um dos instrumentos que melhor entende e 
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atende os animais em geral, mas, prioritariamente os domésticos e domesticados. Seu 
exercício só é permitido, no país, àqueles que cursaram alguma instituição de ensino 
superior específica para tanto, aonde se credenciaram técnica, acadêmica e cientifi-
camente. 

E a Educação Sanitária (Educação em Saúde) é um braço importante, como 
preventivo, a quaisquer dos ramos que a medicina veterinária priorize. Entretanto, ela 
é essencial e indispensável à Saúde Pública. 

Assim, em Saúde Pública, desde o combate às zoonoses até as Inspeções dos 
Produtos de Origem Animal, são procedimentos necessários. Todas as atenções pre-
ventivas têm o objetivo de evitar a transmissão, não apenas de doenças de origem 
animal, como as determinadas por contaminações posteriores ao abate; de modo a 
que, chegando à mesa humana, possa trazer-lhe possibilidade de riscos à saúde. O 
homem é, sempre, o objetivo final de toda a medicina veterinária preventiva, não 
apenas o animal: especialmente aqueles relacionados às atenções técnicas oficiais. 
Os sanitaristas, da área animal, atuam especificamente nos animais, porém fazem 
isso como instrumento intermediário de atenção humana, que é seu objetivo final 
(IMPROTA, 1992). 

Aliás, bem por aí, , referindo-se à integração do homem ao contexto social 
escreve: 

Hollanda destaca a importância do educador em saúde quan-
do mostra que sua identificação emocional com a tarefa é 
fundamental para assegurar a participação individual e coleti-
va das populações nos programas. (DINIZ; FIGUEIREDO; 
SCHALL, 2009, p. 543).

Hortênsia de Hollanda, em seus profícuos 45 anos de atuação profissional na 
área de Educação Sanitária (de 1942 a 1987) contribuiu com conceitos importantes, 
e inovadores para a época, atuais ainda hoje. Citando-a, fica-lhe uma singela homena-
gem e a outros que, quanto ela e mesmo não citados, contribuíram para valorizar este 
importante segmento de prevenção às doenças, em nosso país.

A Educação Sanitária não se restringe apenas a “informar” saúde, transcende 
este nível, conforme os autores abaixo:

A educadora afirma que “o problema da educação sanitária não 
é propriamente de dar conhecimentos, especialmente quando 
se trata daqueles grupos culturalmente mais atrasados, mas sim 
de reestruturação de atitudes, de concepções de vida já existen-
tes”. Para ela a concepção de vida das pessoas é que as ajuda 
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a interpretar o mundo em que estão inseridas; por isso afirma 
ser necessária a compreensão do todo de que fazem parte e de 
suas atitudes perante as doenças, sendo a tarefa da educação 
em saúde modificar essa concepção mais alta da qual decor-
rem todas as outras, mais específicas. (DINIZ; FIGUEIREDO; 
SCHALL, 2009, p. 542).

Os serviços de saúde animal, no país, se compõem de serviços especializados, 
derivados de caminhos construídos a partir de leituras restritas da saúde e que são 
as doenças, as enfermidades. Se, para a Saúde Pública (humana) isso pode funcionar 
bem, para animais não é do mesmo jeito. O normal nos organismos vivos é a saúde, 
não a doença. O padrão, portanto cabe ser a sanidade. A doença, como exceção que 
é, deve ser tratada como tal. 

Ora, os sanitaristas de ordem animal utilizam o viés da saúde, como um meio, 
para fazer a educação como objetivo final. Portanto, o nome que mais se adequaria ao 
modelo de atenção animal, que abrange a saúde animal, não cabe em Defesa Sanitária 
Animal, mas, sim, em Educação Sanitária Animal. Aliás, isso não serve apenas para a 
variante animal. Deveria abarcar as outras três saúdes das quatro que compõem a área 
de abrangência do CONESCO: animal, ambiental, vegetal e pública. 

As providências preventivas em saúde, quando procedidas com a devida ante-
cipação, têm todas as possibilidades de produzir resultados excelentes, independente 
de quais sejam as situações sanitárias. Com inteligência, sem coerção, sem imposição. 
E com cidadania. Com tempo para educação. Com o tempo da Educação Sanitária 
Animal.

Observou-se que uma das principais falhas dos programas 
veterinários para o controle de enfermidades não estaria nas 
deficiências técnicas dos programas, mas nas deficiências 
da comunicação com o público. (PFUENTZENREITER;  
ZYLBERSZTJAN; AVILA-PIRES, 2004; p. 1662).

O pensamento de professores rurais, de produtores e de inspetores

Sobre a problemática da saúde animal, procuramos ouvir o pensamento de 
professores rurais, produtores/criadores de animais, além de Inspetores Veterinários 
Zootécnicos, acerca dos serviços oficiais de saúde animal do Estado na sua relação 
com a Educação Rural existente. Isso a partir de entrevistas estruturadas e não estru-
turadas, e de observações diretas aplicadas aos mesmos.
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A metodologia utilizada na investigação buscou confirmar a impressão antiga 
do autor, que, a Educação Rural existente no Rio Grande do Sul recebe influência das 
atividades realizadas pelos Serviços Oficiais de Saúde Animal, através das IVZs. Para 
tanto foram escolhidas, aleatoriamente, cinco cidades entre as quatrocentas e noventa 
e seis existentes, conforme se explicará adiante.  

Para tanto utilizaram-se os seguintes instrumentos de apoio investigativo: Ob-
servações Diretas, com anotação, em diário de campo, de tudo que interesso, nas 
diferentes localidades. Entrevistas Estruturadas, com anotação por escrito, a partir de 
questões previamente estabelecidas, que foram respondidas espontaneamente pelos 
entrevistados. Além disso, houve entrevistas não estruturadas, que serviram para con-
firmação das respostas às entrevistas estruturadas ou complementação das mesmas, 
como também para melhor esclarecer dados identificados pelas observações diretas. 
Além disso, foram valorizadas todas as demais manifestações dos entrevistados feitas 
espontaneamente, e que representaram algum interesse para a pesquisa. (MARTINS, 
CONY Fº, IMPROTA, et al., 2000)

A pesquisa foi realizada nos seguintes municípios, selecionados, aleatoriamen-
te, como representantes das regiões do Estado: Cacequi, Herval, Santa Bárbara do 
Sul, Sobradinho e Viamão. Na próxima página teremos o Mapa Esquemático do RS, 
com os cinco municípios selecionados.
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  Mapa esquemático do RS, com os cinco municípios selecionados.
Fonte: Imagem reproduzida pelo autor.

Foram entrevistados três por município. Independente das funções específicas 
e atuais (administrativa, sala de aula, supervisão etc), escolhidos ao acaso. A pré-con-
dição para participar é que tivesse, cada um, mais de dez anos de magistério na área 
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rural. Não restaram muitos.

Entrevista Estruturada (questionário) para Produtores/Criadores Rurais

1. Na educação que compõe o saber rural desta área, o(a) Sr.(a) perce-
be a influência dos órgãos oficiais de saúde animal do Estado (IVZ)? 
a) Ela não existe. 

b) Ela pode existir, mas não percebo ou não posso avaliar.

c) Ela existe.

2. No “saber rural” da população local, aonde o (a) Sr.(a) identifica algum       
conteúdo de saúde animal proveniente da IVZ?

3. Atribua uma nota (de zero a dez) para os trabalhos da IVZ relacionados       
com o “saber rural” vigente:

4. Se o(a) Sr.(a) tivesse o poder de decisão sobre as atividades da IVZ       lo-
cal, que alterações promoveria para melhorar o “saber rural” existente?

5. Complemente sua participação com o que julgar conveniente, se julgar.

Foram quatro os produtores/criadores rurais selecionados por município para 
as entrevistas, independente do número de propriedades de cada um deles. O critério 
para seleção dos mesmos foi aleatório e a partir do antigo Cadastro de Produtores 
Rurais das Inspetorias Veterinárias Zootécnicas. Cada propriedade/proprietário rural 
tem, por Inspetoria, uma ficha identificatória com a caracterização da propriedade 
onde consta, entre outras coisas, a quantidade estratificada dos seus animais.

Dois dos municípios visitados, portanto, têm trabalhos excelentes na área de 
Educação Sanitária, dignos de nota, de elogios, exemplares, que cabem servir de mo-
delo para todas demais IVZs. E, quem sabe, ao país inteiro.

Apenas um, dos quinze professores entrevistados, manifestou que os traba-
lhos das IVZs, em nível de campo, não contribuíam para a educação rural vigente 
nesse espaço. Este, não obstante, categorizou a resposta complementando que enten-
dia por educação rural, aquela formal, oriunda dos bancos escolares. Portanto, não a 
provinda de outros segmentos (como o sanitarismo oficial) de outras fontes. Todos 
os demais acreditavam nela, mesmo empiricamente, conforme algumas das transcri-
ções expostas nos resultados.

No referente às “notas” que os professores atribuíram aos procedimentos de 
sanitarismo oficial, no campo: a mais baixa (hum!), decorreu do professor antes ci-
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tado, que não acreditava na contribuição, do segmento, para a educação rural (que 
conceituou formal). Nos demais, foram bons os números, ficando, na média, 7,6.  
Ressalte-se que em dois, dos cinco municípios investigados, a média não chegou à 
nota máxima porque, em cada um deles, um dos entrevistados atribuiu apenas a nota 
9,0 aos trabalhos neles produzidos, nos demais, foi dez!

Relativamente às modificações que implementariam os serviços oficiais, caso 
tivessem poder de decisão, foram várias as manifestações. Dentre essas, algumas se 
destacaram: umas pela simplicidade dos procedimentos aplicáveis e, outras, de com-
plexidade um pouco maiores. Nas primeiras, visitar as escolas rurais periodicamente 
e disponibilizar, através das mesmas, os conhecimentos mais convenientes, consen-
taneamente às necessidades e demandas locais foi a principal. Na segunda, três se 
destacaram: 

a) visitar, com periodicidade, as propriedades rurais aonde residam os alunos 
para, através delas e junto aos adultos, dar eco às mensagens de saúde animal 
que os alunos trouxerem das suas escolas; 

b) aumentar o contingente de funcionários, nas unidades sanitárias animais, 
para melhor atender seus compromissos. Ao mesmo tempo, suprir outras de-
mandas também de interesse social; incrementando atenções junto às escolas 
rurais.

c) Uma vez que os dados das IVZs estão, todos, informatizados, disponibili-
zá-los, também “on line”, para acesso e uso recíproco, por todos os demais 
interessados diretos por eles, inclusive os produtores rurais.

Dois produtores, entre os vinte entrevistados, disseram que os serviços ofi-
ciais de saúde animal, nada contribuem, para a educação rural existente no campo. 
E, consequentemente, não a percebem. Um terceiro admite que essa atividade pode 
contribuir, mas também não percebe. Esses três, não por coincidência, não retiram 
das criações de animais, o principal de suas fontes de renda. A renda auferida da 
produção animal lhes é, apenas, acessória. Portanto, deve ser admitida como de se-
gunda importância, também, tudo o mais que diga respeito às criações, inclusive as 
respostas do questionário. 

Dentre os demais entrevistados, todos acreditavam que as ações de saúde ani-
mal oficiais acarretavam reflexos na educação rural. Mesmo entre aqueles que não 
podiam percebê-la concretamente. Menor nota, zero; maior, dez. Média de 7,6 entre 
o total de vinte entrevistados.
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Marcou muito, a este respeito, a entrevista daquele “tambeiro”, com mais de 
sessenta anos de idade e cerca de quarenta na atividade, cuja única fonte de renda 
advinda de seus animais e do leite produzido na propriedade. Ele foi categórico em 
dizer, com todas as letras, que os trabalhos oficiais exercidos pelas IVZs são necessá-
rios ao estado e, na sua interpretação, indispensáveis do jeito que se fazem.

As manifestações mais repetidas, entre os entrevistados, caso detivessem po-
der de decisão sobre os serviços oficiais de saúde animal foram: dotar as IVZs do 
material humano necessário (ao menos repor o número correspondente aos que se 
aposentarem); valorizar as demandas locais através de programas e projetos especí-
ficos, na mesma envergadura dos programas e projetos oficiais de natureza estadual; 
visitar todas as propriedades rurais, mesmo sem necessidade evidente ou demandada 
específica, para atenções educativas gerais, uma ou duas vezes por ano; ser mais 
exigente não apenas quando à distribuição de produtos biológicos (especialmente os 
gratuitos) para ter a garantia que, de fato, foram eles utilizados (há a ideia, entre estes 
entrevistados, que, não é habitual, para quem recebe um bem sem a proporcional 
contrapartida, dar-lhe valor); estimular os profissionais sanitaristas rurais a utiliza-
rem os meios de comunicação de massa disponíveis, nas suas áreas de atuação para, 
através deles, tornar mais conhecidos, visíveis e amplos seus trabalhos; finalmente, 
imbricar as atividades sanitárias animais junto a todos os demais setores que, no 
campo, tenham algum foco no produtor rural, especialmente junto às escolas rurais.

Sugestões decorrentes da pesquisa

Embora sejam bons, de uma forma geral, os trabalhos realizados pelas IVZs, 
podem ser eles melhorados através de procedimentos de simples execução, (entre 
outros não elencados pelo autor), que são os seguintes: 

• Criar (quando não houver) ou aprofundar (quando já existir) a interação téc-
nica das atenções da SEAPA/RS junto às redes locais de educação, desde 
as particulares, passando pelas SMECs, pela SEC e pelo MEC, conforme 
os casos.

• Estimular os profissionais lotados nas diversas IVZs – todos os níveis – a 
introduzirem-se e tomarem parte (se possível) dos programas já existentes 
(meios de comunicação de massa disponíveis), das circunstâncias locais 
(como rádios, jornais, revistas, televisões etc). Dessa forma tais meios po-
derão funcionar, direta e indiretamente, como difusores complementares 
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da “Educação Sanitária” produzida pelos serviços oficiais. Esses meios 
chegam a todos os públicos, entre esses os produtores/criadores rurais e 
suas famílias, empregados rurais, além das escolas; 

• Treinar os efetivos (recursos humanos) lotados nas IVZs, não apenas nos 
assuntos técnicos a que os trabalhos tenham pertinência, mas, também, 
em comunicação social. Priorizar atenções à EDUCAÇÃO SANITÁRIA 
(que em síntese é a essência de todos os trabalhos sanitários!), para que 
os mesmos resultem eficientes, efetivos e eficazes, junto à sociedade toda, 
não apenas, junto a uma parcela;

• Estimular, por meio de algum tipo de recompensa, não necessariamente 
econômica - ainda a estabelecer – a que as Unidades do interior conquis-
tassem metas “x” e “y”, pré-estabelecidas, quantitativamente mensuráveis, 
num período comum de tempo. E divulgar os resultados, ampla e compa-
rativamente, entre todas as Regionais, de modo a estabelecer uma saudável 
competição interna entre as IVZs. 

Concluindo, o produto dos serviços oficiais de saúde animal do Estado, in-
dependente das técnicas utilizadas, e produzido em nível de campo, contribui para a 
Educação Rural, não significando, por isso, mero extensionismo ou apenas fiscaliza-
ção de normas estabelecidas em lei.   
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Programa de aprendizagem do Senac/RS para a inserção  
do jovem no mercado de trabalho a partir do desenvolvimento  

de competências profissionais
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Introdução

No Brasil, as mudanças ocorridas na economia e nos processos produtivos, 
atingem a oferta de vagas de empregos, no que se refere ao perfil profissional deseja-
do em relação à mão de obra disponível no mercado. Diante deste cenário, se faz ne-
cessário repensar a formação para o trabalho, visto que o nível de exigência mudou, e 
ter um diploma não é o suficiente para garantir o acesso e permanência no mercado 
de trabalho, conforme afirma Le Boterf  (2003, p. 21).

A noção de qualificação remete a um julgamento oficial e legitimado, que re-
conhece em uma ou em várias pessoas capacidades requeridas para exercer uma pro-
fissão, um emprego ou uma função. [...] Há consequências para os trabalhadores que 
já estão inseridos no mercado de trabalho e elas são ainda maiores para os jovens em 
idade de trabalhar, a partir dos 16 anos de idade, que se encontram em uma situação 
duplamente desfavorável, pois não têm experiência e nem a qualificação desejada 
para conseguir o primeiro emprego. 

Uma das alternativas encontradas pelo governo federal é o investimento em 
políticas públicas que incentivem a inserção do jovem no mercado de trabalho. Pen-
sando nesta problemática, este artigo tem como objetivo analisar a contribuição do 
Programa de Aprendizagem Profissional oferecido pelo SENAC para o desenvolvi-
mento de competências profissionais na inserção do jovem no mercado de trabalho 
da região de Canoas/RS. 

Buscou-se primeiramente investigar os estudos que têm abordado a qualifica-
ção profissional e as competências como tema, na qual se verificou que os objetivos 
ficaram em torno das reflexões sobre as mudanças nas relações de trabalho e o con-
ceito de qualificação e competências para o trabalho. 

A partir dos levantamentos realizados fica evidente a oportunidade de pes-
quisa sobre a temática: competências profissionais desenvolvidas no Programa de 
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Aprendizagem Profissional e sua contribuição para a inserção do jovem no mercado 
de trabalho. 

Juventude, Educação e Trabalho: Desafios para Escolarização e Inserção 
no Mercado de Trabalho  

A inserção precoce dos jovens pobres no mercado de trabalho, com-
prometendo inclusive sua escolaridade, segundo Pochmann (2004, p. 231-232), 
são “praticamente condenados ao trabalho”. Na mesma linha, Frigotto (2004,  
p. 193), tal inserção “não é escolha, mas imposição”, ligada à sua origem social.

A necessidade de trabalhar para auxiliar no sustento da família obriga estes 
jovens a entrar no mercado de trabalho precocemente, sem os direitos trabalhistas e 
previdenciários, em função do jovem não ter a idade mínima exigida pela legislação 
brasileira. “Nesse cenário, encontra-se o dilema entre a defesa do adiamento da in-
serção ao trabalho dos jovens ou a garantia de um trabalho mais qualificado durante 
a formação escolar” (SIMÕES, 2010, p. 99).

Segundo Frigotto (2004), estas condições desfavoráveis para os jovens pobres, 
se agravam muito mais para os negros, tanto para o trabalho, quanto para a escola-
ridade.

O acesso à escola não garante, por si só, uma educação de qualidade, pois 
três aspectos penalizam os jovens da classe trabalhadora: uma escola de classe social, 
desmonte da escola básica, através de campanhas de filantropia e a adoção unilate-
ral do ideário da pedagogia do mercado. (FRIGOTTO, 2004). Para Simões (2010,  
p. 101): “a educação é defendida como direito, como bem social a ser universalizado, 
mas é tratada como privilégio de alguns segmentos, porque a lógica dos sistemas 
educacionais, fundamentam-se na distribuição desigual do capital simbólico que a 
escola detém”. 

Como alternativa a este cenário Pochmann (2004) aponta que o Brasil deve in-
vestir em projetos que possibilitem a garantia de renda para os jovens pobres, visando 
sustentar à inatividade e postergar o acesso ao mercado de trabalho. 

Segundo Frigotto (2004), as políticas públicas relacionadas ao trabalho e edu-
cação dos jovens brasileiros da classe trabalhadora, são imprescindíveis e complexas. 
O governo precisa trabalhar com políticas claramente distributivas e políticas eman-
cipatórias e, ao mesmo tempo, avançar num projeto de desenvolvimento nacional 
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que altere a estrutura social produtora da desigualdades. [...] Conforme o autor, os 
países que estão hoje inseridos na base científica tomaram esta decisão política no 
passado há quase um século. 

A Formação Profissional e a Concepção de Qualificação e Competências 
para o Trabalho

A transição da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento estaria 
exigindo uma maior preparação da mão de obra. Em função disso, o período de 
preparação para inserção no mercado de trabalho é ampliado e há a necessidade 
contínua de formação ao longo de toda a vida útil do trabalhador (POCHMANN, 
2004). Segundo o autor:

A educação geral, portanto, exigiria mais tempo de vida da ju-
ventude, comprometida, desde já, com a aprendizagem teórica 
e prática, capaz de potencializar as oportunidades do conhe-
cimento.  Destaca-se também [...] a exigência de identificação 
das competências laborais. Em síntese, a capacidade de o traba-
lhador dominar o conjunto de tarefas que configuram uma de-
terminada função, principalmente pela situação geral de maior 
concorrência no interior do mercado de trabalho e pelo surgi-
mento de novas funções ocupacionais. (POCHMANN, 2004, 
p. 224). 

No mesmo sentido, Simões (2010) afirma que as mudanças nos processos 
de produção da sociedade influenciam decisivamente no papel que a educação e a 
formação profissional possuem na inserção e na trajetória das pessoas ao longo da 
vida, e em particular na juventude brasileira. Houve transformações na forma de 
gerir as pessoas a partir da primeira década dos anos 2000: mudança do perfil dos 
trabalhadores exigido pelas empresas (de obediente e disciplinado para autônomo 
e empreendedor); deslocamento do foco da gestão de pessoas do controle para o 
desenvolvimento e maior relevância das pessoas no sucesso do negócio, isto é, com-
prometimento das pessoas com a empresa. (DUTRA, 2004). 

Os vínculos entre formação e emprego são extremamente complexos e de-
pendem essencialmente da situação do desenvolvimento econômico e, portanto, não 
seria possível acusar a escola de estar na origem do desemprego dos jovens, no entan-
to, não se pode isentá-la desta responsabilidade, tendo em vista que, algumas escolas 
vendem falsas ofertas que são desvinculadas da realidade do mundo do trabalho, 
como acontece com a chamada “escola de massas”, na qual, muitos obtêm diplomas 
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sem utilidade. (SIMÕES, 2010). 

Segundo Frigotto (1998, p. 32), há pontos de vista diferentes da formação pro-
fissional de acordo com os sujeitos envolvidos, os empresários, por exemplo, buscam 
aumentar a qualidade dos seus produtos, reduzir custos e manter a competitividade 
no mercado, já os trabalhadores não têm uma visão concreta quanto às opções de 
formação profissional para a aquisição de novas habilidades e conhecimentos que 
valorizem sua força de trabalho. 

Kuenzer considera que:

Para os trabalhadores, a qualificação é uma forma de poder 
que pode determinar outras formas de relação no interior da 
divisão social e técnica do trabalho, à medida que lhe permite 
compreender a ciência que seu trabalho incorpora, aumentando 
sua possibilidade de criação e participação nas decisões sobre o 
processo produtivo e sua organização. (1997, p. 32) 

De acordo com Le Boterf  (2003), a qualificação é o reconhecimento das ca-
pacidades requeridas para exercer um cargo, profissão ou função. Enquanto que 
para Ramos (2002, p.401), “O conceito de qualificação consolidou-se com o modelo  
taylorista-fordista de produção, em torno do qual se inscreveram tanto os padrões de 
formação quanto os de emprego, carreira e remuneração”. Segundo Deluiz:

No estágio atual do capitalismo flexível observa-se um progres-
sivo deslocamento do conceito-chave da sociologia do trabalho 
– a qualificação profissional –, para a noção de competências 
profissionais. O tradicional conceito de qualificação estava re-
lacionado aos componentes organizados e explícitos da quali-
ficação do trabalhador: educação escolar, formação técnica e 
experiência profissional. (2001, p. 3)

Nesta mesma linha RAMOS (2002, p. 4002) escreve:

[...] a qualificação tem sido tensionada pela noção de competên-
cia, em razão do enfraquecimento de suas dimensões conceitual 
e social, em benefício da dimensão experimental. [...] A com-
petência expressaria coerentemente essa dimensão, pois, sendo 
uma noção originária da psicologia, ela chamaria a atenção para 
os atributos subjetivos mobilizados no trabalho, sob a forma de 
capacidades cognitivas, socioafetivas e psicomotoras. 

Já Zarafian (2012, p. 117), pode-se dizer que “a competência é realmente a 
competência de um indivíduo (e não a qualificação de um emprego) e se manifesta e 
é avaliada quando de sua utilização em situação profissional [...] a competência só se 
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revela nas ações em que ela tem o comando destas últimas”.

Na visão pragmática de adequação de mão de obra às necessidades da moder-
nização econômica, a formação deve apontar simultaneamente para dimensões pro-
fissional e política. Isto significa superar a fragmentação entre o mundo do trabalho 
e o mundo cultural, integrando os diferentes saberes e formando o indivíduo para o 
trabalho e para a cidadania. (DELUIZ, 1995 apud FRIGOTTO, 1998). 

Segundo Ramos: 

A competência caracteriza-se pela mobilização de saberes, 
como recursos ou insumos, por meio de esquemas mentais 
adaptados e flexíveis, tais como análises, síntese, inferências, ge-
neralizações, analogias, associações, transferências, entre outros. 
(2005, p. 117)  

No mesmo sentido Perrenoud (1999a, p. 7) afirma que a competência é “uma 
capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em 
conhecimentos, mas sem limitar-se a eles [...]. Quase toda ação mobiliza alguns co-
nhecimentos, algumas vezes elementares e esparsos, outras vezes complexos e orga-
nizados em rede”. 

Diante do exposto até aqui, o desafio da formação profissional é romper com 
modelos e soluções pré-fabricadas, e promover um modelo que estimule a criati-
vidade, a capacidade de abstração e o pensamento sistêmico dos trabalhadores.  
(CARVALHO; LACERDA, 2010)

 

Metodologia

Para a classificação desta pesquisa nos baseamos em Vergara (2007), que a 
denomina sob dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, 
a pesquisa foi exploratória e descritiva, pois embora o SENAC Canoas/RS já atue 
na área de formação de aprendizagem comercial há anos, ainda não foi realizada 
nenhuma análise da contribuição do programa de aprendizagem profissional para o 
desenvolvimento de competências profissionais na inserção do jovem no mercado 
de trabalho. Também foi descritiva, pois pretendeu observar e descrever como as 
competências estudadas no curso de formação profissional podem contribuir para a 
inserção do jovem no mercado de trabalho. 

Quanto aos meios, a pesquisa foi bibliográfica, documental e estudo de caso. 
A investigação foi documental uma vez que foram utilizados documentos internos 
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do SENAC Canoas, tais como: Projeto Político Pedagógico e Plano de Ensino dos 
cursos. Nesta fase foi feita uma visita à instituição para a análise dos documentos 
impressos e houve busca também de informações no site institucional. 

Em função dos objetivos propostos e sujeitos da pesquisa foi escolhida como 
estratégia de pesquisa a abordagem qualitativa, que se justifica conforme Marconi e 
Lakatos (2007, p. 272) “[...] o investigador entra em contato direto e prolongado com 
o indivíduo ou grupos humanos, com o ambiente e a situação que está sendo inves-
tigada, permitindo um contato de perto com os informantes”.  Enquanto que os da-
dos obtidos através da aplicação de questionários, foram tratados quantitativamente.  

A pesquisa também foi um estudo de caso, pois se realizou um aprofunda-
mento e detalhamento do Programa de Aprendizagem Profissional na unidade do 
SENAC Canoas/RS. De acordo com Marconi e Lakatos (2007, p. 274), pode-se dizer 
que “o Estudo de Caso refere-se ao levantamento com mais profundidade de deter-
minado caso ou grupo humano sob todos os seus aspectos”. 

Visando atender aos objetivos propostos nesta pesquisa, foram utilizadas as 
seguintes técnicas de coleta de dados: observação nas aulas no SENAC e registro no 
diário de bordo, análise de documentos institucionais, aplicação de questionários e 
realização de entrevistas. No intuito de obter diferentes percepções sobre o progra-
ma de aprendizagem profissional, foram participantes da pesquisa, com a respectiva 
identificação:  

a) A responsável pelo Programa de Aprendizagem Comercial no SENAC Ca-
noas/RS – identificação: Coord. Curso;

b) A pedagoga responsável pelo Setor Pedagógico do SENAC Canoas/RS – 
identificação: pedagoga;

c) Todos os professores atuantes no programa de Aprendizagem Comercial 
no SENAC Canoas/RS durante o 2.º semestre/12 – identificação: Prof  1 a 
Prof4;

d) Alunos em formação no SENAC Canoas nos meses de setembro/12 e ou-
tubro/12 – identificação: QF1 a QF179;

e) Alunos egressos do programa de aprendizagem comercial do SENAC Ca-
noas/RS no 1.º semestre de 2007, que tenham concluído a formação – identi-
ficação: QE1 a QE13 e Eg1 a Eg3; 

f) O representante do Ministério do Trabalho responsável pela coorde-
nação do Programa de Aprendizagem no Estado do Rio Grande do Sul –  
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identificação: MT1;

g) Empresas indicadas pelo SENAC Canoas/RS como maiores contratantes 
de aprendizes na cidade de Canoas/RS – identificação: E1 a E5.

Incluídos todos os participantes, foram realizadas quinze entrevistas.  

Diferentes Olhares sobre o Programa de Aprendizagem: entendendo a Lei de 
Aprendizagem e seus Diferentes Atores  

Os atores contatados foram os empregados do SENAC Canoas que estão 
envolvidos com o programa, a Coordenadora da Aprendizagem do MTE no RS, os 
egressos dos cursos e os alunos em formação. 

Uma das entrevistadas percebeu que as empresas cujas atividades requerem 
menor formação são as que mais têm dificuldade para contratar jovens aprendizes 
para a atividade fim, um exemplo são as empresas do ramo de asseio, limpeza e con-
servação. (Participante MT1). 

Em contrapartida há ramos de atividade com maior facilidade para contratar 
os aprendizes, um exemplo é a área do comércio de medicamentos que, de acordo 
com a fala da Participante Coordenadora do Curso, as farmácias são as que mais 
contratam aprendizes, são no mínimo três redes de farmácias na cidade de Canoas 
que têm parceria com o SENAC Canoas para a contratação de aprendizes. Há vários 
aprendizes empregados nestas farmácias e muitos deles, após o término da formação, 
são efetivados na área onde estavam praticando a aprendizagem. (Participante Coord. 
Curso). 

Conforme Kuenzer (2007c, p. 76), “ao articular-se a uma política de trabalho 
e renda, a educação profissional passa a ser elemento essencial para o próprio resgate 
da cidadania, no processo de democratização da sociedade”. 

Segundo o Decreto n.º 5.598, 1.º de dezembro de 2005: 

A aprendizagem é um instituto que cria oportunidades tanto 
para o aprendiz quanto para as empresas, pois prepara o jovem 
para desempenhar atividades profissionais e ter capacidade de 
discernimento para lidar com diferentes situações no mundo do 
trabalho e, ao mesmo tempo, permite às empresas formarem 
mão de obra qualificada, cada vez mais necessária em um cená-
rio econômico em permanente evolução tecnológica. (BRASIL, 
2011, p. 11). 

O objetivo deste programa além de inserir o jovem no mercado de trabalho 
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visa também suprir a necessidade de mão de obra qualificada, que a partir da percep-
ção de muitas empresas ainda é um grande problema, isto é, há o discurso de que não 
faltam empregos, mas faltam candidatos capacitados às vagas existentes. De acordo 
com a visão da Coordenação da Aprendizagem do MTE, a maior parte das empresas 
no Rio Grande do Sul no primeiro momento não percebe o programa como uma 
oportunidade de qualificação para futuras contratações, mas sim como uma obriga-
ção a mais a ser cumprida. 

Além da inserção no mercado de trabalho percebe-se que o programa no Es-
tado do Rio Grande do Sul também tem um papel de inserção social e de cidadania, 
uma vez que seu objetivo é atender prioritariamente aos jovens excluídos de diferen-
tes formas, como ilustrará a fala, a seguir, da Participante MT1, quando questionada 
sobre o perfil de jovem que deveria ser atendido pelo programa: 

Este perfil a gente está buscando realmente os excluídos, então 
nós fomos selecionados pela Fundação Assistência Social do 
Estado a FASE, antiga FEBEM, estamos fazendo aprendiza-
gem para os meninos que estão em medidas socioeducativas 
restritivas de liberdade [...] Estes são os vulneráveis, mas têm 
nichos de vulneráveis, por exemplo, as pessoas com deficiência, 
também tem a aprendizagem para as pessoas com deficiência. 
[...] (Participante MT1). 

Em complemento a fala da Participante MT1 Leon (2009, p. 369) afirma: “os 
jovens, principalmente os que vivem em situação de vulnerabilidade, historicamente 
são considerados um grupo com grande dificuldade de inserção na atividade econô-
mica”.  

De acordo com o Decreto n.º 5.598 pode ser aprendiz o jovem maior de qua-
torze anos e menor de vinte e quatro anos, com exceção dos aprendizes portadores 
de deficiência, em que não há limite de idade. 

Visando atender a esta demanda de formação o Ministério do Trabalho e Em-
prego divulga quais as entidades qualificadas em formação técnico-profissional, sen-
do os mais conhecidos os Serviços Nacionais de Aprendizagem, tais como: SENAI, 
SENAC, SENAR, SENAT e SESCOOP, sendo o SENAI e SENAC os pioneiros da 
educação profissional no Brasil. 

O SENAC Canoas tem seu foco voltado para os cursos na área de Moda e 
Beleza, mas também oferece qualificação em Saúde, Informática, Idiomas, Gestão, 
Comércio e Comunicação. Entre ações extensivas e matrículas são cerca de sete mil 
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atendimentos por ano. Para a realização dos cursos de Aprendizagem, o SENAC  
Canoas montou uma estrutura em outra escola para atender a demanda de alunos que 
tem aumentado nos últimos anos em decorrência das fiscalizações feitas pelo MTE 
nas empresas da região. Nesta escola há salas de aula, laboratório de informática, 
secretaria e salas para professores e coordenação do curso. 

Observando os artigos 6º e 7º da Lei da Aprendizagem o SENAC Canoas, 
oferece dois cursos de Aprendizagem: Aprendizagem em Serviços Administrativos e 
Aprendizagem em Comércio, ambos na modalidade presencial e com carga horária 
total de 800 horas cada. No Quadro 4 serão apresentadas as justificativas e os obje-
tivos de cada curso. 

Observa-se que os cursos de Aprendizagem em Serviços Administrativos e 
em Comércio têm como um dos objetivos em comum a formação integral do ado-
lescente, isto é, formar também para cidadania e não apenas para o trabalho. Este 
objetivo também é percebido no Projeto Político Pedagógico: 

Todavia, os colaboradores da Instituição têm consciência de 
que sua missão é muito maior do que parece e não se restringe à 
capacitação das pessoas para o trabalho. Assim, temos a clareza 
de que essa missão inclui promover o desenvolvimento de cida-
dãos éticos, dotados de postura crítica, que os tornem corres-
ponsáveis pelas relações hegemônicas estabelecidas no mundo 
do trabalho, repudiando sua mera reprodução e se percebendo 
capazes de transformá-las num processo permanente de huma-
nização. (SENAC-RS, 2009, p. 19). 

Buscando identificar qual o perfil de professor que é contratado para lecionar 
para os aprendizes, foi perguntada a Participante Pedagoga e a Participante Coord. 
Curso: O que se busca nos profissionais que trabalharão com os jovens em sala de 
aula? De acordo com a Participante Pedagoga o profissional que dará aula para os 
jovens deve ter: “experiência de mercado, postura profissional e preferencialmente 
experiência em docência”. (Participante pedagoga). Em complemento a esta fala a 
Participante Coord. Curso afirma que: 

É fundamental que seja dinâmico, que goste de jovens e que 
seja inovador assim, porque na Aprendizagem o público é de 
14 até 23, mas na verdade a gente tem de 14 a 17/18, e são 4 
horas todos os dias, então o professor tem que ser dinâmico, 
ele tem que ser criativo, então além da competência técnica, a 
gente procura este perfil. Uma pessoa mais objetiva também. 
(Participante coord. curso). 
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Percebe-se na fala acima que os fatores: experiência profissional, postura,  
objetividade e dinamismo são levados em consideração na hora de contratar um 
novo professor ou de receber um professor transferido de outra unidade. Acredita-
se que o estabelecimento destes requisitos deve-se ao fato de serem cursos voltados 
para a formação para o trabalho e também por lidar com um público tão jovem. O 
dinamismo que aparece na fala da Participante Coord. Curso é observado na fala da 
Participante Prof. 1 uma vez que a mesma está cursando Matemática, porém também 
leciona outras disciplinas que necessariamente não têm envolvimento com a matemá-
tica, mas sim tem relação com a experiência profissional desta professora.  

Enquanto que a Prof. 2 já trabalhava com a educação profissional e no Pro-
grama de Aprendizagem em outra instituição de ensino, e traz também na sua fala a 
diversidade de disciplinas que costuma atuar: 

Já dei todos os módulos, hoje dou módulo do trabalho, comu-
nicação e expressão, módulo do trabalho é a minha preferida, 
controle de estoque, técnicas de recepção, serviços de escritó-
rio (esta é mais maçante), este estou tendo que fazer uma coi-
sa mais divertida, matemática, praticamente todos os módulos  
(Participante Prof. 2). 

Com base nas falas das professoras constatou-se que o profissional da área 
da educação na instituição pesquisada também sofre com a exigência do mercado de 
trabalho quanto a assumir diferentes conteúdos, isto é, atua na sua área de formação 
e constantemente tem que explorar novos conteúdos para assumir novos módulos. 
De acordo com Zarifian (2012, p. 102): 

[...] a utilização de competências pressupõe que o assalariado 
possa atribuir um sentido profissional unificado ao papel ex-
pandido que ele assume daí em diante e, por conseguinte, que 
possa dar um sentido unificado ao conjunto de suas ações. O 
que quer dizer, ao contrário, que é preciso evitar que essas ações 
pareçam uma simples soma quantitativa de tarefas, sem vínculo 
entre elas. 

Todas as professoras entrevistadas lecionam diversas disciplinas, independen-
te da sua área de formação, e isto não é visto por elas como algo negativo, pois em 
nenhum momento elas se mostraram insatisfeitas durante as entrevistas com suas 
múltiplas atividades. Pôde-se perceber justamente o contrário, quando elas são desa-
fiadas a dar conteúdos novos surge a motivação de aprender algo novo, de virar aluno 
novamente e isto as mobiliza em fazer um bom trabalho. “Como professor devo 
saber que sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, 
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não aprendo nem ensino”. (FREIRE, 2010a, p. 85, grifo do autor). 

Quanto aos cursos oferecidos pelo SENAC Canoas entende-se que a grade 
curricular está de acordo com o perfil profissional que se pretende ter ao final do cur-
so e coerente com os ramos das atividades de comércio, bens e serviço que contratam 
os aprendizes. Também há a preocupação da instituição em formar profissionais éti-
cos e críticos e não apenas capacitá-los para o trabalho, como pode ser observado em 
alguns conteúdos abordados em aula, o que gera ganhos para as empresas contratan-
tes e também para a sociedade. A motivação e o comprometimento dos professores 
entrevistados também parece ser um diferencial para esta formação. 

Ao analisar e observar as práticas de sala de aula dos docentes para o desen-
volvimento de competências e como são feitas as avaliações de aprendizagem, verifi-
cou-se que as professoras se preocupam com o conteúdo, com os estímulos em sala 
de aula e em deixar a estrutura planejada flexível/adaptável ao perfil do aluno, assim 
como se busca acrescentar e atualizar os conteúdos.  

Um participante confirma que as atividades práticas contribuem para o traba-
lho: “muito dos conteúdos e exercícios usados no curso se aplicaram no meu cotidia-
no profissional” (Participante qe3).  

Em uma das entrevistas, uma docente relatou a experiência de uma atividade 
que foi proposta aos alunos, em que eles teriam que criar um produto a partir da 
aprendizagem adquirida durante as aulas da disciplina Formação do Preço de Venda. 
A fala a seguir mostra como foi o desenvolvimento da atividade: 

Preço de venda na última vez que eu dei, eles montaram cami-
setas, eu perguntei para eles que produtos eles queriam criar. A 
gente fez um círculo e eles tiveram milhões de ideias. A gente 
fez votação. Em tudo isto a gente vai trabalhando relações in-
terpessoais, cada um tem que saber qual é o seu momento, e 
respeitar os outros. Eles decidiram fazer a camiseta, produziram 
a camiseta. Só tinham que ir anotando todos os itens que eles 
usaram. Depois as camisetas ficaram lindas, e eu subestimei.  Fi-
caram fantástico as camisetas, tanto que eles usaram. Teve um 
dia que todos vieram, se eles não gostassem eles não iam vestir. 
Vieram e aí a gente foi ver o quanto que a gente gastou para 
fazer a camiseta. A gente considerou até os salários deles como 
Menor Aprendiz, porque eles passaram a tarde inteira persona-
lizando. E aí eles ficaram horrorizados porque a camiseta ficou 
hipercara, né. Que indústria ia fazer uma camiseta por dia? A 
gente foi trabalhando como é que diminui e pegando a camiseta 
e olhando para ver que tinta que eu gastei. (Participante Prof. 1). 
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De acordo com Zarifian (2012, p. 178), a aquisição do saber através da escuta 
e memorização, mantem-se como um saber formal e muito afastado da maneira que 
deveria ser utilizado em situações profissionais. Por isso, o autor afirma que “[...] é 
essencial que as atividades de orientação (e não apenas as atividades de execução) 
pedidas aos educandos estejam o mais próximo possível das atividades utilizadas nas 
situações de trabalho reais”.  

Atividades como a relatada pela Prof. 1 contribuem para o desenvolvimento 
de competências profissionais, visto que a partir de uma situação-problema os alunos 
tiveram que por em prática uma ação profissional. No momento em que eles preci-
sam pôr em prática o conteúdo visto apenas teoricamente surgem dúvidas e também 
descobertas. A partir das anotações de gastos em uma simples lista, eles aprenderam 
a elaborar os custos do produto, e foram além, descobriram que com este custo 
nenhuma empresa ficaria interessada em comercializar a camiseta que criaram. Os 
alunos tiveram também a oportunidade de repensar os custos visando melhorar o 
preço final, isto é dar sentido a aprendizagem. 

Ainda sobre a atividade proposta, a Participante Prof.1 complementa: “além 
do apelo visual, porque tu aprende e também tem um pouco de memória, não adian-
ta, não tem como não, mas não é decorar, eu tenho que entender e também tenho 
que lembrar, e aí se eu tenho uma coisa diferente fica mais fácil de lembrar e faz 
sentido”. 

Zarifian (2012, p. 123), vincula o conceito de sentido ao sentimento que o 
indivíduo tem ao realizar um trabalho bem-feito que será útil para outras pessoas, 
utilidade percebida por quem faz e por quem é beneficiado desta ação. Por isso, saber 
o que está fazendo, entender os motivos de se fazer de tal forma e ter a dimensão 
do trabalho feito, traz sentido para quem realiza e muitas vezes o reconhecimen-
to. O autor também vincula motivação à questão do sentido que o indivíduo pode 
dar a sua atividade profissional: “[...] a motivação toca em profundidade a própria 
personalidade do indivíduo, ativa motivos profundos porque, na mobilização e no 
desenvolvimento de suas competências, é o próprio indivíduo e seu futuro que estão 
em discussão”.

A Participante Prof. 4 também busca esta aproximação entre teoria e prática, 
quando leciona a disciplina Dicção e Oratória. No primeiro momento ela explica a 
parte conceitual dos conteúdos e, em um segundo momento, os alunos são desafia-
dos em pôr em prática o que aprenderam sobre comunicação. 

Além de aproximar teoria e prática as professoras buscam diversificar as ati-
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vidades e recursos, a Participante Prof. 4 costuma aplicar dinâmicas, atividades em 
grupo e, inclusive, criou uma gincana para estimular os alunos a participar mais ati-
vamente em sala de aula. A Participante Prof. 3 além de propor atividades em grupo, 
gosta de estimular o debate em sala de aula e promove a integração entre turmas: 

[...] estou preparando para semana que vem um julgamento ou tribunal, para 
eles exporem as ideias deles, bastante trabalho para eles apresentarem, desse tipo uma 
turma apresenta o trabalho a outra vai assistir, comentar, o que entendeu daquele 
trabalho, teatro, muita coisa tem para fazer. (Participante Prof. 3). 

Desafiar o aluno pode ser algo extremamente positivo e motivador, além de 
proporcionar a reflexão dos conhecimentos que eles já possuem, mobiliza a ação de 
outras competências. Conforme Perrenoud (1999a, p. 69): “um projeto de grande en-
vergadura ou um problema complexo, normalmente mobilizam um grupo, solicitam 
várias habilidades, no âmbito da divisão do trabalho, e também necessitam de uma 
coordenação das tarefas uns dos outros”. 

 Acredita-se que as professoras entrevistadas têm a consciência que há a ne-
cessidade de inovar a didática de sala aula em função do perfil do aluno e também 
para propiciar uma melhor aprendizagem, em que o aluno faça parte da construção 
do saber, como um ser atuante do processo de educação.  

Para o educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo programá-
tico da educação não é uma doação ou uma imposição – um conjunto de informes a 
ser depositado nos educandos –, mas a devolução organizada, sistematizada e acres-
centada ao povo daqueles elementos que este lhe entregou de forma desestruturada. 
(FREIRE, 2010b, p. 96-97). 

Observou-se que, quando as professoras incitam os alunos a pôr em prática os 
conteúdos trabalhados em aula, contribuem para a construção de um saber capaz de 
orientar para uma ação profissional. As atividades em grupo, por sua vez, proporcio-
nam interação social, e a possibilidade de desenvolver competências coletivas, uma 
vez que o problema é discutido em grupo, bem como a busca de soluções.  

A prática diferenciada em sala de aula é percebida pelos alunos, como mostra 
a fala a seguir: “aqui eles ensinam muitas coisas que a escola não ensina, e são coisas 
que realmente iremos usar no mercado de trabalho”. (Participante qf99). 

Analisando as respostas verificou-se que os egressos entendem que o mercado 
de trabalho exige um profissional qualificado e com experiência profissional, deste 
modo a participação no Programa de Aprendizagem foi uma grande oportunidade 
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neste sentido. “A vontade de inserção no mercado de trabalho e o conhecimento de 
que o curso iria agregar muito ao currículo, pois a entidade era bem conhecida e for-
necia cursos muito bons e ainda gratuitos e que nos inseria no mercado de trabalho”. 
(Participante qe7). 

A busca pela qualificação apresenta-se como uma preocupação para o jovem: 
“a necessidade de estar bem qualificada para o ingresso no mercado de trabalho”. 
(Participante qe1). Neste contexto, qualificação significa ter as capacidades requeridas 
para exercer um cargo, profissão ou função. (LE BOTERF, 2003). 

A partir do levantamento das expectativas dos jovens egressos em relação à 
participação no Programa de Aprendizagem, foi perguntado aos jovens que estão em 
formação no SENAC Canoas/RS: Quais as contribuições em participar no Progra-
ma de Aprendizagem para a sua inserção no mercado de trabalho? 

Semelhante ao retorno que se teve dos egressos, os jovens que estão atual-
mente em formação na escola, acreditam que a participação no curso torna-os mais 
preparados para o mercado de trabalho, contribui para a primeira experiência pro-
fissional, agrega conhecimentos, proporciona a qualificação e pode contribuir para o 
futuro profissional deles. 

Além de auxiliar na realização do módulo prático, um aluno em formação 
entende que os assuntos abordados contribuirão para a sua carreira profissional, por 
perceber que tais assuntos são pertinentes com o mercado de trabalho: “muitas coi-
sas que são mostradas e ensinadas aqui farão parte da minha carreira de trabalho e 
são muito cobradas no mercado de trabalho e eu quero estar qualificada para isso”. 
(Participante qf38). Já outro respondente entende que já está adquirindo conheci-
mento mesmo sem ter chegado ao módulo prático e observa que participar do Pro-
grama de Aprendizagem afeta a autoestima de forma positiva: “já estou aprenden-
do muito com o SENAC, e acho que posso ser alguém no mercado de trabalho”.  
(Participante qf59). 

Os alunos acreditam que o Módulo Prático também contribuirá com a sua 
inserção: “aprendo no curso o que muitas pessoas tiveram que aprender na prática, e 
o curso com certeza é algo a mais”. (Participante qf4). Como aspecto diferencial, em 
relação às respostas dos egressos, os jovens em formação percebem que as professo-
ras trabalham bastante a postura profissional que eles devem ter no módulo prático e 
que devem levar como ensinamento para os próximos empregos. Isto ficou evidente 
em várias respostas, como na fala a seguir: “[...] o curso nos ensina como devemos 
agir em ambiente de trabalho, também aprendemos a nos comunicar com clareza”. 



227

(Participante qf90). Outro exemplo importante neste sentido aparece na alocução 
do Participante qe117: “me ensinou a ter comportamentos dentro de uma empresa, 
saber que regras têm que ser cumpridas”. 

No discurso das professoras também aparece a questão da postura profissio-
nal que tanto os alunos trouxeram em suas respostas, como a fala a seguir: 

Eu digo, olha fulano, lá na empresa não vai ter ninguém te acor-
dando se estiver cochilando, dormindo, com sono, eles vão te 
demitir, aqui você está tendo uma segunda chance, para que 
você aprenda se acostume, porque no ambiente empresarial não 
vai ter alguém para te dizer o que é certo o que é errado para 
te chamar a atenção, procurar seguir uma postura profissional. 
(Participante Prof. 3). 

A fala da Participante Prof. 3, remete a uma linha mais disciplinadora, de cum-
primento das regras expostas pela escola, o que faz bastante sentido, pois nas entre-
vistas as docentes relataram alguns exemplos de regras. A Participante Prof. 4, aborda 
a postura profissional sob o aspecto comportamental, de como o aprendiz deve agir 
no ambiente de trabalho: 

 [...] a gente sabe que na sala de aula a gente tem vários perfis, 
eles também vão encontrar lá fora vários perfis, ninguém é igual 
a ti, né? Então, assim mesmo que tu não goste que tu respei-
te o espaço do colega, e agora neste módulo se tu sabe mais, 
tu pode ajudar aquele que sabe menos que tu. Também tu vai 
encontrar em um outro módulo uma coisa que tu não sabe aí 
tu vai precisar da ajuda do colega, então é pra respeitar aquela 
limitação do colega ali, ele não é igual a ti e também não é pior 
porque sabe menos, mas talvez não seja do interesse dele saber 
sobre aquilo ali, não tem afinidade sobre aquilo ali, então acho 
que é o respeito assim pelos colegas, por tudo, pela família, pela 
religião do colega, pelas escolhas do colega, eles vão entrar no 
mercado de trabalho e vão se deparar com isto toda hora, né? 
(Participante Prof. 4). 

Após identificar as expectativas que os egressos tinham ao iniciar no Programa 
de Aprendizagem e como os jovens em formação percebem as contribuições do cur-
so para a inserção no mercado de trabalho, aprofundou-se em como se concretizam 
essas contribuições, isto é, como as competências foram apropriadas pelos egressos 
e como as mesmas são desenvolvidas em sala de aula. 

Inicialmente buscou-se identificar as competências que foram mais apropria-
das pelos egressos, por isso em uma das perguntas do questionário aplicado solici-
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tou-se aos egressos uma autoavaliação sobre as competências desenvolvidas a partir 
da participação no Programa de Aprendizagem, sendo as quatro competências con-
sideradas como as mais desenvolvidas: Trabalho em Equipe, Informática, Dicção e 
Oratória e Serviços de Escritório respectivamente. No questionário respondido pelos 
aprendizes as competências que mais apareceram foram: Comunicação e Expressão, 
Informática, Trabalho em Equipe e Matemática Comercial e Financeira. 

O Gráfico 1 apresenta as principais competências profissionais necessárias 
para a inserção no mercado de trabalho, segundo a visão dos alunos em formação e 
as competências desenvolvidas pelos egressos a partir da formação profissional.  

Gráfico 1 - Competências Profissionais: Visão dos Alunos x Visão dos Egressos

Fonte: Autoria Própria, 2012. 

Nota-se que a Informática, para os dois grupos, obteve a mesma classificação, 
visando entender este dado, avaliou-se o perfil social do jovem que participa do Pro-
grama de Aprendizagem, pois de acordo com as leituras feitas durante a pesquisa, 
alguns autores entendem que o acesso à Informática está relacionado com a classe 
social. Neste levantamento identificou-se que a maioria é de jovens carentes, sendo 
este um dos critérios estabelecido pelo SENAC Canoas para indicação de alunos 
pelas empresas. Isto ficou mais evidente na tabulação dos questionários respondidos 
pelos alunos, mostrando que cerca de 98% dos participantes são filhos ou dependen-
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tes economicamente de trabalhadores, cujos cargos requerem pouca escolaridade e 
vinculados a atividades mais simples. 

“Considerando a classe socioeconômica em relação ao conhecimento sobre 
informática, verifica-se a relação existente entre a proficiência no uso do computador 
e o pertencimento a uma classe elevada”. (LEITE; NUNES, 2009, p.209). Isto pode 
estar relacionado aos custos dos computadores em relação ao baixo poder aquisitivo 
das famílias para dispor destes recursos em casa. Os jovens das classes A e B, em sua 
maioria, possuem computador na própria residência, os jovens das classes C, D e E 
têm acesso a computadores em locais públicos, como centros comunitários, bibliote-
cas, escola e terminais públicos. (LEITE; NUNES, 2009). 

Outra dificuldade percebida é que muitas escolas públicas regulares ainda não 
possuem computadores, portanto o Programa de Aprendizagem torna-se uma al-
ternativa de acesso. (MARTINS; SOUZA, 2009). Estes dados colaboram para com-
preender a escolha da disciplina de Informática pelos egressos e alunos em formação, 
já que na sua maioria são provenientes das classes mais pobres da sociedade.  

Visando diminuir a desigualdade de oportunidades entre os jovens de diferen-
tes classes sociais, para o segmento mais pobre da população recomenda-se que as 
políticas públicas oportunizem o acesso ao uso do computador pelos jovens, criando 
programas que permitam a inclusão digital, principalmente nas escolas e locais públi-
cos. (LEITE; NUNES, 2009). 

Os egressos elegeram as competências através de uma autoavaliação, na qual 
podem surgir algumas distorções, pois o sujeito pode se perceber de uma forma, 
ou se imaginar em uma situação ideal, que pode ser totalmente diferente da realida-
de. Por isso, tanto no questionário, quanto na entrevista dos egressos, perguntou-se: 
quais as disciplinas que mais contribuem para a formação profissional? O objetivo 
desta questão foi identificar como a competência aparece na prática, pois de acordo 
com Zarifian (2012, p. 67): “[...] a competência só se manifesta na atividade prática, é 
dessa atividade que poderá decorrer as competências nela utilizadas”.  

As entrevistas foram realizadas com três egressos e cada um definiu uma com-
petência diferente como a que mais contribuiu para a formação profissional, sen-
do elas: Serviços de Escritório, Comunicação e Expressão e Dicção, Desinibição e 
Oratória. Observa-se que todas as competências citadas pelos entrevistados, estão 
presentes no Gráfico 1 apresentado anteriormente, aparecendo tanto na visão dos 
egressos, quanto dos alunos em formação. 
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Entre estas disciplinas definidas pelos egressos durante as entrevistas, a que 
esteve mais presente nas respostas dos alunos em formação quando perguntado a 
respeito da contribuição das disciplinas para a inserção no mercado de trabalho, foi 
a Dicção, Desinibição e Oratória. Em várias respostas surgiu como contribuição: 
saber se expressar, perder a timidez, falar claramente, entre outros. A percepção dos 
jovens está correta, pois a comunicação é um componente essencial do trabalho, 
uma vez que a qualidade das interações é fundamental para melhorar o desempenho 
das organizações, por isso o autor afirma que trabalhar em parte é se comunicar.  
(ZARIFIAN, 2012).  

Percebe-se que há vários olhares sobre a comunicação, por isso é importan-
te entender qual a competência que deve ser desenvolvida a partir da disciplina de 
Dicção, Desinibição e Oratória. Segundo o Plano de Curso do Programa de Apren-
dizagem, espera-se desenvolver nesta disciplina, a seguinte competência: apresentar 
postura, entonação e dicção adequadas para o contato com o cliente, estabelecendo 
uma comunicação clara e cordial. (SENAC, 2011). Visando identificar esta compe-
tência nas falas dos egressos, observou-se que ela pode ser desenvolvida para o aten-
dimento e abordagem do cliente: “perdi a vergonha e aprendi a abordar o cliente”. 
(Participante QE8). Ou para apresentações em público: 

[...] era uma cadeira que tinha que apresentar trabalho lá na 
frente, que a gente teve que fazer um teatro, eu lembro que 
eu tinha muito problema, até hoje eu tenho assim, até quando 
eu no trabalho eles dizem que eu consigo falar, mas não me 
desinibir, sabe? Mas, este problema era muito pior, muito pior, 
eu consegui evoluir muito no curso, porque eu aprendi a lidar 
um pouco mais com isso, porque eu tinha um trauma de chegar 
lá na frente, tipo a gente fez teatro, então foi uma disciplina 
que desenvolveu bastante esta minha capacidade que era uma 
coisa pra mim bem privada, né? Talvez para uma pessoa que 
tinha dificuldade em matemática, a de matemática ajudou mais, 
mas no meu caso aquela lá me ajudou muito sabe, porque eu 
lembro até hoje que eu fiz um teatro, que foi um mico, todo 
mundo pagou muito mico, eu pensei bah nem acredito que eu 
consegui fazer aquilo, porque eu tinha muita dificuldade, [...].  
(Participante Eg3). 

A Participante Eg3, durante a entrevista, apresentou uma boa comunicação e 
se mostrou bem articulada, trazendo exemplos de como ela participa nas apresenta-
ções de trabalho em sala de aula, que se percebe comunicando bem, mas que ainda se 
sente inibida no início de cada apresentação. Ela também relatou que a comunicação 
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era um sério problema que tinha e que a disciplina contribuiu para o desenvolvimento 
desta competência, afirmando sua evolução a partir do aprendizado desta disciplina. 

A competência comportamental é uma das mais difíceis de ser desenvolvida, 
uma vez que comportamentos não podem ser gerados ou produzidos pelas organiza-
ções, porém podem ser estimulados e a mudança dependerá da atitude do indivíduo. 
(FISCHER, 2001).  

Observou-se que alguns aprendizes podem chegar ao Módulo Prático sem ter 
desenvolvido totalmente a competência esperada nesta disciplina. De acordo com 
a Participante Eg1, a empresa em que trabalha costuma admitir aprendizes, e ela 
tem observado que muitos jovens quando chegam à empresa têm dificuldade de se 
comunicar, principalmente ao atender ao telefone. Por isso, ela sugere que durante a 
formação teórica sejam feitas simulações de atendimento ao telefone, atendimento 
ao público e também teatro com estas situações, pois ela acredita que a maioria dos 
aprendizes tem medo de falar em público. 

Finalizando a análise das diferentes percepções sobre o Programa de Apren-
dizagem, será apresentada a visão das empresas que mais contratam aprendizes do 
SENAC Canoas. Estas empresas foram indicadas pela Coordenadora do Curso de 
Aprendizagem, durante entrevista realizada com ela. As empresas contatadas foram 
escolhidas por serem as que mais contratam aprendizes desta unidade do SENAC. 

Foram contatadas cinco empresas de diferentes segmentos do comércio e ser-
viço e todas se disponibilizaram para participar da pesquisa. Conversou-se com a área 
de Recursos Humanos de cada empresa, visando identificar as competências reque-
ridas para a contratação de novos empregados e comparar com a formação proposta 
pelos Cursos de Aprendizagem, assim como conhecer de que forma as empresas 
percebem o Programa de Aprendizagem. 

Começando pelo perfil profissional todas acreditam que um bom profissional 
deve ter desenvolvido a competência da Comunicação e Expressão, visto que, nestas 
empresas, terão contato com clientes e fornecedores. Também se verificou que saber 
trabalhar em equipe faz parte das competências requeridas por essas empresas, e se 
torna um diferencial do candidato a uma vaga de emprego, uma vez que competên-
cias se manifestam a partir da atitude de cada indivíduo. (FISCHER, 2001). 

A fala da Participante E2: “Penso que competências técnicas são mais fáceis 
de trabalhar do que os entendimentos sobre uma boa postura profissional, compor-
tamento, iniciativa e comprometimento, que são questões mais determinantes para a 
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permanência da pessoa na organização”. (Participante e2).

A informática, que foi considerada por egressos e alunos em formação como 
uma competência importante a ser desenvolvida, foi citada apenas por duas empre-
sas. Acredita-se que as empresas entendem que a informática é um conhecimento 
que pode ser treinado e aperfeiçoado com a prática, diferentemente de uma compe-
tência comportamental. Além do citado, buscou-se identificar o que é considerado 
na hora de indicar um jovem para o Programa de Aprendizagem e verificar se é feito 
algum processo seletivo para a escolha dos jovens. 

A Participante E1 costuma receber candidatos indicados pelo SENAC e, na 
maioria das vezes, é feito um processo seletivo na qual a: “empresa avalia quais os 
objetivos do jovem para o futuro, se os mesmos estão procurando o curso para de-
senvolvimento ou por pressão de algum familiar”. (Participante e1). A Participante 
E4 também realiza processo seletivo e, a partir da triagem de currículos, realiza a en-
trevista individual. Na entrevista se considera: “a vontade do Aprendiz em trabalhar 
e inserir-se no mercado de trabalho” (Participante e4). 

Nas falas das Participantes E1 e E4 percebe-se que nas duas empresas há a 
preocupação em escolher um jovem que tenha interesse de se inserir no mercado de 
trabalho, observa-se também que não há interesse em apenas preencher as cotas da 
aprendizagem e atender à legislação, mas também formar futuros profissionais, visto 
que, após o término do Contrato de Aprendizagem, estas empresas costumam efeti-
var os jovens que se destacaram no módulo prático.  

O processo seletivo também foi relatado pela Participante E3, que divulga as 
vagas de Aprendiz internamente, para que os funcionários possam indicar parentes 
para o processo seletivo: 

São selecionados através de currículos previamente coletados 
dos colaboradores (parentes ou conhecidos) e posteriormen-
te direcionados ao SENAC. É levada em consideração a idade 
(acima de 15 anos) e de preferência que sejam parentes de cola-
boradores para ter um contato maior com os familiares. 

Já a outra empresa escolhe aleatoriamente os aprendizes, dando preferência 
para filhos de funcionário. (Participante e2). Levantaram-se três hipóteses acerca do 
interesse das empresas em contratar parentes de funcionários: ter referência de quem 
está sendo indicado e de certa forma o respaldo de quem indica, uma vez que pode 
se entender que o novo funcionário não vai querer prejudicar o empregado que fez 
a indicação; estimular um maior engajamento do profissional que indicou, pois pode 
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ser entendido que a empresa está fazendo um favor em contratar tal parente; e, por 
último, aumentar a renda familiar do empregado, pois terá mais uma remuneração se 
o filho estiver participando do programa. 

Quanto aos conteúdos propostos, observa-se que as empresas estão inteiradas 
sobre os assuntos trabalhados em sala de aula e os reconhecem como importantes 
para os profissionais que irão trabalhar em suas empresas. A Participante E3 afir-
ma: “O Programa de Aprendizagem é bem elaborado, com um conteúdo atual e 
de forma inovadora”. Outra empresa complementa: “o curso engloba tudo o que 
a empresa precisa”. (Participante e5). Nestas duas empresas há exemplos de jovens 
que permaneceram trabalhando após o término do contrato de aprendizagem, o que 
também reforça que os conteúdos trabalhados estão de acordo com a necessidade 
das empresas. 

Uma prática diferenciada acontece na empresa E3. O jovem, no módulo práti-
co, não permanece em apenas um setor, ele faz um revezamento em diversos setores 
e após verifica-se em qual setor ele obteve um melhor desempenho, podendo perma-
necer neste setor se a empresa tiver alguma vaga aberta. 

Articulando Teoria e Prática do Desenvolvimento de Competências  
Profissionais: Entendendo a Contribuição para a Inserção do Jovem no 
Mercado de Trabalho  

Observou-se que além da inserção no mercado de trabalho, para o jovem 
egresso o desenvolvimento de competências contribuiu também: para o desenvolvi-
mento de uma postura profissional adequada, permitiu a descoberta da vocação para 
uma profissão, possibilitou o início da independência financeira e segurança para 
falar em público. 

A Participante Eg1 fez a aprendizagem no escritório da administradora de um 
grande Shopping da região metropolitana de Porto Alegre/RS, depois do contrato de 
aprendizagem, teve a possibilidade de continuar na empresa fazendo estágio enquan-
to estudava o ensino médio e, após o estágio, foi efetivada como empregada. Ao todo 
já são cinco anos trabalhando na mesma empresa. A atividade prática foi na área de 
Recursos Humanos, segundo a participante ela já adquiriu bastante conhecimento e 
a partir desta experiência despertou a vontade de continuar seus estudos, principal-
mente por acreditar que terá mais chances de crescimento futuramente, por isso há 
um ano ela está cursando o ensino superior nesta área. 
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Na opinião da participante o que fez a diferença para que ela fosse efetivada 
foi a postura profissional que ela desenvolveu durante a formação no SENAC Ca-
noas. Segundo a mesma, ela aprendeu que para ser um bom profissional é necessário 
ser comprometido, ser assíduo, ter pontualidade e mostrar interesse em aprender.

 Já a Participante Eg2 não pôde ser efetivada na empresa onde fez o Módulo 
Prático, pois na época ela não tinha a idade mínima necessária (16 anos), porém o 
curso despertou nela o interesse em continuar os estudos: “foi mais a partir do SE-
NAC mesmo que eu comecei a me puxar, não era aquela coisa assim dedicada [...]. 
Abre muitas portas quando a pessoa está estudando, você tem mais chance de cres-
cimento e desenvolvimento na empresa onde está trabalhando”. 

Isto fica evidente, visto que após ela participar do Programa de Aprendizagem 
fez um curso Técnico de Administração, em que buscou experiências através de es-
tágios e atualmente está cursando o ensino superior. Esta fala vem ao encontro de 
uma das competências esperadas ao término da formação que é: “elaborar plano de 
ação pessoal e profissional, identificando o cenário atual do mundo do trabalho [...]”. 
(SENAC, 2011). 

Ao perguntar o que significou participar do Programa de Aprendizagem, a 
Participante Eg1 respondeu com bastante emoção, a qual pôde ser percebida tam-
bém em sua fala: 

Mudou a minha vida completamente, foi meu primeiro empre-
go, foi através do SENAC, que eu estou onde estou hoje. Foi 
um curso que nem todos os colegas levavam a risca, pensavam 
como um cursinho para ganhar alguma bolsa por alguns me-
ses, eu não, o meu futuro foi no SENAC, o que sou hoje foi 
devido ao SENAC, fui lá e estou até hoje, já são cinco anos.  
(Participante Eg1). 

Observa-se em seu discurso que para o jovem ter sucesso na sua inserção 
profissional também é necessário ter atitude e foco de onde se quer chegar. Estas 
competências estão previstas ao final da sua formação e serão mencionadas em sua 
certificação, mas será que todo jovem que participa do Programa de Aprendizagem 
consegue desenvolver estas competências? De acordo com a participante, observa-se 
que estas competências são apropriadas pelos jovens que estão comprometidos com 
a formação, então não necessariamente todos desenvolverão estas competências, por 
mais que os docentes possam variar os estímulos e recursos, parece algo inerente ao 
participante mobilizar ou não estas ações.

 Na fala da Coordenadora do Curso de Aprendizagem também se verifica esta 
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visão de saber aproveitar a formação como trampolim para a carreira profissional: 
“Eu percebo bastante isso, e é muito assim daquele que sabe aproveitar a oportuni-
dade e do que não tá maduro ainda, porque não é não querer, é imaturo, mas assim 
têm muitos que aproveitam”. (Participante coord. curso). 

Um fator importante levantado nesta fala é referente à imaturidade do aluno, 
pois como foi apresentado anteriormente a maioria dos alunos que estão cursando 
a aprendizagem tem entre 14 e 17 anos de idade, idade de várias mudanças, tanto 
físicas como emocionais, portanto fica difícil exigir que tenha a clareza das possibi-
lidades que o curso oferece. Então, não necessariamente é falta de vontade ou visão 
do jovem de aproveitar mais um programa assistencial oferecido pelo governo, mas 
sim falta deste discernimento, pois ele está numa fase de transição escola-trabalho. 
“No processo de transição da adolescência para a vida adulta, o jovem é vulnerável e 
suscetível a toda e qualquer pressão a que esteja exposto”. (FERREIRA; RIES, 2003, 
p. 51). 

O aspecto maturidade também é uma preocupação da empresa, principalmen-
te em relação a postura profissional, por isso uma empresa sugeriu: “trabalhar mais 
a maturidade empresarial (comportamento, postura e as diferenças entre escola e 
trabalho). Na verdade acredito que isso já seja trabalhado pelo SENAC, mas é preciso 
reforçar bem essa parte”. (Participante e2). 

Neste contexto, para a Participante Eg3, participar do Programa de Apren-
dizagem possibilitou sua independência financeira através do acesso ao mercado de 
trabalho e a descoberta de uma área de vocação, como pode ser percebida na fala a 
seguir: 

Significa uma realização estar trabalhando na área que eu estou, 
pois eu queria muito. Porque eu sempre quis muito trabalhar, 
porque na minha casa eu sou obrigada a trabalhar, porque a mi-
nha mãe não tem condições de me bancar, então pra mim isto 
é a minha independência. Tipo hoje, tudo que eu tenho foi eu 
que comprei, então eu tenho este sentimento desde a época que 
eu comecei a trabalhar, imagina eu ganhava R$ 200,00, agora 
eu vou trabalhar e vou comprar as minhas coisas, então aquilo 
significava a minha independência sabe, não depender de mais 
ninguém. Que nem hoje eu trabalho na área que eu quero, tô 
aprendendo, fazendo as minhas coisas, vinculando com o curso, 
então pra mim isto é muito bom. (Participante eg3). 

Semelhante à trajetória da Participante Eg2, a Participante Eg3 depois da 
formação profissional concluiu o Ensino Médio, fez curso Técnico em Adminis-
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tração e hoje está cursando o Ensino Superior e atribui a descoberta de sua voca-
ção para trabalhar na área de Recursos Humanos à sua participação no Programa  
de Aprendizagem: 

Se não fosse esta primeira inserção eu não saberia que gosto de 
trabalhar na área de Recursos Humanos e talvez hoje as coisas 
tivessem sido muito diferentes e frustrantes. As disciplinas nos 
proporcionavam o conhecimento do mercado que não conhe-
cíamos, foi muito positivo. O curso de aprendizagem me apre-
sentou o mercado de trabalho. (Participante eg3). 

Atualmente, 70% dos jovens egressos que responderam ao questionário, estão 
empregados, sendo que 45% estão atuando na área em que fizeram a Aprendizagem. 
Neste universo foram entrevistados dois egressos que estão atuando no mercado de 
trabalho e um que está procurando estágio na área do curso que está fazendo. 

Para as empresas contratantes pesquisadas o Programa de Aprendizagem con-
tribui para a formação de jovens que poderão ser aproveitados em futuras vagas, já 
que nos cursos são desenvolvidas as competências necessárias para a contratação de 
novos empregados, segundo os critérios das entrevistadas. Também por considera-
rem os cursos adequados, inovadores e atualizados, esta contribuição fica evidente 
nas falas das entrevistadas quando falaram sobre a contratação de egressos do pro-
grama. Compartilha também desta visão a entrevistada do Ministério do Trabalho 
e Emprego, durante a entrevista com a Participante MT1. Em várias situações de-
monstrou-se a preocupação de auxiliar o jovem que está em situação de vulnerabi-
lidade, pois ela entende que se o jovem permanecer ocioso ele facilmente pode se 
envolver com a criminalidade, e a participação no Programa de Aprendizagem além 
de auxiliar na renda familiar, pode ocupar o tempo deste jovem e contribuir para o 
desenvolvimento de uma profissão. 

Esta participante também percebe claramente que o jovem que já está inse-
rido no mundo do crime, dificilmente irá querer participar do Programa de Apren-
dizagem, pois em pequenos delitos ele pode arrecadar mais que a remuneração do 
Aprendiz, além de que na formação é necessário estudar e trabalhar. Ela, porém, não 
é totalmente descrente, pois demonstrou confiar que o jovem que tem vontade de 
mudar e atitude para isso, pode sim aproveitar a oportunidade dada no Programa de 
Aprendizagem. Como exemplo citou o programa desenvolvido na FASE em que, tal-
vez, poucos possam ser recuperados, mas aqueles que assumirem este compromisso, 
se tornarão pessoas melhores, inclusive para a sociedade. 

Talvez convenha observar aqui que a participante não sabe de um convênio 
FASE/UFRGS, do qual participam os cursos de Educação, Psicologia, Serviço Social 
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e Direito. Tal convênio mudou radicalmente a situação. O fator acolhimento, respeito 
e afeto está sendo decisivo. 

Já para o jovem que está em formação a participação no Programa de Apren-
dizagem, segundo a MT1, possibilitará inicialmente a inserção no mercado de traba-
lho, pois de acordo com os dados levantados com os alunos que estão cursando o 
programa, 80% terão o acesso ao primeiro emprego, e há também este entendimento 
por parte dos alunos à respeito das contribuições das competências desenvolvidas no 
Programa de Aprendizagem para a inserção no mercado de trabalho: “aprendemos 
a corrigir coisas nas quais erramos e nem sabemos. Aqui temos como errar, para que 
no mercado de trabalho sejamos o melhor possível e não errar tanto”; “Estamos re-
cebendo tanto treinamento quanto experiência, e isso é uma contribuição enorme”; 
“porque a empresa precisará de pessoas qualificadas e o SENAC me qualificou, por 
isso será muito útil”; “pelo fato das disciplinas proporcionarem uma preparação para 
o mercado de trabalho, abordando temas bem detalhados, talvez nunca visto pela 
maioria dos aprendizes”. (Participantes qf29; qf116; qf119; qf95). 

Esta preocupação também apareceu nos resultados que o Gráfico 2 a seguir 
apresentará a percepção dos alunos em relação às contribuições de estar participando 
do Programa de Aprendizagem:

Gráfico 2 – Contribuições da Participação no Programa de Aprendizagem

Fonte: Autoria própria, 2012.
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Nesta pesquisa não se terá a possibilidade de verificar se estas percepções se 
concretizaram, pois os alunos concluirão a formação após o término da pesquisa 
e pelo fato de que algumas contribuições percebidas precisam de mais tempo para 
acontecer, como no caso dos alunos egressos pesquisados. O que se pode afirmar 
é que há muita crença que estas percepções se concretizarão no futuro, como apre-
sentado nas falas a seguir: “a gente vai poder usar esse curso para o resto da nossa 
vida, porque em qualquer profissão que a gente for trabalhar a gente vai utilizar este 
curso”; “porque este curso já está fazendo com que eu cresça antes mesmo de partir 
para a prática”. (Participantes qf31; qf27).  

Os docentes e os demais envolvidos no Programa de Aprendizagem do  
SENAC Canoas, também entendem que as competências desenvolvidas contribuem 
para a carreira profissional, como pode ser observado na fala a seguir: 

Quando a gente tem uma preparação antes, a gente tira de letra, 
faz a diferença, então sim eu acho que é uma grande oportuni-
dade um curso como este. Não tanto assim, óbvio que eles vão 
ter a experiência de trabalho, eles vão passar por várias outras 
experiências uma diferente da outra, mas é pela carteira de tra-
balho estar assinada e pelo curso que eles têm, entendeu? Que 
vai estar lá no teu currículo curso do SENAC, mostrando que 
tu fez um curso de 10 meses, uma carga horária de 800h, isto aí 
para um guri de 14/15 anos é muita coisa, muita coisa, a gente 
não tinha isto. [...] (Participante prof. 4).  

O estudo de caso apresentado, aponta pontos positivos na formação proposta 
pelo Programa de Aprendizagem Profissional, já que verificou que a participação no 
programa possibilita o acesso ao primeiro emprego dos jovens que estão em forma-
ção, que as competências profissionais desenvolvidas contribuíram para a permanên-
cia dos jovens nas empresas em que fizeram a prática e também para a trajetória pro-
fissional percorrida pelos egressos desde a participação no curso até os dias atuais.

Desta forma, a pesquisa esclareceu as contribuições do Programa de Apren-
dizagem Profissional para o desenvolvimento de competências profissionais para a 
inserção do jovem no mercado de trabalho e o programa recebe claramente os méri-
tos por esta inserção, tanto pelos jovens egressos, quanto pelos em formação. Ressal-
ta-se que os jovens pesquisados percebem somente pontos positivos no programa, 
visto que em nenhum momento da pesquisa houve indícios de alguma crítica sobre 
a forma fragmentada que os conteúdos são abordados e os limites impostos em al-
gumas atividades propostas, visto que direcionam as práticas para a repetição dos as-
suntos apresentados teoricamente, consequentemente preparando para um trabalho  
que privilegia a execução. 
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Tecnologias de informação e comunicação,  
comunicação e educação: encontro possível!

Andreza Lima Marimon da Cunha
Luciana Backes

Introdução

 Esse artigo emerge de algumas reflexões propostas na dissertação “Obstá-
culos e potencialidades no uso das tecnologias de informação e comunicação como 
prática dialógica na educação” Cunha (2013), desenvolvida no contexto da linha de 
pesquisa: Culturas, Linguagens e Tecnologias na Educação, do programa de Pós-
Graduação em educação. Essa pesquisa se desenvolve por meio da problemática: 
como essas tecnologias atuam enquanto mediadoras da comunicação no contexto 
escolar? Assim, objetivou-se verificar se alunos e professores utilizam as novas tec-
nologias para se comunicar. Afinal, de que forma as tecnologias de informação e co-
municação podem ser mediadoras da comunicação entre professores e alunos? Com 
base no senso comum, tínhamos algumas projeções do cenário que encontraríamos: 
professores são resistentes à tecnologia e não sabem usar o computador e a internet, 
ao contrário dos jovens que dominam totalmente as novas tecnologias e são superco-
nectados. 

Inicialmente vamos tratar as TICs no contexto social, por meio da formação 
de comunidades virtuais, como é o “estar junto” no cotidiano. Após iremos discutir 
sobre as mudanças na educação que implicam as TICs, para avançarmos nas relações 
de comunicação no contexto educativo. Nessa perspectiva, ampliamos com a relação 
dialógica entre professor e aluno. Então, com o intuito de estabelecer um diálogo 
entre o senso comum e o referencial teórico, foram analisados os dados da pesquisa 
TIC Educação 2011 e constatamos que o cenário é mais complexo do que imagina-
mos.

Tecnologias de informação e comunicação e as comunidades virtuais

As TICS potencializam o acesso à informação e, consequentemente, as novas 
formas de pensar e de conhecer, marcadas pela interação e pela construção coletiva. 
Com a grande capacidade de armazenamento, reprodução, transferência e comparti-
lhamento de conteúdos, as novas tecnologias contribuem para a inteligência coletiva, 
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à medida que se baseiam na comunicação e na socialização de conhecimento. Esse 
coletivo auto-organizado é capaz de, por meio da sinergia de saberes e da imaginação, 
produzir e compartilhar sentido através das técnicas de um modo dinâmico e autô-
nomo (LEVY, 1999, p. 130-157).

O conhecimento não se restringe mais aos domínios geográficos localizado da 
escola. Será que a escola teme o conhecimento que está além dos seus muros? Tão 
mais enriquecedor para a educação é o saber navegar por e-mails, chats, fóruns, blogs, 
comunidades, do que permanecer fechado numa sala de aula.

É preciso reconhecer que a internet está mudando a maneira como nos co-
municamos. Para Wolton, a revolução não é da informação, mas da comunicação: o 
foco está mais nas relações que estabelecem do que na mensagem propriamente dita. 
Podemos nos comunicar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, com 
várias pessoas ao mesmo tempo. A “aldeia global” de McLuhan, que previa o fim das 
fronteiras da comunicação, tornou-se uma “torre de babel” (WOLTON, 2011, p. 15).

Ainda estamos tentando entender o vertiginoso crescimento da comunicação 
nos espaços digitais virtuais, onde as pessoas se relacionam e compartilham de tudo 
sem que, contudo, se estabeleça uma ordem. A partir da possibilidade de compar-
tilhamento de conteúdos, informações e experiências em tempo intemporal e em 
espaços de fluxos, a rede explora novas relações e derruba barreiras sociais, econô-
micas, culturais, políticas e geográficas, como pudemos ver, em 2011, nos movimen-
tos da Primavera Árabe e do Ocupe Wall Street. Assim, por meio do uso da internet 
evidenciamos a construção coletiva, através da interação entre pessoas, da formação 
de comunidades, da comunicação facilitada pelo virtual (LEVY, 1999). Com o cibe-
respaço, afirma Levy que podemos “colocar em sinergia os saberes, as imaginações, 
as energias espirituais daqueles que estão conectados a ele” (1999, p. 131). Essa outra 
ordem do mundo virtual é possível, mas não é uma regra. Por isso, afirma Wolton 
(1999), o grande desafio da comunicação é a gestão das diferenças e não a descoberta 
das semelhanças. Na escola, a questão é trabalhar a sinergia entre alunos e profes-
sores, burilando as diferenças em função de um objetivo comum, o conhecimento.

Para Lemos, “as comunidades virtuais eletrônicas são agregações em torno 
de interesses comuns, independentes de fronteiras ou demarcações territoriais fixas” 
(2010, p. 87). Na mesma linha, Levy (1999, p. 127) afirma que “uma comunidade vir-
tual é construída sobre as afinidades de interesses, de conhecimentos, sobre projetos 
mútuos, em um processo de cooperação ou de troca, tudo isso independentemente 
das proximidades geográficas e das filiações institucionais”. As comunidades virtuais 
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apoiam-se no fator de interconexão das TICs: a capacidade de interligação que não 
só estabelece um sistema de redes, mas cria a sensação de um espaço envolvente, 
próximo a um sentimento comunitário.

Podemos relacionar esse sentimento de pertencimento ao “estar junto” carac-
terizado na pós-modernidade de que nos fala Maffesoli (2012). O sociólogo francês 
ressalta a volta das tribos, nas quais as pessoas reúnem-se de acordo com seus gostos, 
interesses e objetivos. Esses espaços virtuais, assim como os espaços geograficamen-
te localizados, afirma Maffesoli, são configurados pelo desejo de comunhão: “o que 
prevalece é a pulsão comunitária que induz a fazer, a ser, apensar como o outro e, so-
bretudo, em função do outro” (2012, p. 100-101). As tecnologias estão promovendo 
o reencantamento do mundo. 

As comunidades virtuais não seguem os mesmos modelos das comunidades 
constituídas em espaços geográficos, mas não deixam de ser reais (CASTELLS, 1999, 
p. 445). Dizer que a tecnologia distancia as pessoas é um dos muitos mitos que cer-
cam a internet. Levy (1999, p. 129) afirma que as redes de computadores não substitui-
rão os encontros físicos, mas atuarão como seu complemento. Para ele, o ciberespaço 
possibilita reuniões de grupos humanos que antes eram apenas potenciais. Também, 
Lemos ressalta que “as novas tecnologias podem atuar não apenas como vetores de 
alienação e desagregação, mas também como máquinas de comunhão, de comparti-
lhamento de ideias e sentimentos, de formação comunitária” (2010, p. 139). Embora 
o senso comum sinalize um movimento de individualização promovido pela internet, 
as pessoas continuam querendo se comunicar, interagir, trocar informações.

O ciberespaço é um ambiente de circulação de discussões plu-
ralistas, reforçando competências diferenciadas e aproveitando 
o caldo de conhecimento que é gerado dos laços comunitários, 
podendo potencializar a troca de competências, gerando a cole-
tivização dos saberes. A dinâmica atual do desenvolvimento das 
redes de computadores e seu crescimento exponencial caracte-
rizam o ciberespaço como um organismo complexo, interativo 
e auto-organizante. [...] O ciberespaço é um ambiente mediá-
tico, como uma incubadora de ferramentas de comunicação, 
logo, como uma estrutura rizomática, descentralizada, conec-
tando pontos ordinários, criando territorialização e desterrito-
rialização sucessivas (LEMOS, 2010, p. 136).

A internet é um ambiente agregador que rompe a limitação geográfica. As co-
munidades virtuais são um coletivo mais ou menos permanente, que se organiza 
em torno de um ou mais interesses. Sua constituição funda-se sobre o compartilha-
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mento de informação, do saber, a aprendizagem coletiva e os processos abertos de 
colaboração (LEVY, 1999, p. 130). O desenvolvimento das TICs exalta a produção 
coletiva do conhecimento e o acesso comum a ele. Para Maffesoli (2012), o saber 
não é mais vertical, agora é para além do horizontal, ou seja, é transversal. Segundo 
Wolton (2011), se ontem, comunicar era transmitir, em função das relações humanas 
marcadamente hierárquicas, hoje é negociar, pois indivíduos e grupos estão cada vez 
mais em igualdade.

Não estamos aqui para defender as maravilhas ou os riscos das tecnologias na 
sociedade, pois elas já fazem parte do cotidiano, mas tentar compreender as mudan-
ças que elas vêm desencadeando. Para Castells (1999), a revolução da tecnologia da 
informação é tão fundamental para a história quanto a Revolução Industrial, trans-
formando características da sociedade, da economia e da cultura. Essas transforma-
ções, de fato, estão acontecendo, afetando o modo como as pessoas estão vivendo, 
trabalhando, estudando, se relacionando. Na escola, portanto, não é diferente. As 
relações ocorrem, também, pelas tecnologias de informação e comunicação e o pro-
cesso educativo enquanto processo comunicacional precisa tomar parte desses novos 
modos de interação.

Mudanças na educação com as TICs: conquistas e obstáculos

As tecnologias de informação e comunicação suscitam diferentes inquietações 
em educadores e pesquisadores sobre sua presença na escola. A internet exige uma 
abordagem ampla e interdisciplinar, que dê conta de suas múltiplas faces e sem muita 
ordem. Na sociedade da informação, é difícil estudarmos as tecnologias de informa-
ção e comunicação em um único contexto, pois as utilizamos em todo momento, por 
seus diversos meios. Tudo hoje está conectado: o computador, o celular, a televisão, 
o videogame, seja em casa, na rua ou na sala de aula.

Gadotti (2004, p. 1) reconhece que a relação entre a educação e a comunica-
ção é complexa, justamente pela multiplicidade de meios. A internet é apenas um dos 
meios com os quais a escola precisa lidar, há ainda livros, revistas, jornais, vídeos, te-
levisão, rádio, etc. E todos são meios de comunicar. Busca-se uma convergência entre 
esses dois campos – educação e comunicação. Os estudos nessa área restringem-se 
ao uso dos meios de comunicação na escola ou à analise de conteúdos veiculados 
pela mídia (KENSKI, 2008, p. 648). É nas relações entre professores e alunos, entre 
educadores e educandos, seja na escola ou fora dela, que surge um campo profícuo 
de investigação.
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O ato de comunicação expressado não se restringe, portanto, 
aos suportes ou aos processos intencionais de uso das mídias 
pelas escolas ou pela indústria cultural. O ato de comunicação 
em educação é um movimento entre pessoas que possuem 
em comum a vontade de ensinar e aprender (KENSKI, 2008,  
p. 650).

Entendendo a comunicação como algo inerente à educação, podemos avançar 
no sentido de discutir sobre o espaço das tecnologias na escola. Não há mais como 
negar que as tecnologias de informação e comunicação criam um novo espaço para 
a construção do conhecimento com todas as múltiplas possibilidades que o cibe-
respaço propõe. Para Kenski, as tecnologias de informação e comunicação, além de 
potencializar outras formas de agir e de pensar, afetam “a maneira de trabalhar em 
atividades ligadas à educação escolar” (2004, p. 29-46), transformam a dinâmica da 
sala de aula, redefinindo os papéis tanto do professor quanto do aluno, subverten-
do a lógica de transmissão e recepção de conteúdos para um processo colaborativo 
onde os participantes propõem, criam, questionam, discutem e constroem juntos o 
conhecimento.

Como destaca Moraes: “é preciso diversificar espaços, processos e metodolo-
gias educacionais, bem como expandir a escola em direção à comunidade, utilizando 
os recursos tecnológicos que estão disponíveis, colocá-los a serviço da educação e 
não mais nos alijarmos deles” (2000, p. 188). Mais do que nunca, a escola precisa 
ser contextualizada. Além da formação inicial e continuada de professores, Bevort e  
Belloni citam cinco obstáculos à consolidação do uso das mídias na educação: 

i) ausência de preocupação com a formação das novas gera-
ções para a apropriação crítica e criativa das novas tecnologias 
de informação e comunicação (TIC); ii) indefinição de políticas 
públicas e insuficiência de recursos para ações e pesquisas; iii) 
confusões conceituais, práticas inadequadas, “receitas prontas” 
para a sala de aula, em lugar da reflexão sobre o tema na forma-
ção de educadores; iv) influência de abordagens baseadas nos 
efeitos negativos das mídias que tendem a bani-las da educação, 
em lugar da compreensão das implicações sociais, culturais e 
educacionais; v) integração das TIC à escola de modo mera-
mente instrumental, sem a reflexão sobre mensagens e contex-
tos de produção (BEVORT; BELLONI, 2009, p. 183). 

No contexto atual, computadores estão sendo instalados nas escolas – públicas 
e particulares – do país, mas pouco tem se pensado sobre como e para que utilizá-los. 
Os educadores ainda não sabem lidar totalmente com a onipresença da tecnologia 
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na vida dos jovens. Uns veem esse fenômeno como passageiro, outros até procuram 
surfar na onda, mas ainda encaram o computador como um excelente recurso da 
aula instrucionista, o que apenas disfarça a continuidade das formas tradicionais de 
ensino (DEMO, 2009, p. 13). As tecnologias não deveriam ser inseridas na escola pela 
novidade, mas antes pelo seu sentido, pelo “para quê” (TOSCHI, 2005, p. 39). Para 
isso, exige-se preparação, reflexão, envolvimento da comunidade escolar, mudanças 
não só na infraestrutura, mas no currículo, na metodologia e no projeto pedagógico.  

Parece-me mais apropriado dizer que o fundamento dessa nova 
pedagogia tem de ser a pesquisa, como mecanismo central do 
processo de construção do conhecimento, do qual professores 
e alunos participem criativamente, redefinindo radicalmente os 
papéis e as relações entre eles e potencializando de modo iné-
dito a construção coletiva do conhecimento. A nova pedagogia 
deve permitir a apropriação dos saberes e das técnicas, incorpo-
rando-os à escola de modo a valorizar a cultura dos alunos e a 
criar oportunidades para que todas as crianças tenham acesso a 
esses meios de comunicação. Humanizar as máquinas de comu-
nicar, dominá-las, sujeitando-as aos princípios emancipadores 
da educação, eis aí o desafio que está posto. (BELLONI, 1998, 
s/p).

Outro desafio das novas tecnologias na escola é o risco de ampliar a aprendi-
zagem tecnicizada. Um dos pioneiros da utilização do computador na sala de aula, 
Papert crê, contudo, na destecnização da aprendizagem justamente por meio da tec-
nologia. O autor compara a grande mudança que a Educação pode ter em função da 
tecnologia com a medicina, mas em um processo oposto: “a medicina mudou, tor-
nando-se cada vez mais técnica em sua natureza; na educação, a mudança virá através 
da utilização de meios técnicos para eliminar a natureza técnica da aprendizagem na 
escola” (2002, p. 55). 

[...] a instituição escola, com seus planos diários de lições, cur-
rículo estabelecido, testes padronizados e outras tantas parafer-
nálias, tende constantemente a reduzir a aprendizagem a uma 
série de atos técnicos e o professor, ao papel de um técnico. 
Evidentemente, ela jamais obtém sucesso completo, pois os 
professores resistem ao papel de técnico e carregam relaciona-
mentos humanos naturais afetuosos para dentro de suas salas 
de aula. No entanto, o que é importante pensar em relação ao 
potencial para megamudanças é que esta situação coloca o pro-
fessor num estado de tensão entre dois polos: a escola tenta 
fazer do professor um técnico; entretanto, na maioria dos casos, 
um senso de identidade resiste, embora em muitos o professor 
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tenha internalizado o conceito de ensino da escola. Cada pro-
fessor encontra-se, portanto, em algum lugar na extensão do 
contínuo entre o técnico e o que ouso chamar de um verdadeiro 
professor (PAPERT, 2002, p. 54-55). 

Convém lembrar que a comunicação, antes de ser um processo técnico, é um 
processo humano. Por isso, o educador não pode ver as TICs como uma forma mais 
rápida e aperfeiçoada de transmissão de conhecimentos em relação às técnicas ante-
riores. Não podemos utilizar a comunicação e as técnicas de comunicação com outro 
objetivo que não seja a transformação social. Para Gutierrez, os meios e as técnicas 
de comunicação não têm sentido se não seu valor em relação ao homem. Por isso 
“toda pedagogia deverá basear-se no processo de comunicação e não tanto nas técni-
cas audiovisuais” (GUTIERREZ, 1978, p. 34).

Os professores precisam se aliar à tecnologia e inseri-la no aperfeiçoamento 
do processo comunicativo com os alunos. Esse processo exige mudanças de atitudes 
e de posicionamento cultural no ambiente escolar (MORAES, 2000). A escola não 
pode fazer com a internet o que fez com a televisão, simplificando-a como uma mídia 
de má qualidade (TOSCHI, 2005, p. 40). Os meios de comunicação têm todos os 
quesitos para conviver com a educação, desde que utilizados criticamente. O que não 
se pode é manter a visão moralista e rançosa de que os meios são superficiais, mani-
pulam e fazem mal aos jovens (MARTIN-BARBERO, 1996).

[…] a televisão, que é indispensável na formação de todo cida-
dão e cidadã de hoje, deve ser acompanhada na educação por 
uma pedagogia da comunicação que a analise criticamente. Ela 
deve ser desmistificada pela escola e não substituir a escola, por-
tanto fazer parte também do curriculum escolar. A escola deve 
explorar mais os meios como: o rádio, televisão, o vídeo, a in-
ternet; não como acessórios, mas como instrumentos indispen-
sáveis de trabalho. A escola não deve impedir o aluno e a aluna 
de assistir televisão, mas ensiná-los a assistir televisão com uma 
postura crítica (GADOTTI, 2004, p. 2). 

Para Gutierrez, a escola ignora os meios de comunicação e dá as costas à reali-
dade social criada por eles. Assim, o sistema de educação tradicional ainda é mantido. 
Segundo o autor, “o giz, o quadro-negro e um indivíduo frente a trinta ou quarenta 
alunos continuam sendo a estrutura fundamental de aprendizagem numa sociedade 
eletrônica, universal e ultracósmica” (1978, p. 29). Meios de comunicação como a 
televisão modificam os lugares do saber, deslocam as fronteiras entre razão e imagi-
nação. No contexto das TICs e da pós-modernidade, podemos dizer que 
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emerge um projeto pedagógico que questiona radicalmente o 
caráter monolítico e transmissível do conhecimento, que reva-
loriza as práticas e as experiências, que revela um saber mosaico 
feito de objetos móveis e fronteiras difusas, de intertextualida-
des e bricolagens. E é nesse projeto de saber onde começa a 
abrir-se caminho à possibilidade de deixar de pensar antagoni-
camente escola e meios audiovisuais. Pois se já não se escreve 
nem se lê como antes é porque tampouco se pode ver nem 
representar como antes (MARTIN-BARBERO, 1996, p. 6). 

Citamos aqui alguns problemas, mas quais são os obstáculos para o uso das 
TICs na escola na visão dos próprios educadores? Os professores (73%) discordam 
que não sabem como usar o computador e a internet na escola. Também não con-
cordam que os currículos não deixam espaço para inovação (66%). Para 76%, não 
é verdade que o uso do computador e da internet é um objeto pouco importante na 
escola. Três fatores, no entanto, chamam a atenção: 33% dos professores ainda con-
cordam, em alguma medida, que acreditam em métodos tradicionais de ensino, 49% 
dos professores concordam, em alguma medida, que não há tempo suficiente para 
o prepararo de aulas com o computador e a internet e 75% concordam, em alguma 
medida, que os alunos sabem mais sobre computador e internet do que o professor 
(COMITÊ, 2012, p. 318-327). 

Podemos dizer, portanto, que os professores valorizam e sabem usar as TICs, 
conforme indicam, mas não sabem tanto ou como os estudantes. Muitos continuam 
a aplicar os métodos tradicionais de ensino, a diferença é que contam agora com o 
apoio do computador e da internet. Para eles, as TICs estão mais ligadas ao fazer do 
educador, na medida em que facilitam seu trabalho de pesquisa e apresentação de 
conteúdos. Os jovens têm uma visão mais global, não veem no computador apenas 
uma ferramenta, uma máquina. Dão novos sentidos às tecnologias. Veem no cibe-
respaço um lugar, mesmo virtual, onde podem conversar, jogar, aprender, ensinar, 
compartilhar.

Professores reconhecem a contribuição das TICs em alguns aspectos. Por 
exemplo, a maioria concorda, em alguma medida, que passou a ter acesso a materiais 
mais diversificados/de melhor qualidade (95%), adotar novos métodos de ensino 
(90%), ter maior domínio do uso do computador e da internet (89%), colaborar mais 
com outros colegas da escola (80%) e ter contato com professores de outras escolas 
e com especialistas de fora (69%) (COMITÊ, 2012, p. 336-342). Embora na teoria, os 
docentes valorizem o papel das TICs em seu trabalho – o que revela um importante 
avanço na aplicação das tecnologias na educação –, na prática o ritmo das transfor-
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mações é lento – os próprios professores reclamam da falta de tempo para planejar as 
atividades. A velocidade das TICs produz, contudo, novas necessidades e os alunos, 
acompanhando essas transformações, trazem para o dia a dia suas experiências, seu 
imaginário, exigindo dos professores novos saberes e compreensões.

Freire destaca a importância do “contorno ecológico, social e econômico em 
que vivemos”. Consideramos fundamental conhecer e estar abertos à realidade dos 
alunos, tornando-se “menos estranho e distante dela” (FREIRE, 2011a, p. 134). Para 
Gutierrez, é preciso fazer uma revisão da escola e dos meios de comunicação à luz da 
comunicação dialógica. Sua proposta é “fazer da escola um centro de comunicação 
dialógica e converter os meios de comunicação em escola participante” (1978, p. 30).

Para Kenski as TICs não estão mudando a maneira como os professores tra-
balham com os alunos, pois são encaradas apenas como recursos didáticos e “ainda 
estão muito longe de serem usadas em todas as suas possibilidades para uma melhor 
educação” (2011, p. 45). Alterações no processo educativo só serão alcançadas quan-
do forem estabelecidos novos conhecimentos, relações, atitudes, comportamentos, 
experiências por parte alunos, professores e da própria escola.

Educar é comunicar, comunicar é educar

Como podemos articular a comunicação na educação? Segundo Moran,  
Masetto e Behrens, “o conhecimento se dá fundamentalmente no processo de inte-
ração, de comunicação” (2006, p. 24-25). Quando os envolvidos representam suas 
percepções, estabelecem as perturbações e, juntos, buscam compensar as perturba-
ções. Neste processo de interação, todos os envolvidos transformam-se por meio 
de suas aprendizagens e constroem o novo conhecimento. Comunicando-nos, apro-
fundamos nossos níveis de conhecimento pessoal, comunitário e social. Por meio 
dos processos de interação e interiorização (aprendizagem), podemos compreender 
melhor o mundo e os outros, ou seja, entramos em contato com o mundo externo 
e reelaboramos internamente o que captamos (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 
2006). É impossível dissociar a comunicação da educação. A educação se dá através 
de um processo de comunicação, de compartilhamento de conhecimentos, experiên-
cias, olhares sobre o mundo, uma estrada de duas vias na qual o conhecimento pode 
avançar e retornar. Para Freire (2002), o ato educativo não está na transmissão de co-
nhecimento, mas na ação dialógica entre educadores e educandos, na qual se constrói 
o conhecimento. De acordo com o autor, “a educação é comunicação, é diálogo, na 
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medida em que não é transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocu-
tores que buscam a significação dos significados” (2002, p. 69).

Freire (2002) considera um obstáculo à transformação a concepção de educa-
ção baseada na transferência de conhecimento, em que o educador despeja conteú-
dos memorizados e o educando é tratado como um ser passivo, sem estímulo à par-
ticipação, que só recebe esses conteúdos. Nessa concepção “bancária” de educação, 
em vez de comunicar-se, o educador faz “comunicados” (FREIRE, 2011a, p. 80). A 
comunicação, no entanto, exige reciprocidade, um “acordo entre os sujeitos”, para 
que os signos sejam comuns ao outro, permitindo a compreensão mútua (FREIRE, 
1983, p. 67). O autor ressalta que comunicar é conviver, é simpatizar, não sobrepor-
se ao outro, comunicar é o que dá sentido à vida humana. Não é pensar sozinho ou 
impor seu pensar, é problematizar, é pensar junto, é educar e aprender coletivamente, 
pois “ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém educa a si mesmo: os ho-
mens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2011a, p. 96). 
Neste estudo, vemos que professor e alunos ainda buscam sintonia nesse diálogo. 

Para Hillal (1985, p. 19), “a importância da linguagem ou comunicação, como 
fator de bloqueio ou de desenvolvimento da relação aluno-professor, deve ser enca-
rada dentro do processo de educação”. A afetividade, por meio da compreensão e 
da identificação, abre caminho para que se amplie a interação aluno-professor. Cabe 
ao professor criar condições para a expressão dos alunos e os alunos engajarem-se 
nelas, permitir que se estabeleçam relações entre ele e os alunos, assim como alunos 
e alunos, tornando as diferenças existentes, em oportunidades de diálogo. 

O desenvolvimento da comunicação rompe o isolamento que se percebe no 
ambiente escolar. Para Moran, Masetto e Behrens, “os processos de conhecimento 
dependem profundamente do social, do ambiente cultural onde vivemos, dos grupos 
com os quais nos relacionamos” (2006, p. 26). A Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação (9.394/96) aponta que a educação escolar deve estar vinculada à prática social.

A comunicação é uma necessidade de toda pessoa humana. As 
técnicas modernas de comunicação – desmassificadas e desmis-
tificadas – oferecem novas e mais amplas formas de diálogo ao 
processo educativo. A capacidade comunicativa do ser humano 
abre novos caminhos às ciências da educação (GUTIERREZ, 
1978, p. 33). 

Os meios de comunicação, à medida que não são considerados apenas su-
portes tecnológicos, mas dimensões estratégicas da cultura participam de modo 
privilegiado na “configuração das novas sociabilidades, sensibilidades, conceitos de 
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produção, circulação e consumo de produtos simbólicos”, propondo-se “referências 
orientadoras de fenômenos sociais, econômicos e culturais consolidados ou em via 
de se fazerem” (CITELLI, 2006, p. 28).

Para Gutierrez, o processo de comunicação é essencial à educação. Por isso, 
há uma pedagogia preocupada em deixar de lado a transmissão de conhecimento e 
vincular o processo educativo à problemática da comunicação (1978, p. 33). Com 
a presença das TIC na escola, é preciso repensar a educação à luz da comunicação. 
Novas formas de ensino e de aprendizagem que foquem o diálogo, a construção de 
conhecimento, a troca de saberes e experiências, o contexto social. 

Professor e aluno: em busca do diálogo

Quando falamos em diálogo entre professor e aluno, não podemos considerar 
o diálogo como um meio para chegar a um resultado, uma tática do professor para 
atrair e ser amigo do aluno (SHOR, 1986, p. 64). O diálogo precisa ser um processo 
natural, espontâneo, revelador. É o momento de juntos, professor e alunos refletirem 
sobre a realidade e de como podem atuar criticamente e transformá-la.

Gutierrez afirma que uma das grandes preocupações dos profissionais da edu-
cação é a falta de comunicação na escola. É preciso proporcionar aos alunos meios 
pelos quais possa expressar-se e instrumentalizar-se para se comunicar (1978, p. 31). 
Para aprender a falar com qualquer pessoa, sobretudo com o jovem aluno, é preciso 
escutá-lo, saber o que ele pensa e como estrutura o este pensamento. “O educador 
que escuta aprende a difícil lição de transformar seu discurso, às vezes necessário, ao 
aluno, em uma fala com ele” (FREIRE, 2011b, p. 111). 

Há em aula muitos fatores que, juntos ou separadamente, po-
dem criar dificuldades à comunicação aluno-professor. Alunos 
e professores podem ter experiências sociais e educacionais 
diferentes. Podem ter background social e educacional distintos. 
Uma das consequências dessas diferenças costuma ser a falta 
de sintonia da linguagem entre professores e alunos (HILLAL, 
1985, p. 103).

Estar pronto ao diálogo, estar aberto aos saberes do outro e do mundo são 
posturas fundamentais para que estabeleça uma comunicação entre professor e alu-
no. Para Freire, “o sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto 
a relação dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, como incon-
clusão em permanente movimento na história” (2011b, p. 133).
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O processo de aprendizagem pressupõe interação, intercâmbio entre o que 
aprende e o que o rodeia, pois só é autêntico quando provoca mudança no educando, 
ou melhor, quando há a transformação de todos os envolvidos. Para Gutierrez, “o 
decisivo para o futuro do educando é desenvolver sua capacidade de inventar, de criar 
novos comportamentos, novas reações e novas respostas” (GUTIERREZ, 1978,  
p. 39-40).

A prática dialógica pode ser um meio transformador de uso das TICs na edu-
cação, mas verificamos ser bastante comum ainda nas escolas a aplicação do compu-
tador e da internet em atividades pedagógicas tradicionais que privilegiam a transmis-
são de conteúdos. Conforme a pesquisa TIC Educação 2011, os alunos do Ensino 
Médio utilizam as TICs para fazer pesquisa na escola (95%), projetos ou trabalhos 
sobre um tema (89%), lições e exercícios passados pelo professor (77%) e apresen-
tações para os colegas (75%). O computador e a internet são vistos, portanto, como 
frequentes ferramentas de busca e preparação de apresentações digitais. Por outro 
lado, não se evidencia avanço na comunicação através das TICs: 73% afirmam que 
não falam com o professor pela internet (COMITÊ, 2012, p. 347-350). 

Também entre as atividades realizadas pelo professor do Ensino Médio com 
a internet, percebemos frequência (todos os dias ou pelo menos uma vez por semana) 
de atividades relacionadas à aplicação pedagógica tradicional da tecnologia, como 
buscar conteúdo a ser trabalhado em sala de aula (76%), buscar exemplo de planos 
de aula (45%) e pesquisar ou baixar livros e trabalhos (50%). O fato de os materiais 
serem digitais em vez impressos não torna as TICs relevantes para uma mudança no 
processo educativo – a transmissão de conteúdos ocorre também, apenas de uma 
forma diferente, mais “atrativa”. Outro fato a ser considerado é que 13% dos pro-
fessores ouvidos pela pesquisa não participam de sites de relacionamento, mostrando 
que há espaço para que os educadores utilizem mais o potencial das TICs para a 
interação com os alunos (COMITÊ, 2012, p. 248-305).

Ensinar não é transferir conteúdo ao aluno, mesmo baixado da internet, nem 
aprender é decorar a matéria passada pelo professor, mesmo que por uma apresen-
tação no projetor. Ensinar é fazer com que o aluno produza a compreensão sobre 
algo, aproprie-se do conteúdo por meio da construção crítica desse objeto. Esse es-
forço mútuo estabelece a verdadeira comunicação entre professor e aluno (FREIRE, 
2011a, p. 116). A comunicação ajuda a romper o que Gutierrez define como a “rela-
ção de dependência entre o professor-informador e o aluno-ouvinte” (1978, p. 74).

A educação por meio da prática dialógica não se faz com falas programadas, 
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num encontro formal, de perguntas e respostas, mas com um diálogo espontâneo, 
criativo, de troca e compartilhamento. A comunicação profunda é básica entre os 
alunos entre si, e entre alunos e professores ou coordenadores. Poder-se-ia afirmar 
que, para a realização de uma autêntica educação, tanto educadores como educandos 
têm que “colocar-se em estado de comunicação”. Cada um deve ir ao encontro do 
outro (GUTIERREZ, 1978, p. 58). Tanto no real quanto no virtual, abre-se espaço 
para a afetividade, para o “estar junto”.

(O diálogo) nutre-se de amor, de humanidade, de esperança, de 
fé, de confiança. Por isso, somente o diálogo comunica. E quan-
do os dois polos do diálogo se ligam assim, com amor, com 
esperança, com fé no próximo, se fazem críticos na procura de 
algo e se produz uma relação de “empatia” entre ambos. Só ali 
há comunicação (FREIRE, 1983, p. 68). 

Estamos, contudo, mais acostumados ao antidiálogo, aquele que é arrogan-
te, autossuficiente e se restringe a fazer comunicados: “educação que mata o poder 
criador não só do educando, mas também do educador, na medida em que este se 
transforma em alguém que impõe ou, na melhor das hipóteses, num doador de fór-
mulas e comunicados, recebidos passivamente pelos seus alunos” (FREIRE, 1983,  
p. 69). Como ambos não criam, não há comunicação e a educação já não é educação.

Do ponto de vista do aluno, a comunicação não é a simples recepção de infor-
mação. O aluno também é comunicador, à medida que tem condições de estruturar, 
modificar e recriar o que recebe, construindo seu próprio conhecimento.

O diálogo é a forma mais genuína de educação [...]. Pelo diálo-
go, o homem se cria e se recria numa comunicação efetiva com 
o outro. A autoexpressão não é criadora senão na medida em 
que é comunicação ou encontro com os demais. O diálogo é, 
hoje, o interior de todas as instituições, a pedra fundamental da 
renovação (GUTIERREZ, 1978, p. 70). 

 Se fundamentarmos o processo educativo no diálogo, a comunicação refaz o 
elo entre o professor e o aluno. Essa conexão também se dá no ciberespaço, ambien-
te acolhedor à troca e ao compartilhamento, onde as relações se horizontalizam. O 
desencontro entre professor e aluno, hoje, se dá à margem das tecnologias. As TICs 
são meios para encontro, interação e convergência ainda a serem descobertos pela 
escola.
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Reflexões: o encontro entre TIC, comunicação e educação

Os dados da pesquisa TIC Educação 2011, proporcionaram uma análise com-
plexa do encontro entre TIC, comunicação e educação. Nessa análise observamos 
que as tecnologias de informação e comunicação estão presentes na escola e no coti-
diano de alunos e professores. Os professores reconhecem a importância de aplica-
ção das TICs na escola. Os professores consideram que sabem o suficiente sobre as 
TICs, mas reconhecem que os jovens sabem mais. 

Diante disso, onde está o problema? Onde está senso comum sobre a resis-
tência dos professores e da escola em utilizar as novas tecnologias na educação? Per-
cebemos que a questão se configura nas atividades que são realizadas com as TICs. 
E verificamos que muito pouco são utilizadas as TICs na escola com o intuito da 
comunicação. Mesmo com computadores com acesso à internet, a escola não utiliza as 
TICs de forma integrada num espaço virtual colaborativo, onde todos estão conecta-
dos, comunicando-se e compartilhando conteúdos.  

Falar simplesmente do uso das TICs na educação é algo muito amplo, que não 
mostra a verdadeira complexidade do assunto. Precisamos “colocar os pingos nos 
is”. Aqui, estamos falando da utilização das novas tecnologias na comunicação entre 
professores e alunos. Há várias outras nuances a serem destacadas. Pinçamos uma 
delas para destacar que, afinal, a escola não tem se preparado para a utilização efetiva 
das novas tecnologias, os professores, imigrantes digitais, cuja história de aprendiza-
gem foi construída a partir de uma lógica analógica, apresentam dificuldade em com-
preender as potencialidades que as TICs oferecem e aos alunos, nativos digitais, cuja 
história de aprendizagem se constitui em ambientes dinâmicos, flexíveis e mutáveis, 
apresentam dificuldade na conscientização sobre o uso crítico das tecnologias. 

As crianças e os jovens desse novo milênio apresentam uma 
adaptação natural à escola informatizada. Não é o que aconte-
ce com seus professores, que necessitam e requerem uma for-
mação para conhecer melhor as características dessa cultura e 
apropriar-se de seus recursos para compreender as novas trans-
formações possíveis. As primeiras e mais urgentes mudanças 
residem nos conhecimentos de novos enfoques teóricos, para 
que os docentes possam entender as condições que mudam em 
sua experiência tradicional (FAGUNDES, 2012, p. 50). 

 No que compete ao professor, um dos principais obstáculos do uso das 
TICs na escola é a resistência à ruptura do esquema tradicional de ensino, presente 
de forma intensa na sua história de aprendizagem, onde o professor fala e o aluno es-
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cuta. A integração dos meios de comunicação no currículo escolar desde a televisão, 
o rádio e o jornal nunca se consolidou de fato, restringindo-se a iniciativas isoladas 
de profissionais. A própria falta de comunicação entre os professores por meio das 
TICs, como evidenciado na pesquisa TIC Educação 2011 (COMITÊ, 2012, p. 309), 
sugere que as disciplinas também não conversam entre si, não se articulam. 

A formação de professores também não tem atendido à demanda de prepa-
ração para a utilização das tecnologias de informação. Apenas a capacitação técnica 
não é suficiente para que o professor saiba o que fazer com o computador e a internet 
na sala de aula, é preciso uma formação que contemple o uso crítico das TICs e a 
reflexão sobre seu papel na educação. Os resultados da pesquisa mostram que os 
professores consideram-se aptos a utilizar as TICs. Ao analisar as atividades que 
realizam, contudo, vimos que esse uso é exclusivamente instrumental, para preparar 
aulas, pesquisar trabalhos e fazer apresentações. O computador é visto como mais 
um recurso para ilustrar a transmissão de conteúdos, junto com o quadro branco e o 
projetor. Nada como uma apresentação em PowerPoint para deixar a aula mais atrativa! 
Pensa o professor. No entanto, a atração não garante a interação e a construção do 
conhecimento.  

Vimos também, que os professores reclamam de falta de tempo para se dedi-
car à preparação de aulas e à realização de projetos com as TICs. Cargas horárias pe-
sadas, provas e trabalhos a corrigir, planilhas a completar, planos de aula a terminar, 
além de atividades de pesquisa e qualificação. O tempo é curto. O professor, contudo, 
não está sozinho nesse desafio. A escola precisa dar-lhe o suporte administrativo e 
pedagógico, além de incluir as TICs no projeto curricular tanto no contexto técnico 
quanto epistemológico e comunicacional, apontando caminhos e abrindo oportuni-
dades para a criação, a pesquisa e a inovação. 

Não podemos cair na conclusão fácil e superficial de responsabilizar apenas os 
professores, pois a questão envolve o próprio futuro da educação e, portanto, exige 
um debate amplo, com toda a sociedade. Cabe aos educadores e à escola fomentar 
essa discussão, já iniciada no âmbito da pesquisa. O debate sobre as TICs na educa-
ção precisa sair dos domínios acadêmicos e entrar na escola, por meio da discussão 
do projeto pedagógico entre a comunidade escolar. Os meios de comunicação po-
dem justamente ser os pulverizadores de iniciativas que transformem a educação. 
A mudança de paradigma, contudo, é difícil. Pensou-se que com as tecnologias de 
informação e comunicação causariam uma revolução na educação. Isso não aconte-
ceu, justamente porque as TICs são utilizadas como ferramentas para a transferência  
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de conteúdos. 

Acreditamos que a escola não se sustentará distante da realidade dos alunos. 
Os jovens estão hoje mais conectados e menos conformados. Exigem uma escola 
mais aberta, participativa, que fale a sua língua, que entenda seus problemas. Não é 
exagero dizer que, em um mundo do trabalho onde se dá mais valor à experiência 
do que à educação formal, o estudante busque fora o que não encontra na escola. 
Vimos que os alunos não têm dificuldade em utilizar as TICs e em se comunicar por 
meio delas. Para os jovens, o mundo virtual, ao misturar o cotidiano e o imaginário, 
é muito mais próximo do mundo real do que o mundo da escola. A escola, contudo, 
pode trazer o aluno de volta e promover a necessária reflexão sobre o uso crítico dos 
meios. Com as TICs na escola, os alunos, muitas vezes, se comunicam mais com as 
máquinas e não através das máquinas. Eles acessam qualquer informação referente 
ao mundo e podem fazer intercâmbios interessantes em qualquer lugar do mun-
do, mas é preciso que a socialização ocorra, também, na relação aluno-professor e  
aluno-aluno.

Infelizmente, a discussão acerca do uso das TICs na educação ainda se man-
tém sob o viés técnico. As próprias políticas públicas têm seu foco na instalação de 
computadores e internet nas escolas de todo o país, na capacitação técnica e na distri-
buição de conteúdos digitais. A iniciativa é importante, as escolas precisam estar bem 
equipadas. Mas não é só isso. Inclusão digital significa ir além de o simples aprender 
a “mexer” no computador. Não é apenas oferecer cursos de editor de textos e pla-
nilhas eletrônicas. A inclusão passa pela cidadania, pela busca do conhecimento e 
principalmente pela emancipação humana. Portanto, a inclusão digital necessita de 
aprimoramento em relação ao viés epistemológico sobre as TICs, no qual a constru-
ção do conhecimento ocorre por meio da comunicação e, com as TICs, numa cultura 
de rede onde todos interagem, colaboram, cooperam e compartilham.

Os obstáculos para o uso das TICs na educação são muitos, mas as potencia-
lidades são maiores ainda. Evidenciamos nas escolas a pouca exploração do caráter 
criativo e participativo em relação à cibercultura. Essa efervescência de informações, 
imagens e conteúdos que se produz e reproduz na internet, tem muito a combinar com 
o espírito de curiosidade e pesquisa, com a ânsia pelo novo e pelo saber que a escola 
poderia intensificar, mas que o ensino tradicional tende a abafar. Jogos, redes sociais, 
chats são vistos como lazer e distração, não como oportunidades de aprendizado, de 
troca, de diálogo. Freire afirma que “respeitar a leitura de mundo do educando signi-
fica tomá-la como ponto de partida para a compreensão do papel da curiosidade, de 
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modo geral, e da humana, de modo especial, como um dos impulsos fundantes da 
produção do conhecimento” (2011b, p. 120).

Tratar as tecnologias como máquinas burras, manipuladoras e alienantes, não 
nos parece um bom caminho para aproximar os jovens do contexto escolar. Todos os 
espaços digitais podem ser espaços de construção de conhecimento. 

Uma condição fundamental para lidar com a complexidade de 
um novo currículo é incluir totalmente a escola na nova cultura 
digital: a construção dessa escola, sua estrutura, organização e 
funcionamento incorporados em uma cultura que privilegie e 
favoreça o funcionamento em rede, com a mobilidade conec-
tando espaço e tempo. Em resumo: uma cultura em que a in-
formação não seja massificada, mas produzida pelos próprios 
aprendizes no acesso e no uso de diferentes espaços, não os 
retendo aos limites do espaço tridimensional, único diretamente 
acessível aos sentidos da percepção humana, mas acessando e 
convivendo com as imensas possibilidades dos espaços digitais 
“n-dimensionais”, por meio dos quais nossa cognição pode de-
senvolver as funções de representação dos processos de abstra-
ção reflexionante operando conceitos sobre as abstrações refle-
tidas, interagindo em redes de comunicação em tempos tanto 
sequenciais quanto simultâneos (FAGUNDES, 2012, p. 51). 

Uma das oportunidades que a educação tem hoje para realmente se transfor-
mar e estabelecer um novo paradigma é a apropriação crítica e criativa das tecnologias 
de informação e comunicação. Essa mudança passa pela conscientização de educa-
dores, alunos e instituições para o uso crítico das TICs e pela visão das tecnologias 
como meios de comunicação na escola. Precisamos, pois, deixar de ver os computa-
dores apenas como recursos de transmissão e armazenamento de informações para 
compreender novos usos dentro do processo de educação/comunicação. Não pode-
mos continuar a institucionalizar o uso das TICs na escola, tentando forçar a inclusão 
da informática nos currículos, pois dessa forma, as tecnologias perdem uma de suas 
características mais francas: a espontaneidade. 

A busca do saber vai além da escola, que deve estabelecer uma conexão com 
o contexto social e cultural do aluno. As tecnologias de informação e comunicação 
estão em toda parte, portanto, é o nosso cotidiano. Na esteira do conceito de que 
educar é comunicar e comunicar é educar, faz-se necessário um currículo integrado 
com os novos meios, que preveja o diálogo entre as disciplinas em projetos multi-
mídia e o navegar, aprendendo e pensando no ciberespaço. Nesse contexto, cabe 
ao professor descobrir seu novo papel de orientador do aluno na construção do 
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conhecimento pela comunicação. Como destaca Baccega, “precisamos, educadores 
e educandos, nos relacionar com os meios” (2009, p. 20). O mundo está batendo à 
porta da escola. O educando, por sua vez, também deve assumir o “papel de sujeito 
da produção de sua inteligência do mundo e não apenas o de recebedor da que lhe 
seja transferida pelo professor”. (FREIRE, 2011b, p. 121). As TICs são os meios para 
ele se expressar:

Diferentes meios de expressão e, necessariamente, também, de 
percepção carregam em si novas possibilidades de comunica-
ção. Cada educando deverá poder e saber escolher o canal de 
comunicação que mais satisfaça às necessidades de sua própria 
consciência. Todo educando deve ter a possibilidade e a liberda-
de de expressar o mundo e o seu mundo (GUTIERREZ, 1978, 
p. 32). 

Todo esse fazer e pensar só será possível no encontro entre comunicação e 
educação. A lição de casa é extensa: “a integração entre comunicação e educação 
inclui educação para os meios, leitura crítica dos meios, uso da tecnologia em sala de 
aula, formação do professor e, sobretudo, construção da cidadania” (BACCEGA, 
2009, p. 20). O que propomos, finalmente, aqui, é o diálogo para o diálogo. O diá-
logo para a educação. A educação para o diálogo. As TICs como mediadoras desse 
diálogo, por sua capacidade de se transformar em movimento, de encurtar distâncias, 
de catalisar conhecimento, de convergir, de abraçar diferenças e de recriar o mundo 
no real e no imaginário. 

A comunicação não se dá após a construção do conhecimento, mas durante e 
o seu processo. Quando o foco está apenas na técnica, a comunicação no processo 
educativo é vista através de transmissão de informação, quando o que ocorre é a 
transformação dos sujeitos através do diálogo a partir de e para sua realidade. Para 
Gutierrez, “as novas linguagens nos evidenciaram que comunicar-se não consiste 
somente em transmitir ideias, fatos, mas sim em oferecer novas formas de ver as 
coisas, influenciando e até modificando, desse modo, os significados e conteúdos” 
(1978, p. 56).

Analisando os obstáculos e observando as potencialidades das TICs, tentamos 
buscar o ponto de equilíbrio entre o deslumbramento, a “revolução” que não acon-
tece e a imobilidade, a resistência. A internet não deve acabar com a escola ou com o 
professor, ela pode, sim, contribuir para modificar ambientes e papéis. Também não 
resolverá todos os problemas da educação. As TICs, contudo, são importantes para 
consolidarmos uma educação emancipadora, baseada no diálogo, na reflexão crítica 
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e na construção da cidadania. Destacando que, nós, educadores, somos antes de tudo 
agentes dessa integração entre comunicação e educação.
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Espelhos da contemporaneidade e valor do corpo  
na construção da subjetividade juvenil

Elmer Erico Link
Cleber Gibbon Ratto

Quando olho, sou visto, logo existo. Posso agora me permitir olhar e ver. 

[Donald Wood Winnicott]

Introdução

Este estudo objetivou compreender o sentido do corpo na constituição das 
subjetividades juvenis, sob o efeito das transformações culturais contemporâneas. Ao 
se falar em corpo na contemporaneidade, logo vem à tona a cultura do cuidado com 
o corpo e a valorização da estética em detrimento da saúde. Isto corrobora com o que 
Daolio (1995) afirmou: “No corpo estão inscritas todas as regras, todas as normas e 
todos os valores de uma sociedade específica, por ser ele o meio de contato primário 
do indivíduo com o ambiente que o cerca” (p. 105). Desta forma, procuramos es-
tudar a subjetivação do corpo nos jovens, a qual é fruto dos espelhos sociais, como: 
familia e escola. Estes, que até pouco tempo atrás eram os formadores de identidade 
e valores, que confirmavam os sujeitos, agora perdem a força de influência. Há uma 
abertura para outras maneiras do jovem buscar confirmar quem ele é, através das 
mídias e das novas tecnologias, destacando-se a busca pelo ideal de corpo com pro-
messas de uma vida feliz nas projeções sociais. 

Segundo Costa (2005, p. 190), “ser jovem, saudável, longevo e atento à forma 
física tornou-se regra científica que aprova ou condena outras aspirações à felicida-
de”. Surge assim um verdadeiro culto ao corpo perfeito e idealizado que segue mo-
delos ou padrões para os sexos masculino e feminino. Procuram reparar ou moldar 
o corpo com atividades físicas, dietas milagrosas, cosméticos ou cirurgias, tudo para 
manter o corpo jovem, a fim de tornar o mesmo objeto de desejo de todas as faixas 
etárias, requisito para ser aceito socialmente. Com o medo de ser descartado, cresce 
o número de pessoas preocupadas com a imagem corporal, frequentando academias, 
fazendo dietas de todos os tipos, sonhando com cirurgias plásticas, implante de sili-
cone, tatuagens e outros procedimentos voltados à “diferenciação” corporal.

Tomando a questão do corpo jovem como central nas relações e trocas so-
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ciais, o presente estudo buscou mapear, através de imagens, o que pensam os jovens 
do Ensino Médio, quais as suas percepções de corpo ideal e não ideal, como forma 
de constituir um imaginário capaz de servir à análise dos sentidos dele emergentes. 
Buscou-se então aporte teórico nos estudos culturais e na psicanálise para tentarmos 
entender como se dão as construções de sentido contemporâneas que resultam na 
idealização de certas expressões corporais e no rechaço de outras. 

Sennett (2009) em seu livro “A corrosão do caráter” fala na flexibilidade do 
tempo e do caráter, e revela um sentimento de esvaziamento dos sentidos de moral, 
vida social e política. Estamos enfrentando os fracassos e construímos nossas narra-
tivas em um sistema capitalista que valoriza o descartável, o volúvel, o curto prazo e, 
acima de tudo, a crescente “diferenciação” individualista. Ele nos leva a pensar sobre 
os nossos laços sociais com os outros, sobre a nossa concepção de caráter, de valor, 
de ética, e consequentemente nos incita a fazer a crucial pergunta: que sentido tem a 
minha existência? 

Voltamos então nosso foco para as subjetividades produzidas através dos es-
pelhos sociais da contemporaneidade, salientando a centralidade e supervalorização 
do corpo, do ser jovem como um valor produzido pelas instâncias formadoras de va-
lores, como: família e escola, as quais estão em crise e perdem o poder de dizer quem 
o sujeito “é”. Esvazia-se o sentido do cuidado como processo civilizador. Assim 
sendo, vivenciamos uma exposição da vida privada nos amplos circuitos de visibili-
dade, na busca de olhares de pessoas que nos confirmem. Conforme Bruno (2005), 
estamos vivenciando uma cultura do espetáculo, regida pelo narcisismo no princípio 
de visibilidade, que já se sobrepôs ao princípio de realidade no âmbito mais amplo da 
cena pública, que passa a requerer a condição de reconhecimento perpétuo. 

Somos frutos dos espelhos sociais. Logo lembramos olhares que nos confir-
maram e confirmam: nossos familiares, nossos professores, nossos amores, nossos 
adversários, enfim, um sem número de outros a partir dos quais nos firmamos como 
alguém no mundo. A família e a escola ainda são suportes centrais para os jovens, 
mesmo que tais instituições expressem significativa defasagem na compreensão das 
sociabilidades juvenis. 

A partir das inquietações iniciais foi gradativamente ocorrendo a delimitação 
do trabalho, especialmente por força das leituras da obra de Lacan (1998) “O estádio 
do espelho como formador da função do Eu, tal como nos é revelada na Experiência 
Psicanalítica”. Nela, afirma que entre os 6 e 18 meses a criança começa a conquistar 
a imagem da totalidade de seu corpo, até então completamente fragmentada, que 
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encontra correspondência nas fantasias de membros desarticulados. O estágio do 
espelho é, pois, a primeira articulação do Eu, é o pré-formado do Eu pela entrada do 
imaginário que precede o simbólico. 

Por outro lado, Winnicott (2000) concebeu uma das suas mais originais contri-
buições, numa direção diversa da de Lacan. Ele postulou que, quando um bebê olha 
o rosto de sua mãe, ele vê a si mesmo. Assim, o rosto da mãe, o seu olhar, sobretudo, 
é o primeiro espelho da criatura humana. Winnicott postulou que um bebê olha no 
rosto da mãe, e é aí que vê a si mesmo. Conforme o autor: “o que quero dizer, ob-
viamente, é que sempre que vemos um bebê, vemos também um cuidado materno e 
sem o cuidado materno não haveria um bebê” (2000, p. 40).

Na tentativa de aproximar as teorias de Lacan e Winnicott, é possível afirmar 
que ambos distinguem ser fundamental a presença de um Outro humano, no pro-
cesso de constituição subjetiva, sendo originário na vulnerabilidade do bebê e de sua 
dependência em relação ao adulto cuidador. O ponto de distinção ocorre no modo 
como conceberam a maternagem, quando se analisa a função especular promovida 
pela mãe, os desdobramentos teóricos daí ocorridos ganham contornos distintos 
conforme olhar de cada linha teórica. Como vemos, a psicanálise salienta o olhar do 
Outro primordial na origem do Eu, concedendo uma imagem unificada e testemu-
nhando a sua existência. 

Passamos desse momento em diante a voltar nossos olhares para o jovem e 
suas subjetividades como reflexos dos espelhos sociais, que vão dos olhares primá-
rios da família às identificações que se estabelecem atualmente em muitas outras 
relações e instituições sociais. Tais relações e instituições moldam vidas e, por que 
não dizer, também modelam corpos. Foi desta forma que chegamos ao tema central 
do estudo: espelhos da contemporaneidade e valor do corpo na subjetivação juvenil. 

A pesquisa trabalhou com uma metodologia híbrida, composta da análise de 
imagens e de discursos dos jovens, através do google docs, a partir de um corpus 
construído pela coleta de imagens de corpos ideais e não ideais fornecidas pelos 
cinquenta alunos que responderam nossa pesquisa, bem como as suas justificativas 
fornecidas para tais escolhas, na intenção de compreender o fenômeno em estudo e 
suas implicações. 

A partir desse aporte, buscou-se investigar como tais construções se eviden-
ciam nos discursos dos jovens do ensino médio de uma escola privada da região 
metropolitana de Porto Alegre. Foi possível agrupar as imagens em seis dimensões, a 
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partir das quais as análises foram desenvolvidas. Evidentemente, por força da inspi-
ração psicanalítica, não se tratam de análises conclusivas, mas se juntam ao conjunto 
de trabalhos que se esforçam por compreender a condição juvenil contemporânea, 
sobretudo daqueles que estão no ensino médio da educação básica.18 No contexto 
deste artigo apresentaremos duas dessas seis dimensões, tendo-se escolhido para isso 
as imagens do “corpo definido” e do “corpo fabricado”, metáforas com as quais foi 
pensar sobre os processos de subjetivação dos jovens na atualidade.

Dimensões da análise
O corpo “definido”

Ao analisarmos os dados fornecidos pelos jovens, os mesmos apontam para 
o “corpo definido”. Em tempos de tanta instabilidade, intuímos o quanto a cultura 
contemporânea está refletida nas escolhas das imagens e nas justificativas dadas pelos 
alunos. 

Bauman (2009) fala da liquidez como a essência máxima do ser contemporâ-
neo,  transformando as relações humanas em mercadoria, produzindo um sentimen-
to de fragilidade e incerteza que domina todas as esferas da vida afetiva e social, que 
tenta organizar a psique humana, centrada no corpo, tendo em vista uma sociedade 
que investe neste ideal, com a promessa de completude, de felicidade em correlação 
ao sofrimento psíquico, que aqui poderia nomear como o medo de estar fora dos 
padrões ideais ou “perder os contornos”. 

Raggio (1998) fala das formações subjetivas atuais, de corpo definido, voltado 
para si, apresentando toda problemática do narcisismo na atualidade está estreita-
mente ligada a um reenvio do indivíduo sobre si mesmo e sobre seu imaginado cor-
po individual. O corpo, radicalmente individual, só consegue manter-se pelo efeito 
estético no registro coletivo e imaginário da sociedade de massas. Portanto para in-
gressar no social e ser aceito busca-se ter um corpo conforme os padrões exigidos na 
contemporaneidade. 

A justificativa de um dos alunos: “O corpo ideal é ser magro e estar bem de-
finido”, indica os valores socialmente aceitos na atualidade. A imagem selecionada  
apresentava uma mulher de estatura média, magra, definida em seus contornos,  
 
18  Por força das dimensões deste artigo, não será possível reproduzir as imagens que foram objeto 
de análise, podendo estas serem consultadas diretamente na dissertação que deu origem a este tra-
balho, por meio do Banco de Teses e Dissertações da CAPES. http://bancodeteses.capes.gov.br/ 

http://bancodeteses.capes.gov.br/
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abraçada a um homem forte, alto, com um corpo malhado, mostrando vigor físico, 
sendo objeto de desejo de outras mulheres, e ela o abraça demonstrando submissão 
e com um olhar de satisfação pela completude no objeto de desejo. 

Percebemos naquela imagem o desejo de ser olhado. O corpo definido con-
verte-se no próprio sentido da visibilidade, porque quero ser visto socialmente; uma 
subjetividade corporificada. Estamos no mundo através de nossos corpos, como 
Freud (1996) já dizia. O ego, antes de qualquer coisa, é um ego corporificado, nas 
projeções de uma superfície. Mas aqui é diferente, nossos corpos não dependem de 
uma escolha pessoal, trata-se de uma construção social, o corpo idealizado.

Na contemporaneidade os cuidados com o corpo são marcados por profun-
das mudanças sociais, pelo consumo, surgimento de novos arranjos familiares, afrou-
xamento do modelo disciplinar, vivência do prazer “sem culpa” e enfraquecimento 
dos projetos coletivos. Tudo isso atrelado à fluidez, à novidade, mudanças de valores, 
novos tipos de relacionamentos, mais efêmeros, frágeis e superficiais. 

Para Hall (2006) os processos e estruturas centrais das sociedades modernas 
passaram por alterações que abalaram os conjuntos de referência. O indivíduo per-
deu suas localizações sociais, pois tudo ruiu; estamos diante de novas paisagens cultu-
rais. Desse modo, ponderamos que estamos diante de uma nova forma de experiên-
cia subjetiva, vivenciada no corpo, pelas práticas contemporâneas, pois o mesmo se 
sobrepõe a todas as construções sociais, instâncias reguladoras como: grupo familiar, 
escolar, etnia, que perdem força e se tornam secundárias, pois o que importa é estar 
com o corpo à altura do ideal imaginário.

O corpo em exposição, em suas formas definidas, é marcado pelo brutal esfor-
ço de se alcançar o ideal do corpo perfeito. Aqui se instaura uma impossibilidade de 
deslocamento do eu ideal (lugar do narcisismo) em busca de um ideal de eu (lugar da 
alteridade), porque neste registro, os ideais enquanto bens simbólicos, inexistem. O 
registro único e dominante é a imagem de superfície. Tais ideais servem para manter 
os indivíduos em eterno estado de insatisfação. 

Desse modo, em um tempo de indefinições, desorientações das referências 
institucionais identitárias, destacamos o papel desempenhado pelo corpo na inserção 
social, surgindo novas dimensões, abrindo caminhos de discussões de ordem ética, 
estética e política. Afinal, de que corpo definido estamos falando na contemporanei-
dade? Quando nos propomos a refletir sobre o corpo, nos deparamos com toda uma 
história, com diferentes concepções e semelhanças, que vão desde o mundo grego 
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até o presente. 

De acordo com Cardim (2009), o homem grego dava atenção para o corpo, 
cuidando da alimentação e por meio da ginástica. Neste momento era visto como 
uma imagem idealizada de interesse do estado. O físico e o intelecto faziam parte 
de uma busca da perfeição, fundamentais na polis grega, e esses corpos modelados 
eram mostrados nos jogos olímpicos. Eles não existiam apenas para mostrar-se, eram 
instrumentos de combate e definiam formas de estar em sociedade. 

Para Foucault (2006) as subjetividades acontecem no corpo, nas relações que 
se estabelecem no corpo de cada sujeito, na maneira de cuidar de si mesmo e na for-
ma de cuidar dos outros, porém essas relações são consideradas complexas. Segundo 
ele, “não se deve fazer passar o cuidado dos outros na frente do cuidado de si; o 
cuidado de si vem eticamente em primeiro lugar, na medida em que a relação consigo 
mesmo é ontologicamente primária” (FOUCAULT, 2006, p. 271). O autor nos traz o 
pensamento de que a constituição do sujeito passa pela relação com o corpo, pois as 
virtudes do sujeito são passadas para os demais, nas relações existentes entre os sujei-
tos e de tudo o que os rodeia, as quais constituem o sujeito em suas próprias ações. 

Podemos afirmar que o cuidar de si, na perspectiva Grega e de Foucault tinha 
uma perspectiva social, diferente do “corpo definido” na contemporaneidade, pois 
parece que esse cuidar-se se tornou algo voltado para si com o sentido de ser “apre-
ciado” pelo olhar público, mas não como um agente público, não para a vida política 
– na pólis. Nesse sentido, estaríamos hoje diante de um esvaziamento do político. 

Bruno (2005) em seu artigo fala em princípio de visibilidade, que se sobre-
põem ao princípio de realidade no âmbito mais amplo da cena pública, que passa a 
requerer a visibilidade como uma espécie de direito ou condição almejada de legiti-
mação e reconhecimento. E fala de olho público, de todos e de ninguém, que promo-
vem o cuidado consigo, no sentido de ser olhado. 

Aparece em nossa dedução que as imagens e justificativas fornecidas pelos 
jovens apontam para o sentido do cuidado voltado para si, na intenção de mos-
trar-se socialmente, em uma cultura regida pelo narcisismo e pelo espetáculo, como 
menciona Birman (2007, p. 24): “Os destinos do desejo assumem, pois, uma direção 
marcadamente exibicionista e autocentrada, na qual o horizonte intersubjetivo se 
encontra esvaziado e desinvestido das trocas inter-humanas”. Tendo em vista que, 
para se desenvolver, o ser humano necessita do Outro, e, neste sentido vivemos certo 
paradoxo no qual a contemporaneidade firma sua existência. É ter um corpo definido 
para mostrar para os outros, em um sentido estético, sem um envolvimento com os 
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outros que coloque em risco a “perfeição” formal, afinal, como pensava Freud, as 
relações sociais são nossa principal fonte de possível sofrimento. 

Como podemos constatar o “cuidado de si” de Foucault, que perpassa o cor-
po é diferente dessa atual estetização superficial, que o filósofo alemão Wolfgang 
Welsch (1995) já apontava, referindo-se a um processo contemporâneo de “esteti-
zação superficial” que perpassaria todas as esferas do vivido, chegando, no limite, à 
própria realidade. Para este autor, a estética na atualidade vai envolver todas as coisas 
da vida diária e no campo da cultura. Tudo se conjuga por um princípio estético. E 
ele propõe uma crítica à estética no tempo presente acerca das probabilidades de uma 
cultura estetizada. 

Para o autor, “nesta estetização superficial quotidiana domina o valor estético 
de primeiro plano: o prazer, a diversão o gozo sem consequências. Há muito tempo 
que está tendência se alastra para toda a cultura em conjunto” (WELSCH, 1995,  
p. 8). Com isso, o corpo, que anteriormente encarnava o destino e a identidade, hoje 
tornou-se relevante e central enquanto pode ser mudado e, dessa maneira, criam-se 
várias identidades. Ele não é mais a referência identitária, em nada se relaciona com a 
identidade, que não é fixa. O corpo é o meio de felicidade e não o fim em si. 

     Dessa forma, Welsh (1995), traz que a estetização dos sujeitos, abre a pos-
sibilidade de vivermos livres dos fundamentos dos séculos anteriores. A estética que 
até então era condicionada pelas condições materiais, começa a interferir em nossas 
vidas e representações da realidade. Somos como que envolvidos com os discursos 
que valorizam a possibilidade de autodeterminação existencial. “[...] gosto não se 
discute. Isso proporciona uma nova segurança em meio à insegurança que existe por 
toda parte. Livres de ilusões fundamentalistas, vivemos todas as possibilidades [...]” 
(WELSCH, 1995, p. 11). 

Para concluir nossa reflexão sobre o corpo definido, observamos que atual-
mente o corpo é central na constituição da identidade e não mais os valores tradi-
cionais. Ele é o meio pelo qual o sujeito mostra quem é e sobre ele recai o olhar do 
outro, que é importante para que o sujeito seja reconhecido e se sinta pertencendo ao 
social. A imagem do corpo é formada pelo olhar do outro. Assim, o corpo é o fun-
damento, a constituição de si e do laço social. O corpo define a experiência subjetiva 
na atualidade. 

No que diz respeito à identificação, estamos passando por modificações, como 
foi visto, e que, na cultura atual, ela é regulada pelo outro, remete ao desejo do outro, 
mas não um Grande Outro e sim o outro do Estádio do Espelho, os semelhantes. 
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Estes servirão para identificar o sujeito e com seu olhar reconhecem que o sujeito 
pertence ao social. Esta é a diferença da cena atual em relação à Modernidade, pois 
hoje não há mais uma lei, algo maior do que o sujeito, que se reduz naquilo que ele 
pode aparentar. Imagem do ideal de ego, no estatuto do olhar, da imagem e da apa-
rência na produção da subjetividade contemporânea. 

Além disso, sobretudo, como pistas para nossas práticas educativas, podemos 
tomar tais representações como sintomas de uma ânsia por “definição”, algo do que 
podemos nos servir na constituição de laços sociais, práticas de sociabilidade e insti-
tucionais capazes de produzir tais “definições”, não por uma restauração de práticas 
autoritárias e moralizantes, mas por meio do jogo complexo e criativo da produção 
de sentidos coletivamente, no encontro e diálogo intersubjetivo.

 

O corpo “fabricado”

Na contemporaneidade, o corpo jovem e idealizado passou a ocupar uma cen-
tralidade, com suas representações estéticas trazem as marcas de nosso tempo. Es-
tamos vivendo uma ditadura estética. Não nos questionamos o porquê estamos tão 
preocupados com a aparência de nossos corpos? Ou até onde vão os limites do cor-
po? A relação com o corpo parece se modificar pelas facilidades e recursos, que estão 
disponíveis; como academias, dietas, vários tratamentos estéticos e cirurgias plásticas 
que promovem a exaltação do corpo, sendo ele um objeto de consumo, na perma-
nente ilusão do corpo perfeito, mantendo o sujeito em eterno estado de insatisfação. 

Segundo Freire Costa (1984 p. 182), o narcisismo contemporâneo está longe 
de se adequar à imagem freudiana do bebê saciado, gozando de plenitude narcísica e 
indiferente ao mundo. No narcisismo contemporâneo, o corpo é privado do prazer. 
“A insatisfação do homem urbano origina-se nesta doença da cultura do consumo, ou 
seja, na convicção de que seu corpo está sempre aquém do padrão de normalidade 
decretado pela sociedade”. 

Neste cenário o indivíduo é colocado como responsável pelo corpo, a ser 
moldado e modificado. O corpo se torna um acessório, um objeto imperfeito, um 
rascunho a ser corrigido, e redefinido para atender os ideais estabelecidos socialmen-
te. O corpo passa a ser fabricado como um objeto manipulável. Nossa analise parte 
da imagem que apresenta um corpo escultural, ostentando músculos, justificado da 
seguinte maneira: “Eu acho que o corpo ideal deve ser bem malhado, porque as gurias gostam 
de guris assim e mesmo entre os colegas é valorizado. Eles te dizem que se tu não estás em forma, 
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é por preguiça... e só puxar ferro”. Esta preleção do aluno está permeada com os valores 
da cultura, trazendo para si a responsabilidade pela estética do corpo, que pode ser 
modelado, com os recursos disponíveis, com “esforço próprio”. 

O eu e o corpo, psicanaliticamente, estão associados, constituem-se juntos. 
Nossa suposição é de que, hoje em dia, também seja possível observar esta associa-
ção entre o eu e o corpo, porém com uma diferença: a aparência do corpo pode ser 
mudada constantemente. E isso implica mudanças mais profundas, pois no momen-
to em que altero minha imagem, para ser olhado, ser aceito pelo olhar do outro que 
diz quem eu sou, ou já não sei quem sou, ou apenas estou tentando modelar o corpo 
para ser aprovado. No mínimo, trata-se de um prazer autoerótico, encarcerado no 
circuito da minha própria vontade de domínio e controle. 

Conforme reflexão de Maia (1998), o homem moderno estaria mais próximo 
de um indivíduo violento do que um indivíduo narcisista. O corpo e o sexo se des-
locam do privado para o público, e tornam-se bens de consumo. A partir disto, po-
demos inferir que o investimento compulsivo no corpo atende a uma necessidade de 
reequilíbrio, voltado ao corpo como uma obsessão no desejo de ser visto e apreciado. 
A idealização social de corpo, que revela o desejo da sedução e, ao mesmo tempo, 
traços de um masoquismo latente, erotismo exacerbado. 

Conforme Kehl (2002) o erotismo pós-moderno é regido pelas leis de merca-
do. É uma erótica da positividade, voltada para as imagens de completude em corpos 
atléticos, belos e perfeitos. Uma erótica da plena visibilidade. E refere-se a Lacan ao 
afirmar que o belo tem por efeito suspender, rebaixar, desamar... o desejo, conclui 
então que neste sentido, o belo, uma vez que remete à completude, equipara-se à ação 
paralisante da morte. 

Ocorreram também mudanças na forma como as pessoas lidam com os seus 
corpos, surgindo novas subjetividades, onde a ética, estética e saúde se embaraçam, 
transformando os corpos biológicos conforme os desejos do cliente, sendo que o 
processo de identificação acontece em torno do corpo, no qual a imagem possa agra-
dar o outro, trazendo o reconhecimento do sujeito. 

Com isso observamos um crescente número de indivíduos que buscam as 
diversas cirurgias plásticas, tentando alcançar o corpo ideal, sonhando com mudança 
de vida. Um futuro forjado fantasiosamente pelo próprio indivíduo. 

Segundo Le Breton (2003) o homem contemporâneo é convocado a construir 
o seu próprio corpo, modelando a aparência, escondendo as fragilidades e maquian-
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do o envelhecimento. O corpo representa atualmente uma exposição social, tornan-
do-se mais do que um ideal, imprescindível para viver a vida. Desta forma as pessoas 
que buscam uma cirurgia se classificam em três grupos: o primeiro quer minimizar os 
efeitos da idade, o segundo grupo eliminar imperfeições físicas e estéticas e o terceiro 
que é o grupo, que tem aumentado nos últimos anos, é aquele que tem como objetivo 
esculpir o corpo perfeito. 

Freitas (2002) traz que na ideologia de consumo, o indivíduo reduz seu corpo 
ao valor da aparência e, assim, tornando-se objeto do mercado. E neste sentido ima-
gens são eleitas, e se tornam valores simbólicos. 

Portanto, a psicanálise aponta para o corpo que fala, do desejo, pela via da 
pulsão na escuta. É por meio do corpo que o sujeito é visto pelo outro, se constitui 
pulsionalmente pela articulação do real, simbólico e imaginário. O real do corpo 
é representado pela operação simbólica da linguagem quando articulado à imagem 
unificada do narcisismo. Lacan (1998) assinala que a imagem do eu é preenchida com 
o olhar do outro. Também se relaciona com o que ocorre hoje, nas mudanças que 
se impõem ao corpo, a necessidade do olhar do outro com o qual procurarmos o 
ingresso na cultura. 

Assim ao buscarmos junto aos jovens os reflexos das subjetividades produ-
zidas no corpo, que segundo a lógica da atualidade pode ser transformado, aperfei-
çoado e modelado, indagamo-nos pelos sentidos, que motivam as construções de 
corpos, nos deparamos com a seguinte afirmativa: 

O corpo jovem passou a funcionar, na cultura contemporânea, 
como indexador econômico, regulador de uma multiplicidade 
de investimentos. A exaltação corporal, através da eternização 
da juventude, conclama a beleza como aparência de felicidade, 
sucesso e imortalidade. Assim, é produzida a imagem do belo 
corpo que traduz o anseio atual. O corpo cortado, recortado e 
aspirado nas intervenções cirúrgicas, malhado e suado nas aca-
demias, adornado pelo consumo, é o corpo ideal, transformado 
em signo cultural e fonte de capital (GARRITANO; SADALA, 
2009, p. 485).

A cultura de nosso tempo, juntamente com os avanços das ciências e os fa-
tores socioeconômicos promoveram mudanças significativas em relação ao corpo, 
como se ele não mais nos pertencesse, passando a ser um objeto que precisa ser con-
sertado, segundo os padrões idealizados, que beneficiam a indústria dos cosméticos, 
academias e plásticas. 
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Hoje a identidade de um indivíduo não é mais o efeito da narrativa inteligível 
de uma história. Está “aberta”, tendo a possibilidade de se ter qualquer história e 
múltiplas imagens, pois na contemporaneidade a cultura leva os sujeitos a mudarem 
sempre, tomando como partida que em função do corpo, se estabelece uma identida-
de, a diferença em relação aos outros. Então, podemos afirmar que há um desenrai-
zamento do eu, visto que é possível ter diferentes imagens e não mais ficar preso ao 
desígnio biológico. Conforme reitera Le Breton: 

O corpo não é mais apenas, em nossas sociedades contemporâ-
neas, a determinação de uma identidade intangível, a encarnação 
irredutível do sujeito, o ser-no-mundo, mas uma construção, 
uma instância de conexão, um terminal, um objeto transitório 
e manipulável suscetível de muitos emparelhamentos. Deixou 
de ser identidade de si, destino da pessoa, para se tornar um 
kit, uma soma de partes eventualmente destacáveis à disposição 
de um indivíduo apreendido em uma manipulação de si e para 
quem justamente o corpo é a peça principal da afirmação pes-
soal (2003, p. 28). 

Chegamos ao ponto no qual percebemos um corpo suscetível de alterações, 
sendo ele modulável conforme o sujeito deseja, para chamar atenção dos outros so-
bre si, e deste modo mudam-se os sentimentos de identidade, alterando o modo do 
indivíduo se relacionar com o seu contexto. O corpo na contemporaneidade apresen-
ta a imagem de superfície a ser mostrada para os outros. 

Nesta mesma lógica o valor do indivíduo se reduz ao que aparenta ser no cor-
po, e a medicina se propõem a corrigir o que for necessário para que a pessoa alcance 
seus objetivos. O corpo é visto como a matéria, e a pessoa tem o poder de modificar. 
Os espelhos sociais como família, escola e igreja não exercem mais a base para o su-
jeito. É a própria pessoa que toma a decisão de transformar o que deseja na busca do 
olhar do outro. Neste sentido o corpo é reduzido a objeto do olhar. 

Segundo Ortega (2006), o corpo objetivado é fornecido pela medicina, sem a 
dimensão subjetiva, como algo que temos como propriedade, proporcionando uma 
imagem para ser olhada, proporcionando ao sujeito ter a história que desejar em um 
corpo fragmentado, perdendo-se a ideia do corpo por inteiro. E aqui nós retornamos 
ao início da psicanálise, onde Freud se ocupa com o corpo histérico, que por sua vez 
instaurou um intervalo no saber sobre um corpo totalizado. Na escuta das histéricas 
nascia o corpo em sua face simbólica, de modo associativo, formava-se uma cadeia 
de sentido. Percebeu-se que o corpo é aquele que impõe ao psíquico o trabalho de se 
fazer representar. 
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Desta forma é necessário salientar que é a construção efetiva da imagem cor-
poral o que está em questão hoje, em sua consistência ontológica. A precariedade dos 
investimentos narcísicos nas crianças e adolescentes, pela relativa ausência do olhar 
e da presença nas novas produções sociais de existência das figuras parentais, incide 
inequivocamente sobre a constituição da imagem do corpo próprio. 

Na busca por fabricar o seu corpo objetivado, o sujeito procura a sua própria 
singularidade, que já se apresenta como sintoma, na medida em que está sempre 
aquém dos padrões impostos pela sociedade. Talvez esteja neste viés a expressiva 
manifestação do stress, ansiedade, solidão, depressão, apatias e todas as demais sín-
dromes da contemporaneidade. 

Considerações finais 

Ao interrompermos esse percurso de reflexões, no qual buscamos compreen-
der o sentido do corpo na constituição das subjetividades juvenis, a partir dos espe-
lhos sociais, que caracterizamos como uma metáfora para o olhar do outro, que nos 
constitui, sob o efeito das transformações culturais contemporâneas, consideramos 
ter percorrido caminhos que nos deram uma certa abertura para refletirmos sobre 
as questões que envolvem os jovens do Ensino Médio na forma como vivenciam o 
corpo na atualidade. 

Percebemos uma reconfiguração dos limites entre o público e o privado, tendo 
em vista as práticas de exibição da intimidade nas tecnologias de comunicação, que 
possibilitam a exposição do corpo, na busca do olhar que confirma, produzindo no-
vas subjetividades através destas práticas. 

O que presenciamos é que atualmente com o declínio das instituições tradi-
cionais, as identificações no processo denominado pelo Estádio do Espelho estão 
fragilizadas, surgindo novas formas de “individualização”, com novas concepções de 
sujeito e de identidade. O corpo que encarnava o destino e a identidade tornou-se 
relevante por sua visibilidade superficial, pois pode ser compulsivamente modelado e 
adequado às expectativas sociais. 

Compreender essas recentes mudanças entre público e o privado, mediado 
pelas tecnologias, que apontam para os sintomas de uma crescente exposição e cen-
tralidade do corpo, nos ajuda a compreender fatores que produzem novas subjetivi-
dades voltadas para este olhar. Este cuidado com o que é visível ao outro, passa a ser 
fundamental nas relações sociais, alterando até mesmo os processos que vão sendo 
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interiorizados e constituindo o autocontrole, autorregramento e autovigilância, tendo 
em vista o olhar do outro, que é importante para que o sujeito possa ser reconhecido 
pelo social.

Podemos inferir em nossa reflexão que o corpo define a experiência subjetiva 
na atualidade, regulada pelo olhar do outro, nos remetendo a um desejo de alteridade, 
inviabilizado na cooptação exercida pela cultura do consumo e do espetáculo. Assim, 
não se trata do Grande Outro e sim o outro do Estádio do Espelho, os semelhantes. 
Estes através do olhar reconhecem o sujeito, porém neste não há mais a inscrição de 
uma lei capaz de inscrevê-lo efetivamente no plano da cultura. Ficamos reféns de um 
jogo interminável de imagens projetadas e refletidas umas sobre as outras. 

A aparência é um jogo, e a verdade é o que se mostra, pois não reside numa 
interioridade prévia e autêntica, mas produzida no ato de se mostrar. E neste mundo 
em que nossos corpos ganham a plasticidade das imagens, a autenticidade também 
reside naquilo que parece ser. Ao analisarmos os sentidos de corpo emergentes: cor-
po definido, fabricado, percebemos que estamos diante de um universo simbólico da 
cultura, aonde o corpo magro e jovem é idealizado. 

Bruno (2005) reitera que o olhar contemporâneo não é mais regido pelo su-
perego e sim por um ideal de ego que se converte em imagem de ego ideal, num 
cenário de crescente individualização da existência, onde sujeito é responsável pela 
sua imagem e diante do declínio dos encargos coletivos, vive a vida voltada para o 
corpo e não para a alteridade. 

O que constatamos é a escassez da alteridade nas paisagens contemporâneas. 
Nos olhares da família, da escola, dos amigos, de nosso viver em sociedade é que ela-
boramos nossos sentidos e incorporamos os princípios de alteridade, nos olhares que 
nos confirmam. Entretanto, na medida em que tais olhares se esvaziam de sentido ou 
sucumbem à estetização superficial da cultura, caímos numa malha de espelhamento 
vazio onde olhar não é muito mais que meramente passar “vista grossa”, negando a 
profundidade e o mistério do encontro com o “outro”. 

Portanto os desafios psicossociais e educacionais que se colocam vão na dire-
ção de resgatar e proporcionar às juventudes o vivenciar de sua corporeidade de for-
ma consciente e significativa, sendo ao mesmo tempo os protagonistas de decisões 
que irão impactar na sua vida adulta nos próximos anos. 

É digno de nota que estamos diante de uma população que soma o total de 51 
milhões de brasileiros, hoje, sujeitos entre 15 e 29 anos, no conjunto de quase 200 mi-
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lhões de habitantes do país. É desafio educacional contemporâneo fomentar espaços 
de mediação simbólica, onde seja possível exercer o jogo da intersubjetividade, do 
diálogo, da negociação de sentidos, recusando o mero espelhamento vazio da cultura 
do espetáculo que insiste em estetizar superficialmente nossas imagens de juventude. 

Dayrell (2007) destaca o potencial dos jovens e das dimensões simbólicas ex-
pressas nos grupos. Os jovens carecem ser compreendidos nas suas formas de pro-
duzir juventudes, nas mudanças ocorridas nas áreas de educação, família, trabalho, e 
na maneira como se posicionam e produzem a vida em sociedade. 

Portanto, sentimos a necessidade de fazer uma releitura do que está aconte-
cendo com as nossas juventudes, para podermos entender as transformações sociais, 
para então viabilizar políticas que venham ao encontro deste público que tenta mar-
car presença com seu protagonismo. 

O fato de buscarmos compreender as juventudes na contemporaneidade nos 
coloca diante de um cenário de incertezas e constantes mudanças. O desafio é enten-
der os jovens a partir de seus ambientes psicossociais, dialogando com eles a partir 
de suas formas de conceber o mundo e a si próprios. Estamos diante de novos para-
digmas, e estes se refletem nas subjetividades juvenis, que buscam marcar presença, 
supervalorizando a imagem corporal na tentativa de suprir muitas das lacunas deixa-
das pelas instituições formadoras e suas funções subjetivantes. 

Longe de fazer um discurso nostálgico ou melancólico que apela para a restau-
ração da “autoridade adulta” ou das “instituições tradicionais” como forma de dis-
ciplinamento e controle, apontamos na direção do compromisso adulto de sustentar 
vínculos de efetiva e autêntica autoridade, que só podem se legitimar pelo reconheci-
mento das alteridades juvenis, no diálogo franco e aberto com elas próprias, a partir 
de seus regimes de sentido. 

As transformações socioculturais que se estabelecem a partir uma economia 
e cultura globalizada redefinem sentidos de pertencimento, identidades e a própria 
noção de cidadania. Neste sentido compreender as culturas juvenis em um mundo 
globalizado, defendendo que o jovem é um protagonista das novas vivências do co-
tidiano é um passo fundamental no seu reconhecimento como cidadão de direito e 
como pessoa em desenvolvimento.

 Diferente de “estereotipar” os sentidos de corpo predominantes entre os 
jovens, implicados em seus processos de subjetivação, queremos chamar a atenção 
para o fato de que tal fenômeno – a centralidade do corpo estetizado entre os ideais 
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juvenis – é também sintoma de uma vontade de reconhecimento que, como sintoma, 
ao mesmo tempo que fracassa, nos dá pistas do desejo. Ou ainda, nas pegadas de 
Winnicott, nos dá a ver o desejo insistente de “força”, “definição” e “saúde” entre os 
jovens..., sua esperança não apagada de se sentirem vivos, reais e capazes de gestuali-
dade espontânea diante dos nossos olhos.
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Mediadores de leitura na bibliodiversidade: estudo de um caso  
de extensão universitária na modalidade EAD19

Maria Lucia Dias
Cleber Gibbon Ratto

Patrícia Kayser Vargas Mangan

Introdução

A Educação a Distância é uma modalidade de ensino/aprendizagem que, por 
suas características próprias, faz parte do dia-a-dia dos estudantes e profissionais 
como possibilidade de formação, capacitação e qualificação. 

Esta pesquisa teve como tema a investigação da relação entre formação con-
tinuada a distância e a aquisição de competências profissionais. Como problema de 
pesquisa questionou-se se um curso de extensão a distância pode agregar compe-
tências aos profissionais envolvidos e caracterizar um tipo de educação continuada? 
A pesquisa buscou responder a essa questão, especificamente em relação ao  Curso 
de Extensão “Mediadores de Leitura na Bibliodiversidade” - MLB, oferecido pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS e Universidade Aberta do 
Brasil- UAB, na modalidade a distância, em 18 Polos da UAB do Estado do Rio 
Grande do Sul.  

O curso foi elaborado e proposto pelo Grupo de Pesquisa LEIA – Leitura In-
formação e Acessibilidade, do Departamento de Ciências da Informação – DCI, da 
UFRGS.  A amostra pesquisada foi de concluintes do Curso nos Polos que tiveram, 
proporcionalmente, o maior número de inscritos e de concluintes, nos grupos A e B 
nos quais o curso foi dividido, com 9 Polos em cada grupo.  A pesquisa teve enfoque 
Fenomenológico e, utilizou a metodologia de Estudo de Caso. Os instrumentos de 
coleta foram um questionário, respondido individualmente por cada concluinte, e 
entrevistas, gravadas e transcritas, com cada grupo de cada Polo pesquisado. 

O campo de pesquisa foi definido a partir de critérios quanto ao desempenho 
de alguns Pólos UAB/RS que ofereceram o curso, e também da análise documental  
 
19  Este capítulo faz um recorte da dissertação “Formação continuada a distância no Curso de 
Extensão MEDIADORES DE LEITURA NA BIBLIODIVERSIDADE: um estudo de caso”, 
defendida em 2013, na linha de pesquisa  “Culturas, Linguagens e Tecnologias na Educação” do 
PPGEDU/UNILASALLE, sob orientação do Prof. Dr. Cleber Gibbon Ratto e co-orientação da 
Profa. Dra. Patrícia Kayser Vargas Mangan.
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do mesmo. Obteve-se um perfil pessoal e profissional dos egressos do curso a partir 
da análise das informações coletadas. Esses procedimentos foram utilizados para 
avaliar se o curso agregou, ou não – e por quê – competência profissional aos educa-
dores envolvidos e, assim, se atingir o objetivo geral da pesquisa. 

A Extensão universitária e um curso em EAD

O Curso de Extensão a distância MLB teve como uma dos seus objetivos 
fomentar a adesão das propostas e a inserção dos temas da Diversidade – no caso 
do curso, Bibliodiversidade é a diversidade cultural aplicada ao mundo do livro e das 
editoras – e da Inclusão, no processo da mediação da leitura e da formação continua-
da de mediadores. Outro objetivo foi levar os interessados ao aprofundamento e ao 
debate da dinâmica da mediação da leitura nos espaços formais e informais, sejam a 
escola, o ambiente familiar ou espaços comunitários, envolvendo todo tipo de públi-
co leitor e não leitor. Especificamente, o curso se propôs a desenvolver competências 
para a fruição de obras, por meio da leitura e compartilhamento de experiências entre 
os pares, e uma das metas a serem alcançadas era a de que seus participantes pudes-
sem, ao final, atuar como mediadores de leitura em cada comunidade representada, 
serem capazes de inserir e mediar a leitura junto às comunidades dos Polos onde 
atuam.

Contextualizando a Extensão Universitária, temos que ela atua como uma for-
ma de interação entre a Universidade e a comunidade na qual está inserida; ocorre 
uma troca de conhecimentos e, a partir da Extensão, a Universidade influencia e é 
influenciada, como uma via de duas mãos (SANTOS, 2012). Após essa atuação, é 
possível fazer um feedback do que funciona ou não, o que pode/deve ser mudado, 
melhorado, expandido. 

A abrangência da Extensão na UFRGS é ampla “[...] é papel da Extensão 
promover a interação entre a Universidade e os diversos segmentos da sociedade. A 
Extensão é a ponte que aproxima a instituição da comunidade”. (UFRGS, 2012, grifo 
nosso) Está dividida em várias áreas temáticas que se identificam “conforme clas-
sificação determinada pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 
Públicas Brasileiras – FORPROEX” (Ibid.), o que caracteriza um padrão para todas 
as Instituições e se dividem em Comunicação, Cultura, Direitos Humanos, Educação, 
Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, e Trabalho.   Muitos são os exemplos 
de atuação prática junto a sociedade, desde a área da Assistência Social e Jurídica até 
o atendimento odontológico e veterinário público e quase gratuito.   O que se quer 
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destacar na apresentação da Extensão é que “[a Extensão] realiza uma intensa ativi-
dade educativa, social e inclusiva com programas comprometidos com a formação 
permanente de professores da rede pública” (Ibid). 

Neste contexto é que surgem propostas como a do curso pesquisado aqui, in-
serido no Núcleo de Integração Universidade e Escola que, “[...] opera um programa 
de pesquisa e educação continuada” (Ibid), outra característica do curso.

Normalmente, quando se fala em cursos de formação continuada, citam-se 
suas duas principais características: atualização e/ou especialização. A atualização 
vem ao encontro da necessidade do profissional de saber o “estado da arte” em sua 
área de atuação; a especialização vem cobrir espaços deixados na formação inicial por 
várias razões – de currículo, de proposta do curso, de didática e outras - e também o 
aprofundamento de questões importantes que vão surgindo oportunamente para o 
profissional. Geralmente são cursos de curta duração, apresentando conteúdos que 
‘oxigenam’ a prática profissional, trazem a proposta de desenvolver competências 
profissionais, além de, geralmente, trazer o prazer da convivência e troca de expe-
riências entre os envolvidos. Fazer um curso de formação continuada oportuniza o 
desenvolvimento e crescimento e, até mesmo, uma mudança de rumo profissional. A 
formação continuada também dá ao profissional um novo perfil que lhe agrega valor 
no mercado de trabalho. 

Os cursos de extensão de formação continuada a distância reúnem todas as 
características que, normalmente, são necessárias para atender a um público-alvo 
que tem particularidades pessoais e profissionais: profissionais que já estão há algum 
tempo no mercado, que precisam se atualizar e qualificar a própria carreira e que 
atuam em Municípios geograficamente distantes dos grandes centros urbanos, mas 
tem pouco tempo para isto.

Cabe destacar a mudança do papel da EAD enquanto modalidade de ensino, 
de uma educação com menos qualidade para aqueles que não tinham acesso ao en-
sino formal a uma modalidade de ensino consagrada e devidamente regulamentada 
oficialmente como política de educação. Além desta característica, observamos que 
o perfil do aluno da EAD também mudou, uma vez que atualmente os alunos não 
fazem cursos apenas para obter um certificado, mas, sim, para se aperfeiçoar em 
uma área ou buscar uma requalificação para se preparar efetivamente para o mun-
do do trabalho. Para isso, há exigência de qualidade no ensino, seja presencial ou a 
distância.  Os cursos de extensão, especificamente a área de interesse desta pesquisa, 
também chamados de cursos livres, conforme a Associação Brasileira de Educação 

http://www.sempretops.com/cursos/cursos-de-confeitaria-senai/
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a Distância – ABED (ABED, 2012) foram caracterizados como cursos de educação 
continuada que têm autonomia quanto à regulação oficial para funcionar e a Insti-
tuição promotora dos mesmos emite seus próprios certificados; podem ser gratuitos 
ou pagos e estão voltados para o público geral. Outros dois aspectos importantes 
que vale destacar aqui são referentes à credibilidade e à formação de qualidade, que 
podem ser asseguradas a partir de pesquisas de variáveis que influenciam a aprendi-
zagem na EAD.

A competência profissional e a EAD na Sociedade da Informação e do 
Conhecimento

Vivemos em um mundo globalizado em que as competências fazem parte dos 
requisitos principais para admissão no concorrido mercado de trabalho, e a Universi-
dade, como Instituição, não pode ficar de fora do processo de busca pela qualificação, 
atualização, capacitação ou formação profissional que a EAD possibilita. Ao contrá-
rio, deve ser partícipe ativo e engajado, colocando a disposição da sociedade toda a 
infraestrutura necessária para que o processo ocorra. E quando se fala em infraestru-
tura educacional, atualmente, tem-se em mente não somente o ensino presencial com 
toda sua dinâmica, mas também a dinâmica do ensino a distância que requer, senão a 
mesma, talvez até uma maior preocupação com os resultados a serem alcançados na 
formação inicial e na formação continuada dos sujeitos que lhe procuram. 

Neste sentido, encontramos Perrenoud (2000, p. 7) afirmando que “o profes-
sor deve administrar a sua própria formação contínua porque somente assim poderá 
desenvolver todas as outras competências que usa e usará no seu fazer diário, atua-
lizando e desenvolvendo permanentemente seu entendimento e conhecimento do 
mundo que o cerca. Ainda segundo este autor, a formação profissional deve levar em 
conta as condições do trabalho em constante evolução e que exige a atualização das 
competências existentes e a busca de novas. 

Esse trabalho trata das competências agregadas, ou não, aos concluintes de um 
curso de extensão a distância, já identificados, que buscaram o curso com o objetivo 
de adquirir formação para o desempenho de atividades como mediadores de leitura, 
transformando-se, também, em disseminadores do conhecimento adquirido no cur-
so junto as suas comunidades. Estas atividades não faziam parte de suas respectivas 
formações iniciais, mas levando em consideração a importância da leitura em sala de 
aula e a possibilidade de desenvolver novas técnicas para o seu estímulo, acorreram 
ao curso com a perspectiva, agora confirmada pela maioria dos concluintes e pela 
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totalidade dos pesquisados, de que alcançariam esse resultado.

Ainda sobre o tema da Competência, buscamos em Perrenoud (1999, p. 7) 
uma definição, segundo a qual “são múltiplos os significados da noção de competên-
cia. Eu a definirei aqui como sendo uma capacidade de agir eficazmente em um determinado 
tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles”. Ele faz referências tam-
bém às habilidades ou hábitos que, muitas vezes, se confundem com Competência. 
Mas, o autor esclarece que habilidades e hábitos implicam realizar o que precisa ser 
feito sem precisar pensar. Sobre conhecimentos, o autor afirma que são “representações 
da realidade, que construímos e armazenamos ao sabor de nossa experiência e de nossa 
formação. Quase toda a ação mobiliza alguns conhecimentos, algumas vezes elemen-
tares e esparsos, outras vezes complexos e organizados em redes (Ibid., p. 7)

Na sua obra seguinte, o autor volta ao assunto de forma mais abrangente 
quando afirma que “quanto mais complexas, abstratas, mediatizadas por tecnolo-
gias, apoiadas em modelos sistêmicos da realidade forem consideradas as ações, 
mais conhecimentos aprofundados, avançados, organizados e confiáveis elas exigem.  
(PERRENOUD, 2000, p. 7) 

Quanto a ideia de Competência na esfera da educação pública, o Parecer n.16 
do Conselho Nacional de Educação diz que “competência não se limita ao conhecer, 
mas vai além porque envolve o agir numa situação determinada. O agir competente 
inclui decidir e agir em situações imprevistas, mobilizar conhecimentos, informações 
e hábitos, para aplica-los, com capacidade de julgamento, em situações reais e con-
cretas, individualmente e com sua equipe de trabalho (apud CAMPOS, 2009). Desta-
camos a importância da atualização do Conhecimento e da Informação na busca por 
Competência, usando a ideia de Orth (2007, p. 29), segundo a qual:

De fato, na sociedade informacional, global e em rede são valo-
rizadas novas habilidades e competências, como: a) o intelectua-
lismo e ou a valorização das atividades cerebrais em detrimento 
às atividades braçais; b) a criatividade, delegando às máquinas, 
as tarefas repetitivas e chatas; c) a valorização da estética, o de-
sign, a ponto desta se sobrepor à técnica; d) a subjetividade; e) a 
emotividade; f) a desestruturação; g) a descontinuidade.

A Informação e o Conhecimento são dois grandes pilares da nossa era pós-
moderna. Na verdade, a Informação e o Conhecimento sempre foram os alicerces 
sobre os quais as sociedades se ergueram e se mantém até hoje, mesmo que nem sem-
pre tão disponíveis, pois o Conhecimento já foi privilégio de poucos. Burke (2003,  
p. 19; p. 78-79) traçou uma longa linha do tempo sobre o Conhecimento, e faz dis-
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tinção entre Informação e Conhecimento. O autor usa o termo Informação para 
identificar o que é “cru“, específico e prático, e Conhecimento que seria algo ”co-
zido“, processado ou sistematizado pelo pensamento. Burke (2003, p. 11) diz ainda 
que “segundo alguns sociólogos vivemos hoje numa sociedade do conhecimento 
ou sociedade da informação”. Todos sabem que Informação é poder e que vivemos 
totalmente na era da Informação, principalmente no que se refere ao importante 
papel das Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC’s, onipresentes no nosso 
cotidiano. 

A partir do uso de ferramentas tecnológicas corretas, com as quais possamos 
interagir, temos a possibilidade de alcançarmos, por exemplo, o perfil profissional 
que buscamos, seja através de aperfeiçoamentos pontuais ou através de formação 
continuada. 

A EAD, nesse contexto, com suas características de virtualidade e mobilidade, 
ignorando tempos e espaços, possibilita a formação e o aperfeiçoamento constantes, 
construindo/reconstruindo/desenvolvendo competências, agregando novos conhe-
cimentos aos já existentes, otimizando a atuação profissional. Belloni (2008, p. 39) 
afirma:

As características fundamentais da sociedade contemporânea 
que mais tem impacto sobre a educação são, pois, maior com-
plexidade, mais tecnologia, compressão das relações de espaço 
e tempo, trabalho mais responsabilizado, mais precário, com 
maior mobilidade, exigindo um trabalhador multicompetente, 
multiqualificado, capaz de gerir situações de grupo, de se adap-
tar a situações novas, sempre pronto a aprender. Em suma, um 
trabalhador mais informado e mais autônomo.

A autora apresenta nesta afirmação três pontos básicos da EAD: tecnologia, 
compressão das relações de espaço e tempo e maior mobilidade. O acesso às TIC’s 
é fator sine qua non para o desenvolvimento da aprendizagem no ambiente virtual, 
assim como a aprendizagem e o treinamento necessário para seu uso. A questão 
espaço-tempo é da maior importância, principalmente pelas dificuldades das pessoas 
em conseguirem incluir mais atividades em suas agendas já cheias de compromissos. 
Quanto a mobilidade, este é um facilitador incontestável da EAD, a possibilidade de 
acesso aos conteúdos de aprendizagem onde quer que o sujeito se encontre desde 
que haja uma conexão à Internet. Outro aspecto importante a ser destacado da afir-
mação da autora é quanto a necessidade de trabalhadores multicompetentes e multi-
qualificados e isso só é possível a partir de uma atualização e qualificação profissional 
constantes.



291

Tarouco; Moro; Estabel (2003) sugerem uma definição para EAD dentro do 
contexto da Sociedade da Informação e do Conhecimento que julgamos pertinente 
apresentar porque mostra a relação direta da EAD e as TIC’s. Segundo as autoras, 
a EAD “seria estabelecer uma rede entre pessoas e recursos, utilizando as tecnolo-
gias de informação e de comunicação para fins de aprendizagem” (2003, p. 3). De 
acordo com as autoras, “educar a distância significa saber utilizar as ferramentas das 
tecnologias de informação e comunicação não só disponibilizando materiais, mas 
interagindo, trocando, aprendendo em grupos, cooperando, colaborando, mudando, 
transformando”. (Ibid., p. 5) Hoje, a EAD tem o reconhecimento de ser uma moda-
lidade de ensino institucionalizada, uma área importante da Educação em todos os 
níveis de ensino, e as autoras chamam a atenção para o fato de que “a EAD envolve 
diversos componentes, como ensino, aprendizagem, informação, comunicação, pla-
nejamento, gerenciamento, entre outros” (Ibid., p. 5). Vários setores institucionais 
devem estar envolvidos para que uma política de EAD seja implantada e tenha êxito 
no seu funcionamento e resultados. 

Como vimos até aqui, A EAD veio para trazer novas e maiores possibilida-
des de acesso às informações e para a formação continuada. Quando falamos em 
formação continuada, formação ao longo da vida ou formação e aperfeiçoamento 
constantes, pensamos em algo que esteja ao dispor do sujeito a partir da sua própria 
decisão pessoal de se qualificar/capacitar, a partir de um tipo de aprendizagem que 
lhe seja simples e, ao mesmo tempo, lhe envolva intelectualmente. Raposo (2012, 
p. 72) propõe o termo ‘alfabetização lecto-escritora digital’ como o “processo de 
aquisição de habilidades que permite aos sujeitos comunicarem-se e situarem-se de 
maneira eficiente no mundo digital”. Analisando a expressão no contexto da EAD, 
apenas confirma-se o que já é uma realidade, ou seja, sem a devida alfabetização digi-
tal para operacionalizar a aprendizagem a distância, não há aprendizagem a distância, 
uma vez que nem os conteúdos e propostas chegam aos sujeitos, nem sua produção 
intelectual voltará como feedback da aprendizagem. 

Por todos os processos que os agentes e sujeitos envolvidos com a EAD per-
correm, é fundamental identifica-la como uma modalidade de ensino. Assim sendo, 
acarretará um processo de aprendizagem e esse é um ponto importante a ser desta-
cado para nossa análise. Identificada como uma modalidade de ensino que acarreta 
um processo de aprendizagem, concluímos que a EAD pode ser  analisada no âmbito 
das Teorias de Aprendizagem. Oliveira (2006, p. 12) também deixa essa ideia bastante 
clara quando afirma: “Como a EAD é antes de tudo Educação, o que é válido para a 
educação presencial deve ser implementado na modalidade à distância.” 
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A autora descreve ainda desafios do ensino presencial que devem ser levados 
em conta também na EAD como, por exemplo, em relação  à qualidade do ensino. 
No cenário da pós-modernidade, a partir dos anos 1990, Belloni (2008) nos escla-
rece que a EAD se identifica com os “conceitos mais abrangentes e mais abertos 
de aprendizagem” (p. 34), que têm como uma de suas origens as teorias cogniti-
vas, especialmente o Construtivismo.  Desse modo, a EAD se afirma como uma 
modalidade de ensino com ênfase na ideia de autoaprendizagem ou aprendizagem 
autônoma, como já foi referido, o sujeito constrói seu conhecimento a partir do que 
lhe é proposto. A EAD deve ter constante preocupação com as características e ne-
cessidades desse sujeito, pois do sucesso deste depende o seu próprio sucesso. Outro 
elemento fundamental da EAD, segundo Belloni (2008, p. 35), é a “abertura” que ela 
proporciona, ou seja, as possibilidades que a EAD proporciona em se tratando de 
acessibilidade e flexibilidade.

A EAD, com sua ênfase na autonomia do estudante, vem ao encontro da-
quele sujeito que tem sua própria necessidade de aprender, motivações individuais 
bem definidas e objetivos claros a serem alcançados, sem precisar de controle ex-
terno.  Além disso, para esse sujeito, a aprendizagem não deve ser imposta, e sim 
negociada, sempre levando em consideração as experiências e habilidades (pessoais 
e profissionais) já adquiridas, além da sua condição de vida. Belloni (2008) também 
esclarece que devem ser observadas as especificidades pedagógica e didática voltada 
a esse sujeito adulto, além de formas de empreender uma tutoria e aconselhamentos 
necessários dentro da concepção de autoaprendizagem, possibilitando a construção 
do Conhecimento. 

O Conhecimento construído através da EAD, se trata de um processo de 
aprendizagem voltado à autonomia pessoal do sujeito que é quem vai definir o que, 
como, quando e para que aprender. Para esse sujeito é fundamental que o que vai 
aprender lhe seja significativo, lhe proporcione a sensação de complementariedade ao 
que já sabe, ao que já conhece, ao que já vivenciou ou experimentou. Para esse sujeito 
é fundamental não ser considerado “vazio” de conhecimentos.

A EAD e a Teoria da Aprendizagem Significativa – relações possíveis

Vimos que a EAD traz novas e maiores possibilidades de acesso às informa-
ções e à formação continuada a partir de um tipo de aprendizagem que envolva o 
sujeito intelectualmente, através de uma motivação individual, onde suas experiências 
e habilidades já adquiridas auxiliam na internalização dos conteúdos. Através das ava-
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liações finais do curso também observamos respostas que refletiam satisfação pelo 
cumprimento de uma meta pessoal e profissional.

Assim, neste contexto de significação ao que é aprendido e apreendido para 
construção do Conhecimento com objetivo de desenvolvimento pessoal e profis-
sional, vamos analisar a EAD a partir de uma teoria de aprendizagem que nos foi 
sugerida na orientação da dissertação que originou o presente trabalho.

 Essa teoria de aprendizagem cognitiva tem por base as informações que o 
aluno já possui e o seu conhecimento anterior.  É conhecida como Teoria da Apren-
dizagem Significativa e seu autor é David P. Ausubel. 

A estrutura cognitiva do aprendiz é a base da Teoria da Aprendizagem Signi-
ficativa de D. Ausubel. Assim, a partir da apropriação de alguns de seus elementos, 
sua relação e pontos de encontro com a EAD, podemos caracterizar a EAD como 
uma aprendizagem significativa.  Veremos que elementos da Teoria da Aprendizagem 
Significativa como, por exemplo, “estrutura cognitiva idiossincrática pré-existente”, 
“interação entre as informações já existentes na estrutura cognitiva e as novas in-
formações”, “processamento diferenciado das informações”, “experiência prévia”, 
“retenção”... apenas para citar alguns, são encontrados na EAD, mesmo que com 
outras nomenclaturas. 

Fundamental na análise do contexto da EAD, não é apenas o seu compro-
metimento com o resultado esperado pelas partes envolvidas, quais sejam, aluno, 
professor, tutor, Instituição de ensino. Antes, devemos analisar o processo de apren-
dizagem que ocorre na dinâmica da EAD. Como destacamos acima, encontramos na 
Teoria da Aprendizagem Significativa elementos importantes para subsidiar a aná-
lise da EAD enquanto um processo de aprendizagem com significados próprios a 
cada um dos sujeitos aprendentes. Podemos caracterizar a TAS como um tipo de 
processamento de informações com base no que o aluno já conhece, ou seja, novas 
informações serão disponibilizadas e adquirirão significado para este aluno a partir 
do momento que interagirem com o que já é conhecido por ele. De acordo com 
Ausubel et al. (1980, p. 23) “a aprendizagem significativa ocorre quando a tarefa de 
aprendizagem implica relacionar de forma não-arbitrária e substantiva  (não literal) 
uma nova informação a outras com as quais o aluno já esteja familiarizado e quando 
o aluno adota uma estratégia correspondente para assim proceder.”

A “forma não-arbitrária” implica que a relação entre as informações deve ser 
significativa, não-aleatória; e de forma “substantiva” porque as informações devem 
ter substância, conteúdo significativo para fazer sentido e interagirem na estrutura 



294

cognitiva do indivíduo. A estrutura cognitiva vem a ser o corpo de conhecimentos já 
existentes, organizados hierarquicamente e de forma cumulativa e, segundo Ausubel, 
é uma estrutura idiossincrática porque é peculiar a cada indivíduo, assim como o pró-
prio processo de aprendizagem. Ausubel et al., (1980, p. 133) identificam condições 
para que a aprendizagem seja significativa e uma delas reforça o seu aspecto idios-
sincrático: o material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo e deve 
haver uma predisposição do aluno para a aprendizagem significativa (grifo nosso):

A partir do momento que o segundo fator é uma função do 
aluno envolvido, percebemos que a aprendizagem significativa 
é sempre idiosssincrática. A relação específica, substantiva e não 
literal entre a nova informação e o conhecimento preexistente 
depende da experiência prévia (estrutura cognitiva) e da dispo-
sição atual do aluno. Esta relação específica que caracteriza uma 
interação do novo conhecimento com os aspectos relevantes 
da estrutura cognitiva preexistente resulta num produto intera-
cional (significado) que vem a ser a essência do processo assi-
milativo.

 A Retenção, outro elemento fundamental no processo da aprendizagem sig-
nificativa, “caracteriza a organização e integridade de uma memória duradoura das 
informações adquiridas significativamente na estrutura cognitiva”. (Ibid., p. 121) De 
acordo com o autor, “o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem 
é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra o que ele sabe e baseie nisso seus ensi-
namentos.” (Ibid., p.viii) 

Em se tratando de EAD  com o objetivo de formação continuada ao longo da 
vida, o que o autor nos traz pode servir de  base para pensarmos projetos pedagó-
gicos e planos de ensino para os cursos, principalmente porque estamos ensinando 
pessoas que já têm suas próprias experiências em relação ao conhecimento e de-
vemos contar com esse conhecimento preexistente a nosso favor. A aprendizagem 
significativa então faz todo o sentido, pois o aluno da EAD sabe o que quer e o que 
precisa para alcançar o que quer. O ensino e a aprendizagem e seus materiais deriva-
dos por si só devem ser significativos, acrescentar, somar ao que já existe na estrutura 
cognitiva do aluno, ir de encontro ao que ele já possui.  

Na análise dos elementos da Teoria da Aprendizagem Significativa, encontra-
mos ainda os “organizadores preliminares, materiais introdutórios ou organizadores 
antecipatórios”, os quais Ausubel et al. (1980, p. 138) explicam que “servirão como 
uma espécie de ‘ponte cognitiva’ para facilitar o relacionamento do novo material a 
elementos disponíveis.”
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Na EAD, os conhecimentos prévios em Informática podem ser identificados 
como os organizadores prévios que nos auxiliam a contextualizarmos o aluno em um 
universo de aprendizagem essencialmente virtual. Como já referimos anteriormente, 
não há possibilidade de um bom andamento do processo de ensino e aprendizagem 
na EAD sem o domínio básico das ferramentas tecnológicas a serem utilizadas.  É 
fundamental uma apresentação verbal e presencial consistente dos conteúdos do pla-
no de ensino por parte do professor ou tutor presencial, uma vez que, inicialmente, 
o que se busca no aluno é a autonomia e segurança suficientes para usar o conheci-
mento adquirido em busca de seus objetivos, com a construção eficaz de suas “pon-
tes cognitivas” (Ibid., p. 142). Da estrutura cognitiva preexistente, o aluno trará as 
informações que darão base às novas informações propostas. Ausubel denominou 
as informações existentes na estrutura cognitiva de “ideias de esteio” Esta ‘intera-
ção’ das ideias preexistentes (“de esteio”) para “ancoragem” e  assimilação da nova 
informação é o pano de fundo da aprendizagem significativa e pode ser a base para 
qualquer outro tipo de aprendizagem cognitiva, mais ainda no ambiente da EAD, 
reconhecida como uma educação de adultos. As ideias já existentes na estrutura cog-
nitiva do aluno, como, no nosso exemplo, o que é um AVA, ou ainda, conceitos como 
blogs, chats, fóruns no ambiente virtual, são as “ideias de esteio” (AUSUBEL et al., 
1980, p. 48), servirão para “ancorar” o que será aprendido sobre um AVA específico, 
no caso o MOODLE. 

A formação continuada de professores como mediadores

Fatores como a rápida obsolescência dos conhecimentos adquiridos e/ou a 
precária formação inicial são os mais conhecidos quando se reflete sobre a necessi-
dade de cursos ou quaisquer propostas de trabalho visando a formação continuada. 
E não necessariamente de professores, esta é uma realidade em qualquer área do co-
nhecimento humano.  No caso específico da formação continuada de professores, se 
faz mais necessário ainda, seja ao nível de aperfeiçoamento, reciclagem, treinamento 
ou algum outro.  Perrenoud (1998, 2012, s.p.) que apresenta uma abordagem de com-
petências que se aplica tanto à formação inicial, quanto à formação contínua quando 
afirma que “o desafio é, primeiramente, o de colocar explicitamente a formação contínua a 
serviço do desenvolvimento das competências profissionais”.

 O autor destaca também a efemeridade da formação inicial, às vezes supe-
restimada, fato que acarreta muitas vezes a acomodação do professor ou de qualquer 
outro profissional. É um comportamento infelizmente bastante comum.  Claro que, 
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a princípio, na formação inicial todos adquirem competências, mas, com o passar o 
tempo, o conhecimento e a sociedade vão passando por transformações e o mesmo 
acontece com as competências. Há necessidade de constante atualização para melhor 
desempenho profissional. 

Ainda sobre a formação continuada de professores, Imbernón (2010) afirma 
que ela deve criar as condições, elaborar e propiciar ambientes para que os docentes 
aprendam. Segundo ele, a formação continuada só será realmente efetiva “quando 
deixar de ser um espaço de ‘atualização’ e passar a ser um espaço de reflexão, forma-
ção e inovação” (Ibid, p. 95).

Na justificativa do projeto do Curso de Extensão “Mediadores de Leitura na 
Bibliodiversidade” – MLB há uma citação referente ao papel do bibliotecário como 
“mediador entre a leitura, a informação e o leitor” (ESTABEL; MORO, 2005 apud 
MEDIADORES, 2009, p. 5).  “O papel do mediador é de grande significado no 
processo  de inclusão social, de acesso à informação, de uso das TIC’s e do exercício 
da cidadania, no que se refere à formação do leitor e ao incentivo à leitura” (Ibid). E 
o que é ser um mediador?  Segundo Bortolin (2001, 2012, p. 1) “o termo mediador 
deriva do latim mediatore, e significa aquele que medeia ou intervém”.

Sarmento (2008, p. 25) credita as mudanças que ocorrem com o ser humano 
“aos processos mediadores, vivenciados pelo sujeito no decorrer de sua vida, princi-
palmente pelas interações realizadas que afetam sua conduta cognitiva, afetiva e mo-
tivacional”. Na pesquisa, constatamos mudanças tanto nos professores, quanto nos 
seus alunos, conforme seus próprios relatos. Tivemos estórias contadas de mudança 
de comportamentos e de atitudes de professores e alunos em relação à leitura a partir 
do curso “Mediadores...” e também em relação a sentimentos e afetividade. 

A atitude proativa dos professores influiu positivamente junto aos alunos 
quanto a novas maneiras de trabalhar com a leitura.  Alguns professores chegaram a 
afirmar que, a partir do momento em que foi apresentada e aprovada em sala de aula 
uma nova proposta de trabalho com a leitura, os alunos passaram a participar mais, 
a ler mais, a procurar indicações para leitura, mesmo com algumas dificuldades no 
entendimento dos textos. Houve relatos de professores que procuraram textos que 
fizessem sentido para os alunos, ao mesmo tempo em que trouxessem informações 
relevantes para a vida cotidiana deles, como no caso de textos sobre anticoncepção, 
prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, uso de preservativos, sexo na ado-
lescência, uso de drogas... 
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Segundo alguns respondentes, a forma mais eficaz de conseguir o envolvimen-
to dos alunos é a partir de experiências compartilhadas, houve até uma estória relata-
da sobre como os alunos entendiam as notícias que ouviam nos telejornais e causou 
uma certa perplexidade na turma quando um observou no outro as mesmas falhas de 
atenção ao tentar escrever sobre as notícias e depois ler o escrito para o grupo!  De 
acordo com alguns professores, a maioria dos alunos de ensino fundamental não tem 
histórico de leitura fora da escola. Numa situação em especial, a professora repensou 
as indicações de leitura e propôs outras opções, as indicações foram no sentido de 
textos mais simples, para crianças mais novas, com menos idade do que seus alunos, 
uma vez que eles não tinham condições de entendimento para textos mais complexos 
e então, inicialmente, trabalharam com textos mais lúdicos e também com desenhos, 
para, depois, passarem a um nível mais complexo de leitura. Segundo ela, foi melhor 
assim do que ver que os alunos se desmotivariam para a leitura e se sentiriam incapa-
zes, o que seria pior. 

Caminhos percorridos

As análises preliminares das Avaliações que os concluintes preencheram ao 
final do curso e que procuramos seguir através da pesquisa empírica, nos deram 
outros e novos dados para análise. Foi o ponto inicial da pesquisa. Essas Avaliações 
foram determinantes para esse trabalho no sentido de que, a análise de algumas de-
las, originou o interesse e definição do tema da pesquisa. Através dessas Avaliações, 
preenchidas por um grupo totalmente heterogêneo de pessoas, com características, 
expectativas, experiências e perfis diferentes, pudemos observar que, independente 
da formação anterior ou de conhecimentos prévios sobre Leitura, estas pessoas agre-
garam um novo Conhecimento. 

Desta análise, surgiu como questão principal: esse novo Conhecimento tam-
bém pode ser considerado uma Competência profissional a ser agregada ao fazer 
diário? A Avaliação foi executada a partir de um formulário dividido em Categorias: 
Identificação, Experiência, Tempo (para as tarefas do curso), Ambiente do curso, 
Curso, Interação e Categoria Livre. Na Categoria Ambiente do Curso, por exemplo, 
o que se queria saber era quanto à familiaridade ou não com o AVA MOODLE, se 
houve dificuldade de interação com o ambiente, se o acesso foi fácil ou difícil, quais 
ferramentas do ambiente foram mais importantes para a interação no curso e quanto 
à orientação técnica recebida quando necessária. De outro exemplo, da Categoria 
Livre, destacamos a questão que motivou essa pesquisa e levou ao tema da Com-
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petência profissional: “o curso propicia uma nova maneira de atuação profissional 
como mediador de leitura?” Nas respostas a essa questão, viu-se a necessidade de 
buscar maiores detalhes sobre o que o curso proporcionou objetivamente aos seus 
participantes, pois conforme a análise inicial, percebeu-se várias respostas apenas 
com SIM ou NÃO que representariam a opinião do participante, mas sem nenhuma 
especificidade. Estes e outros aspectos chamaram a atenção para um estudo mais 
específico dentro do tema escolhido. 

Foi elaborado um questionário com seis perguntas específicas, tendo a questão 
das competências como eixo central. Em cada um dos 4 municípios onde estão a 
sede dos polos selecionados conforme os critérios já expostos, aconteceu o contato 
pessoal com os respectivos Coordenadores de cada polo, que indicaram, aleatoria-
mente, quatro sujeitos a quem seria aplicado o questionário. Após o preenchimento 
do questionário, com disponibilidade total de tempo, as entrevistas foram conduzidas 
em reuniões informais, onde foram trazidas questões sobre a realidade de cada um, 
formação, contexto de atuação, suas práticas em sala de aula, experiências após o cur-
so. A proposta da pesquisa foi a de identificar, através das respostas dos concluintes 
selecionados, o que o curso lhes agregou – ou não – quanto a novas competências 
para o seu desempenho profissional. 

As respostas dos questionários foram manipuladas sem indicação explícita das 
identidades dos entrevistados, chamados apenas de ‘E’, ficando os dados brutos ape-
nas disponíveis aos membros do grupo de pesquisa para fins de pesquisas e publica-
ções científicas. A gravação das entrevistas também preservou o caráter anônimo dos 
entrevistados. As questões trazidas nas entrevistas eram, evidentemente, relacionadas 
às perguntas do questionário, no sentido de relatos informais sobre experiências prá-
ticas a partir do curso, mudanças na forma de trabalhar, sobre o que o curso acres-
centou no dia-a-dia de trabalho daquelas pessoas. 

Na busca de uma metodologia para ser usada na análise das respostas, conhe-
cemos o Discurso do Sujeito Coletivo – DSC, uma metodologia criada e desenvolvi-
da por LEFEVRE; LEFEVRE (2010), concebida a partir da Teoria das Representa-
ções Sociais, e que é tida como um tipo de Análise do Discurso. Segundo os autores, 
“todo ser humano é um atribuidor de sentido” (Ibid., fl. 4), ou seja, somos capazes 
de opinar sobre os fatos, as pessoas e as coisas a nossa volta. E fazemos isso sabendo 
que seremos compreendidos, que temos coisas em comum com aqueles com os quais 
convivemos em sociedade. Explicam que trocamos ideias porque temos coisas em 
comum e uma dessas coisas é o idioma que possibilita o entendimento e a comuni-
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cação e também o sentimento de nacionalidade. E vão além: “nós nos comunicamos 
não só porque nós comungamos da mesma língua, do mesmo idioma, mas também 
temos ideias que são compatíveis, compartilhadas. São as matrizes discursivas” (Ibid., 
p. 5). Na aproximação com a definição proposta, afirmam: “compartilhamos de um 
sistema de ideias que se comunicam, não apenas a linguagem, e esse sistema de ideias 
que se comunicam é  chamado de representação social” (Ibid., p. 4). Representações 
sociais são, assim, “todo tipo de conhecimento gerado no dia-a-dia na vida das pes-
soas comuns, um intercâmbio social que permite que as sociedades sejam sistemas 
simbólicos, sistemas de atribuição de sentidos. (idem, p. 6) 

Apresentam o DSC como “uma técnica que busca resolver os problemas que 
o pesquisador encontra quando deseja processar depoimentos em pesquisas qualita-
tivas que usam questionários com perguntas abertas” (LEFEVRE; LEFEVRE, 2006, 
2012a, p. 8). 

No início das análises das informações coletadas o objetivo não era analisar 
apenas o que os sujeitos disseram, mas também os sentidos do que foi dito e respon-
dido, o significado que o evento teve para cada um, o que foi aprendido e apreendido, 
o que o curso significou e acrescentou objetivamente no desempenho profissional, 
e até pessoal, de cada um. Consideramos ter achado um método aberto o suficiente 
para que se possa ouvir e analisar os diferentes discursos dos sujeitos da forma como 
são feitos, entendidos como representações sociais daquele grupo que vive em socie-
dades semelhantes e, apesar de pensamentos individuais próprios, têm uma “matriz 
discursiva” comum. 

O primeiro passo da metodologia é selecionar o essencial de cada resposta, 
associando o conteúdo selecionado a uma descrição de seus sentidos, em seguida 
as respostas são agrupadas numa categoria ou conjunto de acordo com os sentidos 
descritos semelhantes e, por último, mas fundamental, os conjuntos ou categorias de 
mesmo sentido são reunidos em discursos únicos, chamados Discursos do Sujeito 
Coletivo que são redigidos na primeira pessoa do singular. 

Os operadores para a produção dos Discursos do Sujeito Coletivo são, con-
forme Lefevre; Lefevre (2007, 2012c, s.p.): as Expressões-Chave (EC’s) que são 
“trechos literais selecionados de cada um dos depoimentos e que melhor expres-
sam seu conteúdo”; as Ideias Centrais (IC’s) que são “fórmulas sintéticas que 
descrevem os sentidos presentes nos depoimentos”; as Ancoragens (AC’s) são 
“fórmulas sintéticas que descrevem as ideologias, valores, crenças presentes nas 
respostas individuais, quando aparecem Expressões-Chave sob a forma de afirma-
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ções genéricas destinadas a enquadrar situações particulares”. Os depoimentos, 
relatos e falas constituem o material principal para a análise, e a Ancoragem assu-
me o sentido de princípios, hipóteses, conceitos, teorias e perspectivas ideológicas 
que sustentam as Expressões-Chave – EC agrupadas nas Ideias Centrais – IC de 
um discurso. A partir desse material analisado, e suas Expressões-Chave/Ideia-
Central/Ancoragem correspondentes, constrói-se um ou vários discursos-síntese 
que são os DSC’s. O DSC se propõe a reconstituir um – ou vários – pensamento(s) 
coletivo(s), sendo uma ponte entre o conhecimento científico e o senso comum.  
Aqui também se tem a ideia de Ancoragem como o conhecimento que já existe na 
estrutura cognitiva do sujeito, a qual se juntarão as novas informações recebidas 
para fazer sentido; tem o papel de classificar as novas informações ajustando‐as 
às estruturas de conhecimento pré‐existentes e constitutivas da memória coletiva. 
Devem fazer parte da Sociedade e da Cultura e estar no íntimo do indivíduo.  Após 
a análise das informações recolhidas na pesquisa, obteve-se as EC’s e IC’s de cada 
questão e, a partir delas, elaborou-se uma síntese do discurso que vem a ser o DSC 
de cada questão. Este estágio operacional da metodologia nos levou ao DSC geral. 

Desdobramentos analíticos

Para a análise utilizamos, em primeiro lugar, as respostas ao questionário, iden-
tificando em cada resposta de cada questão, a Expressão-Chave – Ech e a Ideia Cen-
tral – IC. Na segunda etapa elaboramos o DSC de cada questão. E, a partir das ideias 
e sentidos similares identificados nas respostas, fomos comentando os aspectos em 
comum ao longo da análise.  Podemos afirmar que a Ancoragem do DSC geral desta 
pesquisa está estabelecida em duas ideias principais presentes na estrutura cognitiva 
dos sujeitos: Capacidade e Desempenho Profissional. E, a partir do DSC de cada 
questão, identificamos suas Ancoragens, observadas nas respostas e identificadas a 
partir delas, e que serviram para nomear cada DSC que são apresentados a seguir: 
DSC Questão 1 – Sobre Competência; DSC Questão2 - Fazer o curso buscando o 
“novo”, o que é “novo”?; DSC Questão 3 – Conhecimento anterior; DSC Questão 
4 – Aproveitamento pessoal; DSC Questão 5 – Participantes do curso se veem como 
Mediadores de Leitura; DSC Questão 6 – Novas competências e novos conhecimen-
tos agregados – constatação. 

Como exemplo das análises elaboradas, trazemos informações da primeira 
questão. Na análise da primeira questão, quando perguntamos sobre o que os res-
pondentes entendiam por Competência, vimos que houve uma certa confusão con-
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ceitual, as definições foram variadas, cada um expôs o seu entendimento de forma 
muito particular, mas todas as respostas tiveram a intenção de dar uma definição. Em 
vários momentos, pudemos constatar que Competência não teve uma definição es-
tanque, com espaço para as dúvidas e incertezas. Consideramos que isso também faz 
parte do aprendizado, da construção do conhecimento de cada sujeito. Podemos in-
clusive trazer aqui os mais variados contextos onde se pode ‘agregar competência ou 
competências’. E na Educação não poderia ser diferente. Em várias respostas vimos 
a ideia de Competência ligada à Capacidade, de diferentes formas.  Ao analisarmos 
as respostas, encontramos Competência como uma capacidade ou capacidades de alguma 
coisa. Identificamos também o entendimento de Competência como uma capacidade a ser 
desenvolvida ou que já faz parte do perfil de cada um. Identificamos outros entendimentos 
que não são claros quanto ao que querem dizer exatamente, mas dando a ideia de 
uma pluralidade, tanto de características pessoais, como uma qualidade do trabalhador, como 
de recursos. Tanto as características pessoais, quanto os recursos são permeados pela ex-
periência profissional e pessoal.  Também identificamos o entendimento de Competência 
que faz menção ao Conhecimento, mas não limitada a ele. Concluímos que neste tema 
não há unanimidade, portanto, consideramos que a questão foi devidamente respon-
dida de forma satisfatória, pois cada respondente compartilhou seu entendimento 
do tema. 

Em várias respostas podemos identificar o uso dos conhecimentos adquiri-
dos que trouxeram aos respondentes outras características, como a Criatividade, que 
podem fazer parte das competências. Ainda conforme Perrenoud (1999, p.30), “o 
sucesso depende de uma capacidade geral de adaptação e discernimento, comumente 
considerada como a inteligência natural do sujeito. Sendo assim, a Competência situa-
se além dos conhecimentos.” Segundo o autor, “a Competência não se desenvolve 
espontaneamente, ela se constrói através de uma reflexão contínua individual sobre 
as práticas do fazer.” (Ibid.). Segundo os respondentes, o Conhecimento levou a um 
melhor desempenho profissional através de uma maior qualificação e capacitação. Os 
destaques sinalizam o Discurso do Sujeito Coletivo geral identificado nesta pesquisa.

Considerações finais

Os cursos de formação continuada a distância mediados por computador, 
como o “Mediadores de Leitura na Bibliodiversidade”, reúnem características ne-
cessárias para atender a um público-alvo que tem necessidades profissionais especí-
ficas. A EAD possibilita o acesso daqueles que precisam se atualizar e se qualificar, 
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vivendo e atuando em locais geograficamente distantes das oportunidades para isso. 
E a característica de ser um curso de extensão universitária de curta duração também 
facilitou a participação da maioria. Os profissionais professores pesquisados foram 
unânimes em considerar que esse curso a distância lhes trouxe competência profis-
sional para trabalhar com a leitura em sala de aula e propiciou uma possibilidade de 
educação continuada enquanto professores da rede pública de ensino fundamental. 

Neste trabalho destacamos o relevante papel desempenhado pela Extensão 
Universitária. Pode-se afirmar que a formação continuada à distância mediada por 
computador, como projeto de Extensão Universitária, constituiu-se em ação educa-
tiva concreta. O curso MLB apresentou aos seus participantes uma proposta de for-
mação continuada para professores-mediadores de leitura na forma de um curso de 
extensão universitária, e observou-se, nas suas respostas, que a maioria acolheu essa 
proposta como uma possibilidade de conhecer e de desempenhar algo de “novo”, 
o curso traria “novidades” – destaques às expressões usadas frequentemente pelos 
respondentes! 

Esse, sem dúvida, foi o atrativo inicial da proposta do curso. Objetivamente, 
foram apresentadas outras formas de fazer o mesmo de sempre em sala de aula: 
estimular o gosto e o prazer pela leitura entre crianças e jovens. A maioria dos pro-
fessores pesquisados já trabalhava com leitura em sala de aula. Então, qual foi a 
novidade? Os modos de se trabalhar com a leitura. Ou seja, outras propostas de lei-
tura, além dos romances de ficção sempre trabalhados (poesia, por exemplo), temas 
mais diversificados, contemplando a realidade e a diversidade atuais (drogas, meio- 
ambiente, entre outros), conscientização da necessidade de incluir sempre a mediação 
e mediadores de leitura na escola para desenvolver a competência leitora e o sentido 
de cidadania em cada um e em todos.   E, como diferencial, a inserção da tecnologia 
permeando todas as atividades de ensino e de aprendizagem. 

Pudemos observar que, mesmo aqueles professores que já tinham alguma ex-
periência anterior com a aprendizagem mediada por computador, observaram algu-
mas práticas apresentadas que lhes trouxeram outras possibilidades, como o caso da 
elaboração de um Blog por grupo em cada Polo.  Foi uma experiência colaborativa e 
cooperativa que reuniu os interesses de todos que estavam ligados a um mesmo Polo, 
mesmo a distância, e deu aos participantes a sensação de pertencimento, de fazer 
parte de um grupo; uma sensação quase nostálgica de voltar a ter colegas de aula, 
materializada nos encontros presenciais! Talvez por isso, alguns afirmaram, na entre-
vista, que uma das falhas do curso foi proporcionar poucos encontros presenciais...
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É fundamental que os professores e tutores tenham consciência de que, na 
EAD, o esforço para ensinar será sempre maior do que no ensino presencial, exigirá 
maior envolvimento, interação contínua e a sensação nos alunos da presença dos 
membros da equipe executora. A interação entre os alunos também deve ser estimu-
lada, nos fóruns e chats, principalmente, mas também através dos murais e grupos de 
discussão. Como se diz em sala de aula: a dúvida de um pode ser a de outros, então 
deve-se compartilhar dúvidas e respostas. 

No caso do curso pesquisado, foi constatado que, além de desenvolverem no-
vas competências, a interação entre os participantes e a equipe do curso foi bastante 
positiva e produtiva, inclusive elogiada mais de uma vez.  Outro ponto importante 
é saber que o conteúdo do curso vem sendo utilizado para otimizar as atividades de 
leitura dos professores com seus alunos.

Confirmou-se a possibilidade de se adquirir competência através da formação 
continuada a partir da superação das necessidades e/ou dificuldades que se apre-
sentaram no dia a dia do trabalho dos participantes da pesquisa.  A caminhada dos 
professores pesquisados é realizada com coragem e esperança em dias melhores, cada 
um fazendo a sua parte, procurando fazer sempre melhor, abertos às “novidades”. 
E, todos sabemos, não é fácil trabalhar com Leitura e fazer da Leitura uma atividade 
interessante por si mesma e prazerosa, principalmente nos dias de hoje, com tantas 
possibilidades de distração e de entretenimento. Por isso tudo, nossa admiração e 
respeito àqueles profissionais.
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Senso comum, experiência e autoridade:  
educação em tempos de intolerâncias20

Jeferson Luís da Silva
Cleber Gibon Ratto

Introdução

Este trabalho busca refletir sobre a possibilidade de uma diluição de intole-
râncias pelo aperfeiçoamento coletivo do senso crítico como meio de estimulação de 
uma consciência social e tecnológica, tendo como foco a busca por um contexto no 
ambiente educacional capaz de conciliar formação, conhecimento popular e vivên-
cias, gerenciado por um modelo de autoridade construído em um possível consenso 
social. Para esta tarefa são abordadas perspectivas de autores como Mafessoli (2010), 
Benjamin (1994), Sennett (2014), entre outros.

Nos últimos meses um crescimento considerável no número de pessoas en-
volvidas em conflitos de opiniões que iniciaram nas redes sociais e acabaram in-
fluenciando na dissolução de amizades chamou atenção da imprensa, motivando a 
publicação de algumas notícias, tais como, “Campanha retrata literalmente discurso 
de ódio proferido nas redes sociais”,21 ”A era da grosseria on-line: cresce a intolerân-
cia nas redes sociais”.22

O problema da intolerância enquanto pensamento unilateral não é algo novo, 
sendo entendido como uma crescente tendência proveniente da falta de um senso 
crítico qualificado. Para Castells:

Cada vez mais, as pessoas organizam seu significado não em 
torno do que fazem, mas com base no que elas são ou acreditam 
que são. (...) Nessa condição de esquizofrenia estrutural entre a 
função e o significado, os padrões de comunicação social ficam 
sob tensão crescente. [...] cada vez mais difíceis de compartilhar 
(CASTELLS, 2005, p. 41).

20  Este capítulo faz um recorte da dissertação “Educação, tecnologia e complexidade: um en-
saio sobre as (im)possibilidades de saber/pensar na educação”, defendida em 2015, na linha de 
pesquisa  “Culturas, Linguagens e Tecnologias na Educação” do PPGEDU/UNILASALLE, sob 
orientação de Prof. Dr. Cleber Gibbon Ratto.
21 <https://www.acontecendoaqui.com.br/propaganda/campanha-retrata-literalmente-discurso-
de-odio-proferido-nas-redes-sociais>. Acesso em 26/05/2016.
22 <http://epoca.globo.com/vida/experiencias-digitais/noticia/2015/08/era-da-grosseria-line.
html >. Acesso em 26/05/2016.
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Diante da crescente manifestação de intolerâncias pode ser interessante buscar 
perspectivas sobre como estimular um senso crítico qualificado.  Principalmente se 
concordarmos que a formação de cidadãos críticos é uma das atividades da educação, 
orientação presente no Parâmetros Curriculares Nacionais, onde a capacidade de 
argumentação é entendida como relevante para o adequado exercício da cidadania 
possibilitando ao aluno “posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva 
nas diferentes situações sociais...” (BRASIL, 1998, p. 7). 

Nesta perspectiva, a noção de tolerância aqui defendida não implica um apa-
ziguamento das diferenças ou sua equalização sob o custo dos consensos forçados. 
Entendemos que “[...] a tolerância não tem em si um objetivo próprio, um conteúdo 
específico, mas, antes disso, oferece condições para que os valores possam se desen-
volver, ou seja, permite os direitos humanos, a liberdade do homem, e passa a ser um 
princípio fundamental na ordem social. (HERMANN, 2006, p. 129).

Intolerável, nesse sentido, é a negação das relações de poder, e a negação das 
diferenças que nos constituem como sujeitos em permanente conflito e demandados 
ao diálogo. Mais importante que constituir uma posição definitiva ou universal sobre 
a tolerância como valor, é necessário produzir uma competência que vá em direção 
à compreensão das relações de força postas em cada situação, para, a partir disso, 
orientar o agir ético. Trata-se de assumida tolerância como o próprio exercício de 
favorecimento das relações de poder, da pluralidade dos discursos e das formas de 
autoridade sobre os demais, que incluem aqui a potencialização das experiências de 
abertura sensível e afecção pelo outro. (RATTO; HENNING, 2011, p. 129)

Senso crítico: modelo de sociedade

É sensível que a sociedade contemporânea esteja apresentando novas formas 
de conviver e pensar, elaboradas sob a influência das redes de compartilhamento e 
suas tecnologias em um mundo cada vez mais globalizado. 

Para Postman (1994), Bauman (2007) e Baudrillard (1991) a tecnologia pro-
duz uma influência problemática, capaz de diluir a consciência social promovendo 
um individualismo exagerado e alienante, Lévy (2005) e Castells (2005) recolocam a 
questão apontando que é a falta de senso crítico que promove um relacionamento 
problemático com a tecnologia, levando à diluição da consciência social e ao estímulo 
do individualismo exagerado.

Embora esses autores discordem quanto ao agente motivador dos problemas 
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sociais, cada um ao seu modo, entende que vivemos em uma época de mudanças, 
onde a tendência está na manifestação do pensamento unilateral e no culto ao indi-
vidualismo, sinalizam a importância de mediações através da política, do estado e da 
escola, no intuito de resgatar ou construir um projeto de sociedade e de indivíduo. 
Apontam ainda, a necessidade do aperfeiçoamento coletivo do senso crítico como 
meio de estimulação de uma consciência social e tecnológica. 

É nesta direção que Fantin e Girardello (2009) sinalizam em seu artigo “Diante 
do abismo digital: mídia-educação e mediações culturais”. Nesse trabalho, as autoras 
defendem, entre outras coisas, a importância de ambientes educacionais capazes de 
promover inclusão digital, de forma a “[...] favorecer a formação crítica de cidadãos, 
não apenas de usuários [...]” (FANTIN; GIRARDELLO, 2009, p. 78), ressaltando a 
necessidade de uma perspectiva educacional que contemple dimensões sociais, in-
telectuais, culturais e tecnológicas, onde a construção de cidadania ocorre pautada 
numa real participação de crianças, jovens e adultos na cultura.

 Na perspectiva de Carraher (1983) qualificar o pensamento crítico “[...] im-
plica em adotar perspectivas múltiplas para examinar as questões sob várias óticas” 
(CARRAHER, 2002, p. XXI), onde o desenvolvimento de um senso crítico qualifi-
cado demanda capacidade de contextualizar e aplicar de forma sistemática as regras 
que atuam como balizadoras do pensamento. 

Para Wittgenstein (2005) a constituição das regras de orientação do pensamen-
to ocorre na linguagem e não deve ser individual, autorreferente. Segundo o autor, 
para que ocorra um pensamento consistente é necessário que os parâmetros de refe-
rência sejam sociais, públicos. A perspectiva de um modelo autorreferente implica em 
um individualismo sem mediação, onde a pessoa se refere a si mesma, culto ao “eu”, 
como parâmetro único de percepção e entendimento do mundo. Sobre a impossi-
bilidade do pensamento constituído numa postura autorreferente, o autor pondera:

Suponhamos que cada um tivesse uma caixa e que dentro 
dela houvesse algo que chamamos de ‘besouro’. Ninguém 
pode olhar dentro da caixa do outro; e cada um diz que sabe 
o que é um besouro apenas por olhar o seu besouro. Pode-
ria ser que cada um tivesse algo diferente em sua caixa.  
(WITTGENSTEIN, 2005, p. 137).

Sob este aspecto, a percepção individual enquanto postura de isolamento so-
cial oferece dificuldades para o funcionamento adequado do ambiente compartilha-
do e do desenvolvimento da sociedade como um todo, podendo promover desenten-
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dimentos e diluição do senso crítico.

Segundo Aranha (2006) favorecer a formação crítica de cidadãos demanda, 
por parte dos envolvidos, uma clareza na concepção de sociedade e do indivíduo que 
se deseja construir, sendo necessário direcionar esforços e responder “Que tipo de 
pessoa se quer formar? Para qual sociedade?” (ARANHA, 2006, p. 33).

Responder essas perguntas não é uma tarefa simples, envolve percebermos 
aspectos de nossa sociedade atual como a questão do senso comum, da experiência 
enquanto manifestação espontânea diante do que nos afeta, bem como, a questão da 
autoridade no ambiente escolar e na sociedade em geral.

O francês Michel Maffesoli é professor de sociologia com diversos livros pu-
blicados, se ocupando, principalmente, de assuntos relacionados ao imaginário po-
pular e ao problema do senso comum. Propõe-se uma prática de estudo centrada 
na compreensão da vida cotidiana. Entre suas publicações se destaca o livro “O 
conhecimento comum: introdução à sociologia compreensiva”, publicado em 2010 
no Brasil, pela editora Sulina. Nesse livro Maffesoli defende, entre outras coisas, a 
importância do senso comum uma vez que é esse tipo de conhecimento o que nos 
torna aptos a lidar com as questões da vida cotidiana.  O autor salienta que:

Não se faz aqui a apologia do irracionalismo, até porque é o 
próprio dogmatismo que, invariavelmente, a ele conduz; trata-
se simplesmente de esboçar uma teoria do conhecimento apta 
a admitir que a falta de acabamento estrutural da socialidade 
fica a exigir uma falta de acabamento intelectual. Deste modo, 
temos confiança na pluralidade das abordagens, sejam de que 
ordem forem, para elaborarmos a descrição, de um momen-
to ou de um dado espaço, que seja a menos enganosa possível  
(MAFFESOLI, 2010, p. 210).

Para Maffesoli (2010) é vivendo e experimentando que é possível adquirir um 
conhecimento mais valorizado, onde nos conhecemos através da experiência, com-
posta pelo senso comum e pela empatia que permite, ao se colocar no lugar do outro, 
compreendê-lo. 

O autor defende uma estratégia de raciocínio que valorize o imaginário do 
senso comum e assuma uma postura que opere como “ponto de vista”, no intuito 
de compreender o cotidiano ao invés de produzir conteúdo com a intenção de de-
terminar quem está certo e o que é racional ou irracional. Sob essa perspectiva cabe 
ao sociólogo chamar a atenção para a complexidade da vida e não atuar como um 
regulador desta (MAFFESOLI, 2010).
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De fato, o que constitui cultura é a opinião, “os pensamentos 
das ruas e das praças”, que são ingredientes essenciais do ci-
mento emocional da socialidade. Somente a posteriori elabora-
se, então, o conhecimento erudito. [...] E chega a ser surpreen-
dente que a cultura erudita mostra-se tão impermeável a tais 
manifestações. É, alias, lícito supor que nesta impermeabilidade 
esteja a principal causa da esterilidade tão característica de uma 
grande parte das ciências humanas e sociais (MAFFESOLI. 
2010, p. 259).

Maffesoli (2010) parece apontar uma possível dificuldade quanto ao enten-
dimento sobre o fenômeno do senso comum, uma vez que esse se manifesta num 
“estilo” próprio, muitas vezes:

[...] chocante, feito de diálogos, de notações que não encerram, 
necessariamente, vínculos lógicos - e ele apresenta odores e 
sons peculiares a toda animação não imposta do exterior. Em 
síntese, trata-se desta teatralidade que constitui a própria tra-
ma da vida cotidiana.  [...] vemos que o “estilo” da banalidade 
nos convida menos a julgar, a criticar ou a decretar do que a 
conhecer, a compreender e a exprimir. Será menos glorioso? 
Não necessariamente – mas, sem dúvida, mais difícil. [...] A ve-
rificação que a nós é pedida, reside em parte na capacidade de 
exprimir, o mais adequadamente possível, os fenômenos sociais  
(MAFFESOLI, 2010, p. 187).

O autor salienta, também, que ainda é forte a apologia da discriminação e da 
separação por conta de uma herança de dois séculos de prudência racionalista. Nesse 
sentido, sobre a importância do conhecimento comum, ele pondera: “não duvidemos 
do elevado número dos que nisto somente enxergam repetições, petições de princi-
pio ou afirmações inverificáveis” (MAFFESOLI, 2010, p. 199).

Esse parece ser o caso de Bachelard ao considerar o senso comum um obstá-
culo ao desenvolvimento da ciência. Na perspectiva de Bachelard (1996, p. 36):

A finalidade da ciência é justamente contestar o mundo dos 
objetos do senso comum, rompendo com as evidências do 
mundo real, construindo um novo código de leitura através de 
um corpo de novos objetos e das novas relações entre eles, e 
de novos sistemas de conceitos e as novas relações entre esses 
conceitos. Para tanto, a ciência supõe construção, não compor-
tando a imediatividade nem a espontaneidade própria do senso 
comum que não se enquadraria no conceito de conhecimento 
científico justamente por ser um conhecimento imediato, caren-
te de construção, não passando de um punhado de opiniões que 
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caracterizariam uma forma de conhecimento falso que pensa o 
que existe tal como existe, sendo necessariamente conservador, 
fixista, ausente de crítica.

Para Maffesoli (2010, p. 97), nas relações sociais é relevante observar que:

Seja como for, é importante reconhecermos que a paixão e sua 
gesta continuam sendo suportes essenciais da vida societal. De-
pois é que vêm as justificações, as teorizações e as racionali-
zações. O que está em primeiro lugar é a pulsão que impele à 
ação, que incita a dizer, que preside a agregações diversas, que 
favorece atrações e repulsas, que ordena alianças – ou, em uma 
só palavra, o “não lógico” (grifo do autor).

Para o autor a espontaneidade do afeto assume papel relevante na constituição 
das relações sociais e na tomada de decisão, onde a representação teórica do conhe-
cimento é posterior, secundária ao processo da experiência coletiva, senso comum 
(MAFFESOLI, 2010). A espontaneidade do afeto possui um aspecto indomável na 
medida em que não obedece às regras do racionalismo, nesse sentido:

Com efeito, salvo em livros escolares, nada é unidimensional no 
seio da vida social. Em muitos aspectos, é ela monstruosa, frag-
mentada e sempre está em algum outro lugar que não aquele 
em que se acredita poder imobiliza-la. Em níveis profundos é o 
pluralismo que a move (MAFFESOLI, 2010, p. 257).

Enquanto Maffesoli defende a importância do fenômeno da espontaneidade, 
própria do senso comum, como algo presente nas relações sociais que constroem 
mundos através da experiência, possibilitando um espaço de negociação, Bachelard 
parece defender que o verdadeiro conhecimento, a ciência, quando afastada do senso 
comum, das relações sociais, garante sua objetividade e qualidade, sendo essa ciência 
a única e legítima construtora. 

Admitir o senso comum como algo inferior e a ciência como superior, única 
capaz de construir e, ainda, que aquele que constrói está hierarquicamente acima de 
sua construção pode não ser uma boa ideia quando aplicada às relações sociais, em 
especial, quando acolhida no ambiente educacional. No entanto, não é raro surgir 
interpretações onde o professor, formado na ciência do educar, tem como função 
“construir” o aluno através das garantias do conhecimento científico sob a responsa-
bilidade da melhor construção. Essa perspectiva justifica a imposição daquilo que é 
necessário para o educando independente de sua motivação ou experiência, percep-
ção de mundo.
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Maffesoli (2010), ao reconhecer a importância do senso comum e das relações 
sociais na construção de mundos, permite a sugestão de outro caminho para o am-
biente educacional, onde o reconhecimento do outro em seu modo de existir possi-
bilita a negociação e colaboração, permitindo ao professor potencializar a condição 
de possibilidade para transformações através do compartilhamento de experiências, 
saberes.

Outro autor que também entende o conceito de experiência como um saber 
constituído pelo fenômeno espontâneo do afeto é Walter Benjamin (1994).

 Benjamin é um filósofo alemão que se ocupou da questão da experiência 
produzindo diversos ensaios e reflexões sobre o tema. Uma forma de entender o 
fenômeno da experiência pode ser encontrada na obra “Charles Baudelaire: um lírico 
no auge do capitalismo” publicado pela editora Brasiliense em sua terceira edição em 
1994.

Nesse livro Benjamin (1994, p. 103) esclarece: “[...] experiência é matéria da 
tradição, tanto na vida privada quanto na coletiva. Forma-se menos com dados iso-
lados e rigorosamente fixados na memória, do que com dados acumulados, e com 
frequência inconscientes, que afluem à memória”.

Para o autor existe uma relação dinâmica entre dois fenômenos, a experiência 
e a vivência. A experiência ocorre com ênfase nos estímulos que afetam o inconscien-
te através de uma impressão forte, trauma, enquanto a vivência é amparada e prote-
gida pela percepção consciente que atua como um tipo de “escudo protetor”, que ao 
amenizar a potência do estímulo gera em menor escala uma onda de choque. Nesse 
sentido, trauma e choque, se refere à intensidade de um dado estímulo, impressão do 
fenômeno. Segundo Benjamin (1994, p. 111):

Quanto maior é a participação do fator do choque em cada uma 
das impressões, tanto mais constante deve ser a presença do 
consciente no interesse em proteger contra os estímulos; quan-
to maior for o êxito com que ele operar, tanto menos essas 
impressões serão incorporadas à experiência, e tanto mais cor-
responderão ao conceito de vivencia. 

Sob essa perspectiva o conceito de vivência remete ao uso de barreiras que 
buscam impedir estímulos, evitando a espontaneidade própria da experiência, daqui-
lo que afeta. 

Tanto Maffesoli (2010) como Benjamin (1994) entendem o termo experiência 
como fenômeno pautado na manifestação espontânea de algo que nos afeta, estímu-



314

lo. Ambos os autores sinalizam que ainda se mantém na atualidade uma valorização 
baseada na prudência racionalista (Maffesoli) ou vivência (Benjamin) com significati-
va desvalorização do conhecimento pautado no fenômeno da experiência, senso co-
mum. Os autores apontam para a importância de considerarmos a experiência, aquilo 
que nos afeta, como principal influência na construção do conhecimento enquanto 
percepção de mundo, sabedoria.

Para Benjamin (1994) existe cada vez menos espaço para o surgimento de 
uma percepção de mundo baseada na experiência. Ele identifica alguns mecanismos 
que enfraquecem a possibilidade de experiência como o excesso de informação, a 
exigência de opinião para tudo e o acelerado modo de existir na atualidade onde não 
se dispõe de tempo para se sentir alguma coisa. 

Cada manhã recebemos notícias de todo o mundo. E, no entan-
to, somos pobres em histórias surpreendentes. A razão é que os 
fatos já nos chegam acompanhados de explicações. Em outras 
palavras: quase nada do que acontece está a serviço da narrati-
va, e quase tudo está a serviço da informação. Metade da arte 
narrativa está em evitar explicações (BENJAMIN, 1994, p. 202).

Na perspectiva de Benjamin a experiência demanda um estar junto, oportuni-
zando a troca de narrativas sobre o que nos acontece em diferentes modos de existir 
e de nos relacionarmos, diferentes formas de atribuição de sentido.

Mas, se “dar conselhos” parece hoje algo de antiquado, é por-
que as experiências estão deixando de ser comunicáveis. Em 
consequência, não podemos dar conselhos nem a nós mesmos 
nem aos outros. Aconselhar é menos responder a uma pergunta 
que fazer uma sugestão sobre a continuação de uma história 
que está sendo narrada. Para obter essa sugestão, é necessário 
primeiro saber narrar á história (sem contar que um homem só 
é receptivo a um conselho na medida em que verbaliza a sua 
situação). O conselho tecido na substância viva da existência 
tem um nome: sabedoria. A arte de narrar está definhando por-
que a sabedoria - o lado épico da verdade - está em extinção  
(BENJAMIN, 1994, p. 200, grifo do autor).

Segundo Benjamin (1994) esse processo de extinção da experiência ocorre 
pelo excesso de racionalidade, de explicações, onde a vida é reduzida ao seu caráter 
mecânico, biológico, onde a prática de um conhecimento objetivo capaz de explicar 
tudo e todos é o desejável. Como efeito, qualidade de vida se reduz em um tipo 
de isolamento tecnológico através do acúmulo de objetos que possam entreter seus 
usuários e satisfazer necessidades próprias da lógica de consumo. 
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Sob esse aspecto a educação pode possibilitar um espaço para o surgimento 
da experiência ao aproximar pessoas e estimular narrativas, tornando-se relevante na 
medida em que estimula e resgata a condição de possibilidade para a manifestação de 
um olhar que valorize a espontaneidade do afeto como um, entre outros, modo de 
conhecimento, diluindo a excessiva racionalidade.

Esta não é uma tarefa fácil na medida em que se permitir sentir, experimentar, 
envolve estar implicado e com isso lidar com frustrações, angústias, medos e uma 
série de outras sensações entendidas como indesejáveis. Nesse sentido, a garantia 
da certeza em uma racionalidade excessiva pode se mostrar sedutora ainda que fre-
quentemente ocorra um tipo de isolamento, individualismo, com possível perda de 
sentido existencial.

Benjamin (1994) nem sempre reconheceu a experiência como um deixar se 
afetar, esta é uma perspectiva que veio sendo refinada com o passar dos anos, antes 
o autor havia explorado outras possibilidades, na década de 30 adotou a percepção 
sobre a experiência como “conhecimento tradicional passado de geração em geração, 
e que vinha se definhando com a modernidade” (BAPTISTA; LIMA, 2013, p. 451). 
Anterior a essa época, por volta de 1913, em seus primeiros escritos, Benjamin consi-
derou a experiência como um saber mascarado, autoritário e opressor. Nesse sentido 
a experiência retratava para ele um tipo de autoridade onde:

Trata-se de uma autoridade, mas uma autoridade constrangedo-
ra, que oprime a liberdade do jovem na busca pelo novo e pelo 
verdadeiro. O efeito dessa opressão nos jovens é um desânimo 
manifesto em sua incapacidade de visualizar outras qualidades 
de experiência. Em outros termos, é a própria experiência auto-
ritária do adulto o que constrange o horizonte empírico daquele 
que procura a verdade (BAPTISTA; LIMA, 2013, p. 451).

Na atualidade, Richard Sennett (2014, p. 27) propõe uma reflexão sobre a 
questão da autoridade e seus tipos e consequências. O autor se pergunta, por exem-
plo, como os adultos se realizam ao se tornarem autoridades? Sugere que “a necessi-
dade de autoridade é fundamental”. 

Sennett é sociólogo, historiador e professor norte-americano, autor de diver-
sos livros, incluindo a obra “Autoridade”, publicada pela editora Record em sua 3ª 
edição no ano de 2014. Nessa obra Sennett se aproxima da psicologia para esclarecer 
que a demanda de necessidade e reconhecimento da autoridade é uma construção 
que perpassa pela influência histórica, cultural e predisposição psicológica dos indi-
víduos.



316

O autor entende que o medo enquanto manifestação espontânea ocupa um 
papel central na maneira como nos relacionamos com o fenômeno da autoridade, 
tanto para quem exerce uma autoridade como para quem se subordina a ela. Segundo 
Sennett (2014):

Os adultos realizam uma parcela essencial de si ao serem auto-
ridades: é um modo de expressarem interesse por outrem. Há 
um medo persistente de sermos privados dessa experiência. [...] 
Hoje em dia, há também um outro medo relacionado à auto-
ridade. [...] passamos a temer a influência da autoridade como 
uma ameaça a nossa liberdade, na família e na sociedade em 
geral (SENNETT 2014 p. 27).

Sennett (2014) pondera que uma autoridade legítima é aquela percebida como 
capaz de julgar e tranquilizar. Se o vínculo da autoridade permite o reconhecimento 
dessas duas ações, isso sinaliza que esse vínculo é formado entre pessoas que se reco-
nhecem como desiguais, em outras palavras, quando é dado um sentido às condições 
de controle e influência entre os envolvidos o vínculo de autoridade é reconhecido 
como legítimo. Sob esse aspecto o efetivo exercício da autoridade depende de in-
terpretações que favoreçam uma dada disposição à subordinação, no entanto, essa 
perspectiva parece favorecer um declínio da autoridade pública. Segundo o autor:

A autoridade como processo constante de interpretação e rein-
terpretação, faz sentido nos assuntos íntimos, mas não na esfera 
pública. Existem razões estruturais para isso; o ritmo de cres-
cimento e declínio de uma vida não é o ritmo de crescimento 
e declínio da sociedade. Existe um abismo intransponível – ou, 
para dizê-lo em termos positivos, cada um de nós pode reima-
ginar a autoridade em particular de um modo que não podemos 
fazer em público. Temos um princípio para criticar a sociedade, 
com base não na dedução abstrata sobre a justiça e o direito, 
mas em nosso conhecimento intimo do tempo (SENNETT, 
2014, p. 259).

Ao equacionar o fenômeno da autoridade como necessidade psicológica que 
surge na espontaneidade do afeto Sennett (2014. p. 260) conclui que a própria auto-
ridade é:

[...] também uma demanda idealista. [...] intrinsicamente um ato 
da imaginação.  Não é uma coisa; é uma busca de solidez e 
segurança na força de outrem, que parece ser algo grandioso. 
Acreditar que tal busca possa ser consumada é, de fato, uma ilu-
são, e uma ilusão perigosa. Só os tiranos dão conta desse recado. 
Mas acreditar que a busca não deve ser conduzida é igualmente 
perigoso. Nesse caso tudo o que houver será absoluto. 
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Na medida em que Sennett (2014) vai apresentando perspectivas sobre o fe-
nômeno da autoridade, fica claro que existem diversas formas de exercício de autori-
dade, limitadas apenas pela imaginação. No entanto, o autor aponta para uma forma 
sustentável de autoridade, aquela que ocorre no livre reconhecimento, uma valoriza-
ção de um ou mais indivíduos para outro.

A estreiteza dessa concepção de vida foi captada por Giovanni 
Baldelli, em seu notável livro Anarquismo Social, da seguinte 
maneira: A vida parece completamente sem sentido quando 
nada se considera dependente dela. Não ser pai nem mãe, autor 
ou originador de coisa alguma é sentir-se deslocado do mundo, 
inteiramente gratuito e supérfluo. É, na plena acepção da pala-
vra, ser sem importância. Daí o anseio da maioria dos homens 
por alguma forma de autoridade, isto é, pelo reconhecimento de 
sua importância, pela justificação de sua existência (SENNETT, 
2014, p. 233).

Colocando no centro da questão a necessidade da pessoa em ser reconhecida, 
Sennett (2014) sugere que uma forma humanizada de autoridade é aquela que tra-
balha na perspectiva da tomada mútua de decisão, onde os subordinados se tornam 
participantes, coorganizadores. Sennett (2014, p. 233) apresenta como exemplo a 
organização de algumas indústrias onde:

Uma reação mais humana ao problema da dominação através 
da cadeia de comando são as ideias de cooperação e tomada 
mútua de decisões que animam os movimentos de co-gestão 
nos Estados Unidos. [...] A co-gestão reconhece a necessidade 
elementar de uma cadeia de comando. Reconhece a necessidade 
de coordenação e das diferenças de aptidão e força humanas 
numa hierarquia. O que ela se recusa a aceitar é que o poder 
dos que estão em patamares superiores da escala seja repro-
duzido, em caráter absoluto, sobre os que estão nos patamares 
inferiores.

Na perspectiva de Sennett (2014) é o amparo uma necessidade humana fun-
damental e representa o que buscamos na figura da autoridade. Nesse sentido uma 
autoridade legítima seria aquela que busca genuinamente cuidar do outro, ao mesmo 
tempo em que sustenta uma relação de respeito quanto à sua singularidade e interes-
ses. O autor defende que não é possível falsificar um amparo. “Nenhuma pessoa, por 
mais bem-intencionada que seja como personalidade, é capaz de dar amparo a outra, 
como se se tratasse de uma mercadoria. Tampouco se granjeia interesse como quem 
extrai lucro de um investimento” (SENNETT, 2014, p. 165).
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Ao que parece, na perspectiva de uma autoridade legitimada pelo amparo, 
proposta por Sennett (2014), onde ocorre o reconhecimento do outro, uma possível 
consequência é a colaboração e tomada de decisão mútua, favorecendo a confiança, 
a narrativa e a condição de possibilidade para o surgimento da experiência enquanto 
aquilo que afeta.

Esta perspectiva pode se mostrar promissora no ambiente educacional, uma 
vez que o amparo permite que o afeto seja condição para o reconhecimento e legiti-
midade do exercício da autoridade do professor, possibilitando, assim, uma melhor 
mediação, orientação e diluição de conflitos, potencializando as relações sociais, a 
negociação, colaboração e a confiança mútua.

Diferente de Sennett (2014), o filosofo e professor norte-americano, Alain 
Renaut (2004) pondera que a crise da autoridade na escola é uma questão própria da 
consolidação da democracia. 

Em seu livro “O fim da autoridade”, publicado no Brasil pela editora: Instituto 
Piaget em 2004, o autor busca evidenciar que:

[...] faz parte da própria lógica da modernidade democrática 
renovar todas as relações de autoridade evidenciando que ne-
nhum poder pode verdadeiramente exercer-se, doravante, sem 
ter a preocupação de obter, de uma maneira ou de outra, a ade-
são daqueles sobre quem se exerce. [...] A lógica desses valo-
res, tanto a da igualdade como a da liberdade, não implicará 
ela própria a desvalorização, ao mesmo tempo que de todos os 
modos antigos de dominação, desta figura da autoridade que, 
nomeadamente sob a forma de autoridade parental ou sob a 
do mestre, permaneceu tanto tempo, independentemente das 
transformações que pôde conhecer, constituinte de tantos po-
deres, incluindo o de educar? (RENAUT, 2004, p. 15).

Para Renaut (2004) o exercício de autoridade presente na tradição da escola 
deve ser substituído pelo espírito de contrato, onde pais, alunos e professores devem 
esclarecer, através de um diálogo democrático, os esforços e modos de transmissão 
dos saberes, legitimando os processos de autoridade. Nesse sentido Renaut (2004,  
p. 191) esclarece:

O fim da autoridade não é portanto, repito, o seu desapareci-
mento, e por outro lado significa ainda menos o desapareci-
mento do poder como tal. O que nosso percurso quis apontar 
e tentar medir corresponde antes ao fim dos dispositivos de 
poder organizados para funcionar prioritariamente através da 
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autoridade, que dizer sob a forma de um superpoder que já não 
vem limitar o reconhecimento de nenhum direito.  Que o desa-
parecimento de tais dispositivos fragiliza os poderes em causa, 
estou de acordo e nunca deixei de sublinhar ao longo deste li-
vro. Resta então saber o que fazer perante os aborrecimentos 
suscitados por esta fragilização.

Embora sigam caminhos diferentes, Sennett (2014) pelo viés psicológico e 
Renaut (2004) pela cultura, cada um ao seu modo sugere o diálogo, negociação, como 
o caminho desejável no intuito de melhor entender e suprir necessidades, amparar, 
assim como, uma melhor forma de legitimar a questão da autoridade na atualidade.

Considerações finais

Uma interpretação possível sobre a perspectiva dos autores abordados consis-
te em considerar como centro da questão em educação, para diluição de intolerâncias, 
o entendimento e reconhecimento do afeto e suas consequências, condição espon-
tânea do humano. Nesse sentido, uma postura desejável em educação não é de uma 
autoridade que impõe suas certezas como faz o engenheiro ao objeto, mas alguém 
que está implicado nas relações sociais e suas múltiplas percepções, promovendo, na 
medida do possível, o compartilhamento de experiências, crenças, expectativas, per-
cepções e narrativas, ou seja, um trabalho eminentemente hermenêutico.

Nesse sentido, é possível que a educação não opere adequadamente quando 
seus representantes autoritariamente destituem de legitimidade o saber do sujeito 
da ação, que é indivisível de suas narrativas e relações sociais, em outras palavras, 
diferente das engenharias da física ou tecnológica, a educação não trata apenas de 
explicar como as coisas funcionam e determinar sua ordem a partir de um único 
olhar, seja ele científico ou não, mas de promover uma percepção capaz de acolher 
múltiplas possibilidades, pensamento crítico, onde “não vemos as coisas como são, 
mas como somos” (DEMO, 2012, p. 1).  

Ao que parece, é no caminho da negociação coerente, do exercício herme-
nêutico, do diálogo constante, que a educação talvez encontre um lugar próprio, um 
modo de existir mais bem conectado com sua própria intencionalidade, formação de 
cidadãos críticos, diluição de intolerâncias e produção de uma vida comum possível.
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Educação, fotografia e produção de sentido:  
notas de uma pesquisa com jovens e seus dispositivos móveis23

Maria Cristina Vieira Cavalcanti
Cleber Gibbon Ratto

Introdução

Como podemos produzir conhecimento “com” os jovens e não apenas “so-
bre” eles? Com base neste questionamento inicial podemos considerar que só pro-
duzimos conhecimento com a experiência direta do contato e diálogo entre as di-
ferenças. Ambos precisam ser bússolas do pesquisador, comunidade escolar e dos 
próprios jovens para que possa acontecer a produção de conhecimento e sentido que 
nos faz avançar. 

Com todos os avanços das tecnologias, a comunicação entre os indivíduos 
tem ocorrido das mais diferentes formas e com o uso dos mais diferentes aparatos 
técnicos. Mas quando buscamos o sentido da comunicação como uma forma de 
expressão dos diversos modos de existir e conviver de homens e mulheres inseri-
dos na cultura, o interesse pela pesquisa no campo da educação e comunicação não 
pode restringir-se meramente à investigação dos aparatos técnicos e de sua ampla 
disseminação no campo educacional. Interessa-nos, sobretudo o sentido que essas 
ferramentas ganham na existência dos sujeitos e como, de certo modo, também estão 
envolvidos na sua própria constituição.

No âmbito deste estudo a fotografia digital realizada por meio de dispositivos 
móveis (telefones celulares, smartphones, tablets, etc.) ganhou lugar de destaque, por 
tratar-se, entre outros, de um recurso cada vez mais disponível entre os jovens de 
diferentes condições econômicas e fortemente presente no contexto escolar.

 Nossos jovens utilizam e muito a fotografia para seus registros e com muita 
rapidez as disponibilizam nas redes sociais, seja para determinada pessoa, diferentes 
pessoas ou as “jogam” na rede para que todos possam visualizá-las. Cada vez mais 
o uso de aparelhos móveis, e a produção de imagens entra no ambiente escolar, tor-
nando-se um evento de destaque, seja pelo desconforto que causa a determinados  
 
23  Este capítulo faz um recorte da dissertação “Juventudes, fotografia e produção de sentido 
– pautas juvenis no contemporâneo”, defendida em 2014, na linha de pesquisa “Culturas, Lin-
guagens e Tecnologias na Educação” do PPGEDU/UNILASALLE, sob orientação de Cleber 
Gibbon Ratto.
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professores e gestores escolares, seja pelos usos bastante criativos que outros acabam 
promovendo com finalidades pedagógicas. O que já não se pode negar é que vivemos 
numa cultura da imagem, onde a produção e veiculação de imagens digitais torna-se 
cada vez mais frequente e corriqueira, instigando-nos a pensar em seus sentidos e nos 
potenciais usos de tais tecnologias nas práticas educacionais. 

Precisamos criar a cada dia mais espaços na escola e na sociedade para con-
versar com os nossos jovens, uma vez que a mudança de postura e forma de encarar 
a vida e os desafios existenciais mais sérios parecem emergir especialmente nesta 
fase da vida. Tentar entender e participar deste momento da vida dos estudantes é o 
grande desafio deste trabalho, insinuando e instigando possíveis mudanças no espaço 
da escola, no currículo e uma maior abertura para o diálogo neste território, onde os 
dispositivos móveis para captura de imagens podem ser bem mais que mero “estor-
vo” das rotinas pedagógicas.

Tentar compreender o universo educacional foi o que sempre moveu meus 
estudos relacionados à educação. Enquanto professora o que mais me fascina é como 
ocorre o processo de aprendizagem e a inclusão de tudo o que está disposto aos 
meus alunos neste mundo cultural tão diverso de onde eles, e nós, emergimos como 
cidadãos.

Juventudes e novas sociabilidades

Olhar para as juventudes não pode ser considerado uma tarefa fácil; ao mes-
mo tempo em que podemos perceber uma grande interrogação, estes sujeitos estão 
envoltos por toda a sua e a nossa história enquanto humanidade. Nesta perspectiva, 
precisamos tentar compreendê-los como sujeitos sociais que se constroem e consti-
tuem enquanto jovens, e que se diferenciam por todas as questões culturais e sociais 
de nossa atualidade.

Para Dayrell (2003), nos deparamos em nosso cotidiano com uma série de 
imagens a respeito da juventude que podem interferir em nossa maneira de com-
preender os jovens. Sendo assim, uma das mais arraigadas é a juventude vista na sua 
condição de transitoriedade, na qual o jovem é apenas um “vir a ser”, tendo no futu-
ro, na passagem para a vida adulta, o sentido das suas ações no presente.

Neste sentido, é possível perceber em diferentes camadas de nossa sociedade, 
um “alargamento” das juventudes, não apenas na demarcação de uma faixa etária, 
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mas também pelo predomínio dos signos que as identificam. É importante salientar 
que, por questões econômicas ou por várias outras questões culturais, muitos destes 
jovens tem se submetido a permanecer na casa de seus responsáveis por mais tempo, 
postergando a entrada no que costumávamos considerar a “vida adulta”.

Para Melucci (1997) a juventude, por causa de suas condições culturais e bio-
lógicas, é o grupo social mais diretamente exposto a estes dilemas [sociais e econômi-
cos da atualidade], tornando-os mais visíveis para a sociedade como um todo. Estes 
dilemas estão relacionados basicamente às questões de redistribuição de tempo e de 
espaço no capitalismo contemporâneo. Sendo de suma importância o direcionamen-
to do foco de pesquisa nesta fatia de nossa sociedade que, grosso modo, aparece 
geralmente “diabolizada”, quando associada à violência, ao crime, à decadência moral 
e cultural (LACERDA, 2009).

O jovem tem se constituído um ponto extremamente importante para os es-
tudos que visam mapear esta nova sociedade que está surgindo, ou melhor, novas 
formas de sociabilidade, moduladas pelo capitalismo e por todas as formas de resis-
tência a ele.  A cultura está organizando a experiência do tempo. O fator tempo e a 
utilização deste é algo que tem causado diferentes debates em nossa sociedade, assim 
como as prioridades dos indivíduos. 

Segundo Sposito (1997) é importante ressaltar no âmbito da produção de 
conhecimento, que a análise de como um determinado campo de estudos também 
vem construindo teórica e conceitualmente o tema da juventude enquanto objeto de 
investigação, seus modos de aproximação do fenômeno em questão, seus recortes 
principais e suas relações com os processos históricos que permitem a visibilidade 
desse segmento na sociedade brasileira nos últimos anos, trazendo consigo todos os 
aspectos culturais que estiveram envolvidos em décadas anteriores.

Na periferia ou em bairros economicamente menos privilegiados, especial-
mente, a mestiçagem cultural assim como novos elementos da cultura com muita 
rapidez são geradas e sofrem um processo de hibridização, ou melhor, mantém algu-
mas características básicas e rapidamente agregam outras. Aventurar-se na cultura e 
nas juventudes pode ser considerado uma espécie de livro, do qual a cada novo dia é 
escrito um pequeno trecho que traz junto consigo todo o processo de criação e cria-
tividade desta fatia de nossa sociedade. Na mesma perspectiva, Charlot (2005) aponta 
que a cultura que se vê nas periferias é uma cultura “do heterogêneo, do instável, da 
mestiçagem” (p. 166) e tal situação gera uma enorme angústia, pois obter resultados 
nesta instabilidade e fluidez é um desafio, exigindo esforço cotidiano.
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A educação brasileira tem caminhado no sentido de resgatar questões de ex-
trema importância para o dia a dia de nossas escolas e do trabalho com nossos jo-
vens, na perspectiva da garantia de direitos, o que implica reconhecer seus interesses, 
modos de vida, linguagens, estilos, reivindicações, fragilidades e potências. Em nossa 
compreensão, e a partir da pesquisa, podemos afirmar que o cotidiano destes jovens é 
marcado de uma luta por reconhecimento (HONNETH, 2003), onde a escola é cam-
po privilegiado de sociabilidade. Para Axel Honneth (2003, p. 216-217), na tendência 
contemporânea da Teoria Crítica, 

“a particularidade nas formas de desrespeito, como as existen-
tes na privação de direitos ou na exclusão social, não representa 
somente a limitação violenta da autonomia social, mas também 
sua associação com o sentimento de não possuir o status de um 
parceiro da interação com igual valor, moralmente em pé de 
igualdade. (…) nesse sentido, de maneira típica, vai de par com 
a experiência da privação de direitos uma perda de autorrespei-
to, ou seja, uma perda da capacidade de se referir a si mesmo 
como parceiro em pé de igualdade na interação com todos os 
próximos.” 

A parceria entre família e escola é elemento fundamental na educação dos 
jovens. Charlot (2005) corrobora esta ideia ao afirmar que a desigualdade social na 
escola deve ser trabalhada a partir da relação dos jovens com o saber, pois caso não 
se faça, continuar-se-á a proteger os privilégios de um certo número de crianças e dei-
xar-se-á de considerar muitos dos sujeitos que efetivamente estão no espaço escolar. 

Infelizmente ainda em nossa sociedade os cursos oferecidos para os jovens 
das periferias brasileiras normalmente são profissionalizantes, com a exigência do 
nível escolar fundamental e médio, para que estes façam trabalho braçal, ou nas áreas 
em que não temos um déficit de profissionais. A caminhada para a mudança destas 
questões são o surgimento de incentivos por parte do Governo Federal como Pro-
grama Universidade para Todos - Prouni, somado ao Fies, ao Sistema de Seleção 
Unificada (SISU), ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (Reuni), a Universidade Aberta do Brasil (UAB) e a expansão 
da rede federal de educação profissional e tecnológica ampliam significativamente o 
número de vagas na educação superior, contribuindo para um maior acesso dos jo-
vens à educação superior das classes sociais menos abastadas. Aos poucos os jovens 
da periferia tem tido um oportunidade diferenciada do que anteriormente era visto 
em nossa sociedade. O acesso, no entanto, não garante permanência. Entendemos 
que boa parte da permanência dos jovens nos bancos escolares e universitários de-
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pende diretamente do reconhecimento cultural que lhes dê uma condição real de 
existência e participação.

É possível pensar o conceito de juventude nas ideias de Dayrell (2010), que 
a define a partir da noção de condição juvenil, dizendo respeito ao modo como a 
sociedade constitui e atribui sentido e significado a este momento do ciclo da vida, 
em relação com o contexto histórico-geracional e com o modo como esta condição é 
vivida nos diversos aspectos da diferença social (classe, gênero, etnia, etc.)

Neste sentido não temos uma idade que pode ser fixada de início ou de fim da 
juventude, e sim uma condição juvenil que é vivenciada pelas pessoas de nossa socie-
dade. Todo este significado atribuído à condição juvenil é uma construção coletiva 
que todos e cada um de certa maneira fazem, a partir de suas definições e práticas 
sociais. Questões de classe, gênero e etnia não são primordiais, mas fazem a diferença 
em algumas análises que são realizadas, como exemplo estudos que são realizados na 
periferia as classes sociais menos abastadas podem contribuir para questões de envol-
vem o surgimento de culturas e formas de pensamento diferenciada. 

Bauman (2012) nos diz que a cultura humana, longe de ser a arte da adaptação, 
está pode ser a mais audaciosa de todas as tentativas de quebrar os “grilhões de adap-
tação” podendo ser este o obstáculo fundamental para a manifestação da criatividade 
humana. Dentro desta perspectiva, a cultura pode ser considerada um dos sinônimos 
da existência especificamente humana, “é um audacioso movimento a fim de que o 
ser humano se liberte da necessidade e conquiste a liberdade para criar.” (p. 296)

O processo de criação está presente na vida dos seres humanos desde os pri-
mórdios dos tempos, como nos desenhos das cavernas onde nossos antepassados 
utilizavam-se das marcas nas paredes para representar os animais que tinham caçado, 
parte desta representação era feita pela memória e outra parte pelo processo de cria-
ção. Todo o processo de criação artística possui uma parte da cultura vivenciada pelo 
criador, criatividade e uma boa dose de imaginação para incrementar ainda mais seu 
olhar diferenciado para criar algo que ainda não existe ou ainda transformar algo que 
já existe em outra obra. 

Conforme Bauman: 

A cultura é singularmente humana no sentido de que só o 
homem, entre todas as criaturas vivas, é capaz de desafiar sua 
realidade e o bem – seja ele individual ou coletivo. (…) Pelo 
contrário, elas oferecem a única perspectiva a partir da qual essa 
condição é vista como a realidade humana e adquire dimensões 
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humanas. Só adotando essa perspectiva e se apropriando dela é 
que a sociologia pode ascender ao plano das humanidades, além 
de ser uma ciência, e resolver, portanto, o antigo dilema, apa-
rentemente insolúvel, que assombra sua historia (2012, p. 302).

O desafio diário em busca da sobrevivência tem tornado o ser humano e prin-
cipalmente os jovens em guerreiros, que em alguns momentos precisam alavancar 
as mudanças em outros necessitam frear as mudanças que vem com uma velocidade 
assustadora. Nossos jovens em alguns momentos nesta batalha têm crises com outras 
gerações ao mesmo tempo que se rendem aos seus ensinamentos. Um dos campos 
minados que tem apresentado muitas destas questões é a escola, que na maioria das 
vezes precisa ser apaziguadora e reflexiva uma vez que a própria sala de aula se cons-
titui como campo de conflito e disputa por significados, dado que a grande maioria 
dos professores e dos jovens não fazem parte da mesma geração.

Ainda nos referindo às reflexões de Bauman (2012), uma das principais carac-
terísticas modernidade é a ampliação do volume e do alcance da mobilidade tendo 
como consequência um certo enfraquecimento no sentido da localidade e das redes 
locais de interação onde os jovens estão inseridos. Neste sentido da juventude temos 
“comunidades imaginadas” por cada um dos indivíduos e que consequentemente 
teremos a revitalização ou reorganização das nações, além disso as questões culturais 
“compostas”, postuladas ou construídas, dentro destes espaços.

Na construção das identidades culturais juvenis temos um misto de comuni-
dades e práticas que automaticamente trazem as reformulações destes grupos. Em 
muitos destes momentos a localidade acaba sendo um diferencial e a base para estas 
construções coletivas. Alguns jovens mesmo sem ter conhecimento têm produzido e 
muito no que envolve a música, teatro, artes plásticas e podemos ainda dar a ênfase 
ao trabalho fotográfico que tem sido realizado e disponibilizado nas redes sociais. 
Nossos jovens têm utilizados as mais diferentes ferramentas para disponibilizar os 
produtos fotográficos por eles concebidos e temos aí um campo bastante rico para 
decifração de significados e modos de vida, dos quais a escola não pode se distanciar.

De acordo com Bauman:

Comunicação barata significa inundar, sufocar ou empurrar a 
informação adquirida, assim representa a rápida chegada de no-
ticias (...) As novas informações dificilmente têm tempo de sub-
mergir, ser memorizadas e se enrijecer num piso sólido sobre o 
qual poderão se depositar sucessivas camadas do conhecimen-
to (...) A comunicação rápida beneficia a atividade de limpar a 
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área e esquecer, em vez de aprender e acumular conhecimento 
(2012, p. 36).

A quantidade de informações que tem sido disponibilizada de todos os lados 
para a nossa sociedade é um número alarmante, porém a forma que todas estas são 
avaliadas, manipuladas, processadas e compartilhadas é um dos grandes desafios da 
escola e de nossos jovens que em alguns momentos trabalham com a superficialidade 
de informações. Com o desenvolvimento deste trabalho pudemos ter um aumento 
considerável de aprendizagens e trocas ao longo da realização e disponibilização de 
imagens, por exemplo. 

Cabe registrar que para Bauman (2012) a cultura precisa buscar a sua função 
essencial e não ter a preocupação que suas fragilidades sejam evidenciadas. “A natu-
ralização da cultura foi parte e parcela do moderno desencantamento do mundo.” 
(p. 12) Nem sempre todo este desencantamento ficou evidentes dentro de nossa 
sociedade. 

Urge construirmos espaços de conversação com as diferentes culturas juvenis, 
no sentido de compreendermos suas pautas e abrirmos espaço para a efetiva produ-
ção cultural que nos caracteriza como humanos e nos abre horizontes de sentido para 
a existência. A fragilidade das relações estabelecidas principalmente pelos jovens, mas 
não só por eles, é algo que pode chamar atenção para aqueles que trabalham diaria-
mente com estes grupos. Um exemplo clássico disto é o pertencimento e aceitação 
destes grupos. Para que determinado jovem seja aceito pelo grupo ele precisa estar 
disposto a fazer parte deste grupo, assim como o grupo de aceitá-lo. No que diz res-
peito ao pertencimento, cada vez mais somos reféns de um processo de fetichização 
dos bens de consumo, onde “ter” determinados símbolos parece garantir pertenci-
mento, sem que isso represente efetivamente engajamento e participação.

Bauman (2012) traz para a discussão as chamadas “comunidades estritamente 
entrelaçadas”, de certa maneira todo este entrelaçamento e de certa maneira a mis-
tura destes grupos parece ter ocorrido pelo processo de comunicação e essas trocas 
acabam ocorrendo de forma acelerada em função do uso das tecnologias. Trazendo 
esta reflexão para o cotidiano podemos perceber a fragilidade e o curto tempo de 
vida das atuais comunidades, assim como a permeabilidade e a falta de clareza de suas 
fronteiras. Tudo percorre longas distâncias e em alta velocidade na cultura contem-
porânea, mas nada parece estar garantido ou estável o suficiente para fazer história, 
pertencimento, cultura. Tudo isso tem nos desafiado a pensar questões interessantes 
no sentido do diálogo intercultural com as juventudes. 
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Para que os jovens tenham a oportunidade de ingresso num grupo nem sem-
pre isto ocorre por questões financeiras, muitas das vezes acaba ocorrendo no pacto 
de ação e de ideias, de conversas ou de ideais que são constituídos através da con-
vivência e intercâmbio de vivências. Para tanto os grupos vão sendo consolidados 
e confirmados na medida em que os grupos passam a ter encontros diários, sejam 
eles presenciais ou virtuais através das redes sociais e muitos outros mecanismos de 
comunicação. Bauman reforça que:

Assim como as ideias devem ser enterradas vivas – muito antes 
de estarem “bem mortas” - , e sua morte aparente é apenas 
um artefato de seu desaparecimento de nosso campo visual. O 
ato de enterro, mais que qualquer teste clinico, é que garante o 
atestado de óbito. Se resgatadas da amnésia coletiva que foram 
destinadas a hibernar, elas podem  -  quem sabe? – ganhar mais 
tempo de vida (2012, p. 8).

Quando realizamos as rodas de conversa com os jovens, por exemplo, en-
contramos e inventariamos elementos culturais de coesão, desde elementos caracte-
rísticos de sua criação e momentos que foram marcantes para a constituição destes, 
diferentes ideias e percepções de vida de cada um dos indivíduos, aparentemente “es-
quecidos” pela velocidade dos encontros e das relações. O tempo de estar junto, de 
conversar, de parar para testemunhar o “olhar do outro” por meio de suas fotografias 
produzidas, parece ter desempenhado um papel bastante próximo ao que Bauman 
sugere referindo-se ao “resgatar da amnésia coletiva” aquilo que nos constitui. Para 
alguns jovens as ideias são enterradas vivas com apenas alguns segundos de sobre-
vivência, para tanto o resgate e aprimoramento destas podem trazer contribuições 
importantes assim como significados para estes grupos.

Muitos são os modelos pensados e experimentados por nossos jovens. Neste 
sentido, Almeida (2012) nos traz a importância do processo de reflexão e do processo 
de subjetivação que faz com que nossos jovens pensem nos processos de aprender 
fazendo ou até mesmo observando a forma como algo é feito, individual ou cole-
tivamente. “Tal circunstância tem nos levado a acompanhar entre os novos agentes 
criativos o acúmulo e mesmo a multiplicidade simultânea de desempenhos” (p.10) de 
atividades cuja excelência mora justamente em conhecer a maneira como ocorre o 
seu funcionamento, em como se dão os processos e não a conquista dos produtos.

Todos os modelos que tínhamos e temos em nossa história sofrem uma res-
significação constante seja por parte de grupo de jovens ou por questões sociais, mas 
para que tudo isso seja reformulado o processo de criação, dedicação e principal-
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mente criatividade são realizados de forma intensa no suspiro de cada um dos parti-
cipantes. Para tanto trabalhar com a multiplicidade de argumentos é algo que requer 
a dedicação de todos os envolvidos.

Assim, pesquisar as juventudes, implica, conforme Almeida (2012):

[...] apontar certos impasses e desafios trazidos pela contem-
poraneidade que vêm invocando, no plano da subjetividade, da 
cultura e da própria sociedade, a busca por instrumentos e fer-
ramentas conceituais que nos permitam apreender fenômenos 
que,a cada dia, estão a exigir de nós, cientistas sociais, uma es-
pécie de nova tribuna de imaginação ou, mesmo de reinvenção 
dos paradigmas de análise que até então vêm balizando nossos 
processos de reflexão e pesquisa (p. 8).

Dentro do processo de reflexão e pesquisa com as juventudes podemos ter 
uma retroalimentação constante de nossos próprios modos de existir e conviver, 
afinal a cada nova vivência, várias podem ser as questões elucidadas, a maneira como 
são vistos e organizados os discursos e as práticas podem remeter a diferentes manei-
ras de interagir com os indivíduos destes grupos juvenis.

Os padrões sociais têm sofrido as mais diferentes influências resgatando os 
mais diversos estilos de vida. Na maioria dos grupos temos uma retomada de al-
guns detalhes das gerações anteriores, numa clara ressignificação de valores e práti-
cas. Muitos destes padrões e contribuições podem ser revividos através de registros 
fotográficos ou ainda por instrumentos que facilitam este trabalho.

Segundo Bauman (2013) vivemos em tempos líquidos-modernos, e a cultura 
tem assumido um papel de suma importância principalmente para a nossa juventude. 
Todas as questões que envolvem a responsabilidade e as escolhas de nossos jovens 
em grande parte estão ancoradas na cultura. Recriar tais formas líquido-modernas, 
boa parte delas a serviço das novas formas de exploração capitalista, implica colocar 
em questão não apenas nossos modos de pensar, mas também nossos modos de 
“ver” e as visibilidades que são produzidas cotidianamente. Neste sentido, a pesquisa 
com fotografia pode ser um potente recurso de educação do olhar, no sentido da 
transformação constante de nossos modos de ver, escapando ao frenético ritmo do 
registro-descarte-esquecimento tão característico da nossa relação com as máquinas 
de imagem da atualidade.

Trata-se, talvez, de uma certa desaceleração do olhar, que justamente permita 
enxergar dimensões menos evidentes do cotidiano, já naturalizadas pelos clichês que 
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consumimos através das grandes máquinas de visão (ou cegueira) do capitalismo 
atual. Esse sentimento de “segurança” a que se refere Bauman, quando o defende 
como condição para o diálogo intercultural.

Para ele:

Quanto maior o sentimento de ameaça e mais pronunciada a 
incerteza que ele causa, mais estritamente os defensores irão 
cerrar fileiras e manter suas posições, ao menos num futuro vi-
sível. Um sentimento de segurança de ambos os lados da bar-
ricada é condição essencial para o diálogo entre culturas. Sem 
ele, a chance de que as comunidades se abram umas às outras 
e iniciem um intercâmbio, enriquecendo-se pelo reforço da di-
mensão humana de seus vínculos, é débil, para dizer o mínimo. 
Com ele, por outro lado, as expectativas para a humanidade são 
promissoras (BAUMAN, 2013, p. 66).

Neste mapa das culturas e de suas condições é incrível a maneira como pode 
ocorrer o diálogo entre cada uma delas, a maneira como ocorre a mistura, ou melhor 
a hibridização, surgindo novas nuances conforme os grupos criam esses diálogos. 

Pais (2005) observa que os conceitos de espacialidade e territorialidade conotam 
relações de poder e capacidades de inclusão e de exclusão. As cidades são aglome-
rações espacializadas, construídas em torno de uma disponibilidade instrumental de 
poder social. Estes espaços, chamados cidades, regem um espaço de grande poder 
social principalmente para a juventude que busca de todas as formas a sua territoriali-
dade e que permeiam tanto os espaços físicos quanto simbólicos. Outra ideia que este 
autor traz, de grande relevância para o estudo das juventudes, é sobre a fluidez, que 
para ele é a marca das culturas juvenis. Os jovens encontram-se expostos ao exterior, 
muito distante do espaço doméstico que, anteriormente, era o espaço da autonomia 
(pouca) que os jovens tinham.

Para Guimarães (2007) faz-se necessário destacar dois princípios que fazem 
parte da constituição dos movimentos juvenis atuais e que estão fortemente presen-
tes, sua intensa fragmentação e forte heterogeneidade. Não há unidade, menos ainda 
homogeneidade entre os grupos, como não há em seu interior. É importante ressaltar 
que estes fatores podem ser de jovens advindos de quaisquer classes socioeconômi-
cas. A fragmentação e a heterogeneidade constituem fortes marcas da condição juve-
nil, servindo contraditoriamente de abertura para criação intercultural e, ao mesmo 
tempo, como vetor de desorientação e exposição aos apelos do consumo.

Dando continuidade a este pensamento a autora também ressalta uma outra 
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questão importante. Há nestes grupos imensa capacidade de criar e recriar as heran-
ças culturais em torno das atuais condições sociais e das novas sociabilidades — cen-
tradas no lazer e nas novas culturas musicais —, de construção e reconstrução de sua 
própria história e da utilização dos recursos hoje disponíveis. Estes recursos são os 
mais diversos, sejam eles digitais ou sociais, podendo dar um código particular para 
o grupo.

Outro apontamento importante sobre os grupos de jovens é a demarcação 
territorial, tendo esta como base da organização e do sentido de pertencimento de 
todos os membros. A elaboração das regras e estilos destes pode ser considerada algo 
que permeia todas as relações assim como os códigos particulares que vão sendo 
construídos a cada momento.

A maioria destes jovens faz parte de nossas escolas. Sendo assim, as propostas 
das instituições de ensino deveriam levar isso em conta em todo o processo educativo 
e na construção de propostas curriculares, as diferentes maneiras de encarar a vida e 
a educação em tempos de incertezas.

As grandes transformações que podemos observar ao longo do século, foram 
decisivas para o alongamento da permanência no interior da escola para novos seg-
mentos sociais e as condições diferenciais de acesso ao mundo do trabalho, além da 
prorrogação da vida em suas famílias de origem sem abandonar a casa dos pais e em 
muitas das vezes abrir mão de uma relação conjugal dentro da casa dos pais. 

Segundo Sposito, (2007),

[...] para grande parte da população escolar, a categoria aluno 
não possibilitaria uma aproximação mais global de suas práticas 
escolares, interesses e formas de sociabilidade. Por essas razões 
a pesquisa voltou-se para o exame dessas formas híbridas que 
caracterizariam a experiência educativa da maioria da população 
de origem trabalhadora ou excluída da sociedade brasileira. Se 
essa suposição é correta, as investigações mais recentes recor-
rem a novas abordagens, incluindo aquelas que dizem respeito 
às formas associativas e de expressão cultural dos segmentos 
juvenis na medida em que se acentua a crise da escola e sua 
capacidade de intervenção socializadora sobre a população em 
idade escolar (p. 48).

A educação e a juventude estão em crise; acreditar em culturas híbridas, neste 
contexto atual pode ser uma alternativa para tentar entender o que está acontecendo 
em todo este processo de socialização e de redescobertas.
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Para Melucci (1997) existe uma crescente possibilidade, para os atores sociais, 
de controlarem as condições de formação e as orientações de suas ações. A expe-
riência é cada vez mais construída por meio de investimentos cognitivos, culturais e 
materiais. 

Na contemporaneidade os signos tornam-se intercambiáveis. O poder está 
apoiado de certa forma em uma escala crescente e estes novos códigos são regula-
dos pelo alto fluxo de informações que é revisto a cada milésimo de segundo. Para 
Melucci (1997) a ação coletiva de tipo antagonista é uma forma, a qual, pela sua pró-
pria existência, com seus próprios modelos de organização e expressão, transmite 
uma mensagem para o resto da sociedade, com toda a rapidez em que as redes de 
informações são abastecidas por sistemas complexos levando em conta a autonomia 
de seus elementos.

Segundo Melucci (1997) sem o desenvolvimento das capacidades formais de 
aprender e agir (aprendendo a aprender), indivíduos e grupos não poderiam fun-
cionar como terminais de redes de informação, as quais têm que ser confiáveis e 
capazes de autorregulação. Nossos jovens podem ser considerados a “ponta deste 
iceberg”, ou seja, em alguns momentos estão submersos neste mar de informações, 
em outras totalmente descobertos. Neste mar de incertezas, que fazem parte deste 
mar de informações, os significados culturais complementares e, em determinados 
momentos, opostos, é que recriam os novos cenários mundiais. A educação, assim, 
teria justamente o papel de “ensinar a surfar” nesse mar de estímulos constantes, 
dando aos sujeitos jovens a possibilidade de orientarem-se, mesmo que dinâmica e 
provisoriamente, de modo a conquistarem alguma autonomia de escolha e realização.

Melucci (1997) retoma as seguintes ideias:

O tempo que a sociedade moderna conhece é medido por má-
quinas: relógios são máquinas por excelência. A máquina cria 
uma nova dimensão do tempo: não mais “natural” (isto é, mar-
cado somente pelos ciclos do dia e noite, as estações, nascimen-
to e morte) e não mais “subjetivo” (isto é, ligado à percepção 
e experiência dos atores humanos). O tempo da máquina é um 
produto artificial que tem a objetividade de uma coisa. É tam-
bém uma medida universal que permite comparação e troca de 
desempenhos e recompensas, através do dinheiro e do mer-
cado. Tempo é uma medida de quantidade: nos ritmos diários 
de trabalho como nos balancetes anuais das empresas. Aliás, 
em qualquer cálculo pautado na racionalidade instrumental, a 
máquina estabelece uma continuidade entre tempo individual e 
tempo social (p. 3).
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Assim, o tempo para as juventudes é algo extremamente valioso, sendo este 
um grupo social que pode ser o mais exposto a todo o dilema sobre como aproveitar 
este tempo da melhor e mais produtiva forma. As juventudes não podem ser mais 
consideradas apenas uma condição biológica, uma definição cultural que vai muito 
além da idade, pois trazem consigo todas as questões de um grupo que busca a cada 
momento, novas alternativas de consolidação, enquanto grupo social. Melucci (1997) 
aponta ainda que para os jovens de hoje a experiência de tempo como possibilidade, 
mas também como limitação, é uma maneira de salvaguardar a continuidade e a dura-
ção; uma maneira de evitar que o tempo seja destruído em uma sequência fragmen-
tada de pontos, uma soma de momentos sem tempo.

A vida social na atualidade pode ser dividida em inúmeras zonas de experiên-
cia, na qual podem ser caracterizadas por diferentes formas de relacionamentos, com 
diferentes atores, linguagens e até mesmo regras que são compostas pelos grupos 
sociais levando em conta toda a complexidade e potencialidade deste grupo. Para 
Melucci (1997) a possibilidade de definir uma biografia contínua torna-se cada vez 
mais incerta para esta juventude, levando-se em conta uma biografia que tem uma 
inconstância de fato e atitudes. Assim, o autor manifesta que:

Para lidar com tantas flutuações e metamorfoses, os adolescen-
tes sentem que a identidade deve ser enraizada no presente. Eles 
devem ser capazes de abrir e fechar seus canais de comunicação 
com o mundo exterior para manter vivos seus relacionamentos, 
sem serem engolidos por uma vasta quantidade de signos. Ain-
da mais, para abraçar um campo amplo de experiências que não 
pode ser confinado dentro dos rígidos limites de um pensamen-
to racional, eles precisam de novas capacidades para contatos 
imediatos e intuitivos com a realidade. Essas exigências alteram 
os limites entre dentro e fora e apontam para a necessidade de 
uma maior consciência de si mesmo e responsabilidade para 
um contato mais estreito com a experiência íntima de cada um 
(MELUCCI, 1997, p. 7).

Nosso cotidiano está repleto de experiências dentro das mais diferentes reali-
dades, envolvendo uma questão de tempo e interpretação. As juventudes, indiferen-
temente de rígidas demarcações etárias, precisam assumir culturalmente uma caracte-
rística juvenil através da mudança e da transitoriedade, dando um sentido maior para 
as suas decisões em todos os campos de atuação. 

Para Dayrell (2007), no entanto,

A educação da juventude, a sua relação com a escola, tem sido 
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alvo de debates que tendem a cair numa visão apocalíptica sobre 
o fracasso da instituição escolar, com professores, alunos e suas 
famílias culpando-se mutuamente. Para a escola e seus profis-
sionais, o problema situa-se na juventude, no seu pretenso indi-
vidualismo de caráter hedonista e irresponsável, dentre outros 
adjetivos, que estaria gerando um desinteresse pela educação 
escolar. Para os jovens, a escola se mostra distante dos seus in-
teresses, reduzida a um cotidiano enfadonho, com professores 
que pouco acrescentam à sua formação, tornando- se cada vez 
mais uma “obrigação” necessária, tendo em vista a necessidade 
dos diplomas. Parece que assistimos a uma crise da escola na sua 
relação com a juventude, com professores e jovens se pergun-
tando a que ela se propõe (p. 2).

Perceber como estão ocorrendo estas mudanças nas juventudes brasileiras 
pode ser uma atitude ousada e de certa maneira de suma importância para a cons-
trução cultural das juventudes e suas relações com a escola. É nesse sentido que 
reivindicamos a importância de reconhecer e auxiliar na construção das chamadas 
pautas juvenis.

Sposito (1997) aponta que

Ao que tudo indica estaria ocorrendo um padrão de esgota-
mento das análises sobre a escola no Brasil que privilegiariam 
apenas a experiência pedagógica e os mecanismos presentes 
na distribuição do conhecimento escolar sem levar em conta 
outras dimensões e práticas sociais em que está mergulhado o 
sujeito (p. 48 e 49).

Com toda a certeza a comunidade escolar precisa rever algumas questões re-
lacionadas às teorias e às práticas realizadas nestes espaços educativos. Em muitos 
momentos é possível perceber que os jovens sentem que a escola não tem levado 
em conta todas as suas urgências e angústias. Mergulhar nas questões das juventudes 
é um processo de imergir e submergir buscando as mais diferentes respostas para 
questões que muitas vezes nem para os próprios jovens estão claras.

Pautas juvenis: as imagens na roda de conversa

A pesquisa de que tratam estas notas foi realizada em uma escola de ensino 
fundamental, no bairro Mato Grande, localizada no quadrante sudoeste de Canoas/
RS. O bairro teve um crescimento demográfico extremamente acelerado em função 
de invasões e das construções no bairro (apartamentos e residenciais). A escola conta 
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com um corpo docente de 45 professores e 12 funcionários (efetivos ou terceiriza-
dos), um corpo discente de 748 alunos, sendo 633 do 1º ao 9º ano e 115 alunos da 
educação de jovens e adultos.

Foram realizados quatro encontros com a duração de duas horas cada um, 
sendo o grupo de participantes composto por 12 jovens divididos em 3 grupos, com 
4 alunos cada, com idades entre 12 e 14 anos.24 Todos os alunos integram o quadro 
efetivo de alunos do ensino fundamental, sendo que três deles integram o Programa 
Mais Educação, com atividades regulares em turno inverso.

A pesquisa teve um caráter eminentemente qualitativo, descritivo e explorató-
rio, sem qualquer pretensão de representatividade ou generalização estatística. Teve 
como procedimentos técnicos de coleta as rodas de conversa (2), a leitura de imagens 
captadas pelos jovens por meio de fotografias digitais com dispositivos móveis, e as 
discussões em torno da apresentação, avaliação, seleção e justificativa da escolha de 
imagens mais significativas no âmbito da proposta desenvolvida. A análise, por sua 
vez, consistiu na interpretação dos materiais (imagens, rodas de conversa transcritas 
e registros da pesquisadora) com vistas a compor aquilo que denominou “pautas 
juvenis”. O trabalho analítico e interpretativo foi orientado pelo marco teórico já 
apresentado, notadamente os estudos que aproximam cultura contemporânea e ju-
ventudes. 

A Roda de Conversa tornou-se uma alternativa metodológica bastante profícua 
para a natureza do trabalho. Diferentemente do Grupo Focal, mas guardando gran-
de proximidade com ele em alguns aspectos, a Roda de Conversa é uma estratégia 
largamente utilizada no campo da educação em saúde, com o propósito de dinami-
zar as práticas de prevenção e promoção de saúde da atenção básica. Ancoradas na 
tradição dialógica da educação popular, as Rodas de Conversa deixaram de ser méto-
do de in(ter)venção em saúde para tornar-se importante recurso no âmbito da pes-
quisa social, por permitir uma forte participação dos sujeitos no processo de cons-
trução de sentido, marca das pesquisas de participantes de influência etnográfica.  
 
24  Apesar de reconhecer a demarcação da faixa etária de 14 a 24 anos para identificar a juventude 
segundo a UNESCO é a faixa entre 15 e 29 anos que demarcada pela PEC da Juventude aprovada 
pelo Congresso Brasileiro em setembro de 2010, optamos por chamar de jovens os alunos parti-
cipantes, sem a preocupação formal com o enquadramento etário. Nosso interesse foi justamente 
apontar apesar de não estarem rigorosamente nas faixas indicadas, já fazem parte das culturas 
juvenis, identificando-se e sendo identificados muito mais como jovens do que crianças. Segundo 
o Estatuto da Criança e do adolescente (ECA) pessoas entre 12 e 18 anos incompletos são consi-
derados adolescentes, mas o uso deste termo implicaria uma associação à tradição teórica que trata 
deste momento da vida como tema predominantemente psicológico e biomédico, justo o campo 
que desejamos evitar em função de nossas alianças teóricas.
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Para Méllo, et al., (2007, p. 30)

Considerando as interações cotidianas como rico material de 
pesquisa, um recurso metodológico começou a se delinear no 
estudo sobre práticas discursivas: as Rodas de Conversa. Se-
guindo por um caminho diverso ao proposto em entrevistas e 
questionários, que atrelam respostas a perguntas previamente 
elaboradas como num inquérito, as Rodas de Conversa priori-
zam discussões em torno de uma temática, de modo a tornar 
possível dar visibilidade às práticas relacionadas à interação co-
tidiana. (…) A Roda de Conversa é um recurso que possibilita 
um maior intercâmbio de informações, possibilitando fluidez 
de discursos e de negociações diversas entre pesquisadores e 
participantes. Inicia-se com a exposição de um tema pelo pes-
quisador a um grupo (selecionado de acordo com os objetivos 
da pesquisa) e, a partir disso, as pessoas apresentam suas elabo-
rações sobre ele, sendo que cada uma instiga outra a falar, argu-
mentando e contra-argumentando entre si, posicionando-se e 
ouvindo o posicionamento do outro. 

As Rodas de Conversa, grosso modo, sempre estiveram presentes na Educa-
ção Infantil, mas sempre associadas ao caráter formativo das crianças pequenas. Sua 
legitimidade como metodologia de pesquisa tem sido reivindicada por pesquisadores 
sociais que buscam ultrapassar a formalidade dos Grupos Focais, valorizando a di-
mensão da informalidade e a dialogicidade do modelo da “roda” como situação so-
cial de encontro, partilha e construção coletiva, diminuindo a hierarquia pesquisador 
versus sujeitos de pesquisa. Tal perspectiva parece muito útil às práticas de pesquisa/
intervenção com as juventudes.

Desse modo, os encontros consistiram no campo de “coleta e vivência” das 
imagens, discussões, afetos, lembranças, frases, desenhos, enfim, uma variedade de 
formas de expressão que permitiram compor o corpus analítico da dissertação, sobre 
o qual me debrucei nos meses seguintes para construção das análises.

No Primeiro Encontro denominado de Sensibilização foi realizada inicialmente 
a apresentação da proposta de trabalho, duração dos encontros, e a organização das 
atividades de cada um dos encontros, tendo num segundo momento a apresentação 
de cada um dos participantes do grupo.25 Dando continuidade realizamos a sensibili-
zação do grupo no que se refere ao tema central da pesquisa, com foco da discussão  
 
25  Todos os alunos participantes da pesquisa tem autorização de seus responsáveis para a utiliza-
ção da sua imagem para fins acadêmicos, assim como dos depoimentos. O Termo de Autorização 
é assinado no ato de matricula conforme orientações da mantenedora.
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nos modos como a cultura atual está “saturada” de imagens e quais as possíveis inter-
ferências disso sobre nossos modos de existir e conviver.

Como disparador do processo de sensibilização assistimos ao vídeo intitulado 
“Fotografia e Vida”, disponível no site do Youtube.26 [https://www.youtube.com/
watch?v=WKuZ3rw82x0]. Este vídeo traz algumas questões de como a fotografia 
faz parte da nossa vida cotidiana e o quanto nos vemos envolvidos diariamente pela 
produção e o consumo de imagens. Na roda de conversa discutimos sobre o signifi-
cado e a importância das tecnologias e da fotografia na vida de cada um dos jovens e 
o lugar central que as imagens ocupam no cotidiano. No último momento realizamos 
a apresentação das orientações sobre as tarefas para o próximo encontro. Com base 
em nossas discussões iniciais cada um dos jovens deveria trazer 10 (dez) imagens 
capturadas por dispositivos móveis (aparelho celular, tablet, etc.) para projeção e dis-
cussão no próximo encontro. A consigna para produção das imagens foi “registrar 
imagens que tivessem a ver com seu cotidiano, sua vida, seus interesses, seu mundo...”

O segundo encontro recebeu o nome de “Roda de Conversa – 1”. Tivemos como 
primeiro momento uma conversa inicial sobre como foi realizar a primeira coleta de 
imagens e as implicações de fotografar coma “tarefa intencional” e não apenas como 
“hábito”. Posteriormente foram realizadas as projeções por meio do software Power 
Point (Windows) de cada uma das imagens produzidas pelos jovens em pequenos 
grupos, de no máximo 4 alunos, para que pudessem aproximar e discutir suas foto-
grafias, selecionando 20 imagens mais significativas para cada grupo. 

Os encontros foram gravados e posteriormente transcritos. Durante a ativi-
dade dos grupos, algumas questões foram fomentando a discussão e aquecendo o 
debate: Como você se sentiu junto ao grupo selecionando e discutindo as imagens 
coletadas por você e seus colegas? Qual a importância da fotografia? O que as fo-
tografias permitiram enxergar? O que muda quando se fotografa pensando no que 
se está fazendo? Quais as sensações agora, olhando as fotografias? Por que foram 
escolhidas essas imagens como as mais significativas?

A Roda de conversa 1 foi concluída com uma avaliação do encontro e a pos-
sibilidade de registro de suas impressões de modo escrito e também por meio de de-
senhos. Os alunos mostraram-se extremamente motivados e participativos. Ao cabo 
do encontro foram dadas as instruções sobre a produção de imagens para a próxima 

26  O youtube é um site de compartilhamento de vídeos enviados pelos usuários através da internet, 
onde as pessoas podem adicionar seus comentários sobre o que foi assistido dentro da rede. Este 
site hospeda uma grande quantidade de filmes, documentários, videoclipes musicais e vídeos casei-
ros, além de transmissões ao vivo de eventos. 
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Roda de Conversa, marcada para semana seguinte. Desta vez, o foco das fotografias 
deveria estar em torno da ideia de “imagens da minha vida, o que faço, como, onde 
e pra quê...”

O propósito da oficina de produção de imagens do justamente o de fomentar 
uma relação mais intencional entre os jovens e o uso dos dispositivos móveis, no sen-
tido de favorecer um campo potencial para usos mais criativos e significativos da fo-
tografia no cotidiano. Mais que produzir um inventário de imagens do cotidiano, com 
vistas a “desvendar” práticas e hábitos, a proposta de fotografar intencionalmente o 
cotidiano esteve a serviço de tentar deslocar a produção de imagens do lugar “natu-
ralizado” de quem apenas “captura imagens automaticamente” para a condição de 
quem estabelece critérios, atribui valores, faz escolhas, cria um modo de ver e de dar a 
ver o que vive e o que é. Nisso consistia desde o princípio nossa ideia de pautas juvenis, 
não como temas ou questões, mas como sentidos emergentes da experimentação com 
a fotografia e sua problematização em espaços coletivos de discussão.

O terceiro encontro foi nomeado “Roda de Conversa – 2”. O entusiasmo foi 
crescente e adesão dos jovens à proposta parecia ter-se efetivamente consolidado. 
Iniciamos conversando sobre como foi a segunda coleta de imagens. Foram reali-
zadas as apresentações em PowerPoint de cada um dos conjuntos de imagens. No-
vamente foram divididos em pequenos grupos, de no máximo 4 alunos, para que 
pudessem discutir, eleger e unificar as imagens que considerasse mais significativas, 
totalizando 20 imagens para cada grupo. As mesmas questões balizadoras da discus-
são na Roda de Conversa 1 foram utilizadas. Como finalização conversamos sobre 
a percepção de cada um deles de nossos encontros de maneira descontraída, muitos 
trouxeram lembranças do trabalho realizado em anos anteriores na disciplina de Arte, 
ministrada por mim. Novamente os alunos avaliaram o encontro, num clima descon-
traído e cooperativo, onde a necessidade de produzir, apresentar, discutir e selecionar 
imagens resultou numa atividade de negociação e recriação constante de sentidos. 
Por se tratarem de alunos de uma mesma comunidade, as imagens produzidas tinham 
muitas ressonâncias entre si e potencializaram uma construção coletiva de sentidos 
em torno da vida no bairro, as marcas da “periferia”, as formas de pertencimento, 
as influências globais, a relação com a escola, as questões ambientais, entre muitos 
outros temas que permearam as discussões.

No último encontro, nomeado de Fechamento, depois de discutirmos e deci-
dirmos coletivamente quais seriam as dez (10) imagens finais utilizadas na pesquisa, 
oriundas das duas Rodas de Conversa, assistimos ao vídeo que conta um pouco da 
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vida e obra do fotógrafo Sebastião Salgado [http://www.youtube.com/watch?v=-
SOQfusK4lZ8]. Este vídeo contribuiu levantando questões para a reflexão sobre a 
função social da fotografia no mundo contemporâneo, fomentando a reflexão sobre 
as possibilidades de recriação e enfrentamento da cultura da imagem na qual estamos 
imersos, no sentido de encontrarmos modos mais “criativos” de uso dos dispositi-
vos móveis no cotidiano. Que relações vocês conseguem estabelecer entre a nossa 
“oficina” de fotografias e o trabalho do fotógrafo? Que sentido tem pensar que a fo-
tografia pode ser mais que um mero registro? Será que a fotografia mexe com nosso 
modo de ver as coisas? E com nosso modo de pensar? Por fim, foram exibidas as 10 
(dez) imagens finais selecionadas e o grupo discutiu coletivamente todo o processo. 
O bom vínculo com o grupo permitiu que o espaço de trabalho coletivo e as Rodas 
de Conversa fossem espaços efetivos de encontro e criação. Ficou a promessa de uma 
possível (futura) “Exposição” das 10 (dez) imagens produzidas e escolhidas pelo gru-
po, de modo que a conversa possa ultrapassar os limites das “nossas rodas” e atingir 
outras paragens da comunidade escolar...

Assim, as 10 (dez) imagens que foram analisadas na pesquisa original não são 
apenas a expressão ou o “relatório” do trabalho das “Rodas” – imagens comentadas 
– são mais que isso: trata-se do rastro que deixaram os movimentos percorridos pelos 
jovens em suas andanças pela escola e pelo bairro, com seus dispositivos móveis em 
punho, e também o rastro dos movimentos do pensamento, deles e meu, na cons-
trução de sentidos para as imagens que circularam em nossos encontros. Dar sentido 
ao que se viu e poder ver diferentemente do que se via. Neste sentido trabalhamos e 
esperamos efetivamente ter provocado algum deslocamento nos modos de ver, sentir 
e percorrer os lugares que nos constituem.

Uma experiência estética não pode ser ela própria narrada, mas podemos per-
seguir seus rastros, dando pistas de por onde andamos na aventura de olhar e inquie-
tar-se, para longe da miséria do que se impõe à nossa visão na cultura do mercado e 
do consumo que marca a atualidade.

O valor das imagens analisadas não reside na estética convencional, na busca 
de perfeição técnica ou formal, mas na potência de afetar que exerceu, provocando e 
intensificando nossa capacidade de pensar, não apenas “com a cabeça”, mas de corpo 
inteiro. Afinal, “no fundo a Fotografia é subversiva, não quando aterroriza, [deslum-
bra,] perturba ou mesmo estigmatiza, mas quando é pensativa” (BARTHES, 1984,  
p. 16).

Na perspectiva que adotamos para pensar a questão da experiência estética, a 

http://www.youtube.com/watch?v=SOQfusK4lZ8
http://www.youtube.com/watch?v=SOQfusK4lZ8
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educação do olhar, nos vemos diante dessa tensão constante que é ter que falar de 
experiências que, na maior parte das vezes, não são de fácil tradução para a linguagem 
acadêmica. A vivência nas Rodas com os jovens muitas vezes ultrapassa a possibili-
dade de registro e análise, justo naquilo que Barthes chama de punctum, refrindo-se à 
potência das imagens em provocar nossa sensibilidade e transformar o olhar.

Considerações finais

A caminhada que deu origem à pesquisa começou a ser trilhada no início do 
curso de mestrado. Muitos conceitos foram sendo conhecidos e apropriados, e mui-
tas aprendizagens sendo conquistadas, porém o trabalho com os jovens e o vínculo 
com a comunidade escolar já existiam há mais de uma década.

As Rodas de Conversa com os jovens, a partir da experimentação com as 
fotografias, permitiu reconhecer aquilo que já intuíamos: os jovens têm muito mais 
a dizer sobre sua própria condição existencial do que costumamos supor. Pesquisar 
“com” os jovens e não “sobre” eles, é uma estratégia bastante profícua para nos 
aproximarmos cada vez mais de suas culturas e linguagens, múltiplas e em constante 
transformação. 

Tendo como base as questões acima elencadas fez-se necessária a utilização de 
uma “super lente”, uma espécie de óculos para que obtivéssemos um certo distancia-
mento do grupo de forma a realizar as análises com o rigor que elas mereciam, mas 
isso não nos fez estar longe dos jovens. Ao contrário, nos fez entrar em contato com 
eles e vivermos, também nós, uma experiência transformadora. Ao mesmo tempo, 
foi também preciso um olhar extremamente minucioso acerca das conversas, dos re-
gistros fotográficos e da criação e consolidação das pautas juvenis que puderam nos 
dar excelentes pistas dos rumos pedagógicos a serem percorridos.

O uso das tecnologias móveis digitais por parte das juventudes tem tido um 
considerável e acelerado aumento, especialmente na última década. Isso nos desafia 
a intensificar a pesquisa sobre as sociabilidades juvenis mediadas por tais tecnolo-
gias, para compreendermos efetivamente o impacto de tais transformações sobre as 
formas de existir e conviver dessa parcela tão importante da população brasileira, na 
medida em que examinamos processos cognitivos emergentes e ao mesmo tempo 
favorecemos experimentações com as novas tecnologias.

Gostaríamos ainda de ressaltar a felicidade em estarmos próximo da comuni-
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dade. Participei do processo de alfabetização, há anos atrás, de praticamente todos os 
jovens que participaram da pesquisa e a preocupação com a formação estética e com 
o sentido ético e comunitário de sua formação estiveram presentes ao longo de toda 
essa longa caminhada.

Foi possível perceber que o investimento naquilo que temos chamado de for-
mação ética e estética das juventudes é uma grande estratégia não apenas para in-
terferir sobre os rumos das vidas dos jovens, mas também para recriarmos a escola, 
que urgentemente precisa se pensar de modo a garantir o sentido da aprendizagem 
da vida partilhada e da cultura como obra coletiva, sob pena de perder sua função ou 
reduzir-se a mera agência de treinamento para o mundo do capital.

Quando nos referimos à experiência estética, estamos chamando a atenção 
para outros modos de nos relacionarmos com nossos próprios sentidos, o que passa 
por uma nova relação com o tempo, o espaço e o próprio pensamento. E isso não é 
uma necessidade apenas na formação dos jovens, senão que na formação de todos 
nós, inclusive professores e gestores.

Conforme aponta Larrosa Bondía (2002), sintetizando a noção de experiência 
que aqui queremos reafirmar:

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos 
toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase 
impossível nos tempos que correm: requer parar para pensar, 
parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar 
mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir 
mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, 
suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automa-
tismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos 
e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lenti-
dão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, 
ter paciência e dar-se tempo e espaço (LARROSA BONDÍA, 
2002, p. 24).

 A escola, os professores, os jovens, as famílias necessitam urgentemente de 
paradas no sentido de restabelecer o diálogo constante sobre todos os temas aborda-
dos: acessibilidade, mobilidade urbana, drogas, morte, natureza, saúde, música, sus-
tentabilidade, vida comunitária, espaço escolar, mas sobretudo para problematizar os 
modos de ver e sentir, dos quais somos alienados, por força da desnorteante acelera-
ção do tempo e da fragilidade dos laços sociais.

As tecnologias surgem como aliadas, desde que submetidas ao trabalho do 
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pensamento crítico e cuidadoso, que não as celebra nem descarta, mas que proble-
matiza, questiona, experimenta, avalia e interfere sobre seus rumos. Não precisamos 
nos assumir reféns de uma tecnocracia inevitável e avassaladora. A escola continua 
sendo o espaço humano do encontro e é justo aí que algo de inédito pode acontecer.

As juventudes têm muito a aprender entre si e na interação com outros grupos 
sociais. Neste processo o diálogo, a interação constante, e sobretudo a aposta em 
formas de sociabilidade menos institucionalizadas, onde o afeto e a alegria podem 
ser a tônica, parecem bons caminhos para estar com os jovens, dentro ou fora da 
escola, deste ou daquele lado dos muros e dos portões que há tanto tempo insistem 
em separar a escola do mundo da vida.

Como afirma Maria Rita Kehl (2004, p. 50):

A desvalorização da experiência esvazia o sentido da vida. Não 
falo da experiência como argumento de autoridade... eu sei por-
que vivi... Sobretudo numa cultura plástica e veloz como a con-
temporânea, pouco podemos ensinar aos outros partindo da 
nossa experiência. No máximo, que a alteridade existe. Mas a 
experiência, assim como a memória, produz consistência subje-
tiva. Eu sou o que vivi. Descartado o passado, em nome de uma 
eterna juventude, produz-se um vazio difícil de suportar.

Para finalizar, cabe reafirmar a importância do diálogo como base ontológica 
da formação humana e a indissociabilidade pesquisa/formação, elementos indispen-
sáveis para toda e qualquer mudança na educação, pela qual todos nós somos res-
ponsáveis. 
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