


SOBRE O LIVRO

Este livro divulga os estudos e pesquisas apresentados por 
alguns dos pesquisadores que participaram, na condição de 
palestrantes ou conferencistas, do V Encontro Nacional das 
Licenciaturas e IV Seminário Nacional do PIBID ocorridos no 
ano de 2014, em Natal/RN, eventos integrados ao XI Seminário 
de Iniciação à Docência (SID) da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. 

Ancorados no tema Professores em espaços de formação: 
mediações, práxis e saberes docentes, esses eventos promoveram 
uma riqueza de debates em nível teórico, crítico e cultural 
que precisavam ser registrados com o intuito de possibilitar 
continuidade às discussões e às reflexões voltadas à formação, 
à prática e à profissionalização do docente que atua em dife-
rentes níveis de ensino e áreas de conhecimento.

Nessa perspectiva, foram organizadas duas publica-
ções. A primeira, intitulada Por uma formação para a docência, 
reúne textos que tratam de questões que envolvem a formação 
inicial e continuada de professores, discutindo fundamentos e 
diretrizes, bem como as políticas que orientam essa formação. 
A segunda, intitulada Escola, ensino e linguagens, traz no conteú-
do de seus textos um olhar mais direcionado às práticas docen-
tes, em especial, daqueles que atuam nas instituições escolares 
de educação básica.

A realização dessas obras não seria possível sem o apoio 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), por meio de programas como: o Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), o 
Programa de Consolidação das Licenciaturas (Prodocência)  e 
o Observatório da Educação (OBEDUC), que contribuem para 



o aumento e o enriquecimento de produções voltadas para as 
áreas da Educação e Ensino, como também para a socialização 
desses saberes.

Destaca-se também, como instituição apoiadora, a 
Universidade Federal do Rio Grande, que possibilitou o desen-
volvimento dos projetos institucionais que culminaram nos 
eventos mencionados. Além de viabilizar a edição das duas 
publicações, por meio da Secretaria de Educação à Distância 
(SEDIS) e de suas ações com vistas à elevação da qualidade da 
educação superior no país e modernização do ensino. 

Nesse sentido, desejamos que os leitores aproveitem ao 
máximo toda a riqueza de conhecimentos que se concretizam 
nestes volumes.

Claudianny Amorim Noronha
Lucrécio Araújo de Sá Júnior

Organizadores
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PREFÁCIO

Neste livro, os pesquisadores Claudianny Amorim Noronha e 
Lucrécio Araújo de Sá Júnior reuniram temáticas que discutem 
Escola, Ensino e Linguagens: propostas e ref lexões, apresentando 
importantes contribuições para um novo ensino que contem-
ple o uso de novas linguagens e tecnologias, tendo em vista 
planejar, coordenar, organizar e avaliar as dimensões de ensino 
e de aprendizagens. 

Trata-se de um vasto painel que vai da vivência, da pianis-
ta e pesquisadora francesa Anne Jomin, com a música e com o 
seu ensino à inovadora discussão – conduzida por Claudiannny 
Noronha e Franceliza Monteiro da Silva Dantas – sobre os cursos 
de licenciatura, frente ao desafio de formação do aluno leitor, 
visando incorporar ao aprendizado outras áreas de conheci-
mento em correlação com a Matemática. 

O conjunto enriquece-se também com importantes refle-
xões a respeito da oralidade e da escrita na formação do sujeito; 
da necessidade de inovar o ensino da gramática; da crítica ao 
ensino instrumental, conduzido pela via da racionalidade; de 
uma análise sobre a questão do ensino da História tomando como 
aspectos para discussão os livros didáticos da história americana.

Num país sempre tão necessitado de debates sobre o 
sentido do pensar e do refletir, é, sem dúvida, oportuno consi-
derar os Dilemas e desafios da prática docente em filosofia, como 
sugerem os pesquisadores Geraldo Balduino Horn e Fábio 
Antulio Stanque, raciocínio que obviamente se aplica às refle-
xões acerca da relação professor e aluno no ambiente escolar, 
tema desenvolvido por Junot Corlélio Matos. 

É visível também a preocupação com a práxis pedagógica 
nos ensaios apresentados, particularmente no das professoras 



Cláudia Rosana Kranz e Rita da Cássia Barbosa Paiva Magalhães, 
que apresentam concepções a respeito do conceito de deficiên-
cia e das possibilidades trazidas pelo Desenho Universal para a 
compreensão da deficiência e das práticas pedagógicas inclusi-
vas, tomando como referencial a psicologia histórico-cultural. 

A questão da história da escravidão no Seridó, que já 
aparecera no outro conjunto de ensaios, retorna na visão do 
historiador Muirakytan K. de Macêdo, desdobrando-se na 
questão do regionalismo e levando à reflexão sobre a identi-
dade étnica do povo seridoense. A instigante e múltipla ques-
tão que diz respeito a corpos, sexualidade e gênero traz novos 
e importantes elementos no ensaio Outras experimentações de 
corpos, gênero e sexualidades em Ciências e Biologia. Com a ajuda de 
alguns pensamentos escolhidos, da metade do século passado 
até os dias atuais, Renata Lima Aspis traça uma pequena rede 
de conceitos para sustentar uma possível forma de construir o 
problema do pensamento na escola hoje, no seu ensaio Do pensa-
mento na escola ou produção de conhecimento, criação de conceitos.

Por sua vez, Veronique Le Dü da Silva-SEMIK apresenta 
uma reflexão sobre o diálogo entre educação e cultura popular 
presente na obra O ABC de amor ou methodo ameno de ensinar a 
ler ás moças conforme o systema da escola Brazileira seguido de uma 
mimosa collecção de poesias amorosas e ternas extrahidas dos melho-
res poetas além do diccionario das f lores da explicação das côres e do 
thermometro do amor, de Francisco Alves da Silva Castilho, publicado 
em 1864.

E, finalmente, em Educação escolar: leitura e análise a partir 
da perspectiva adorniana, Luciana Teixeira e Geraldo Balduino 
Horn discutem a compreensão de Adorno sobre as “implicações 
e influências produzidas pela indústria cultural da sociedade 
capitalista acerca da educação”. 



Nos textos coligidos, há um consenso quanto ao papel 
preponderante do professor na qualidade da educação, de tudo 
resultando um documento comprovadamente importante para 
a reflexão sobre o ensino. Como já tive a oportunidade de dizer 
ao encerrar os comentários feitos no livro anterior, não podemos 
prescindir de uma postura assim, que dinamize a instituição e 
a mantenha jovem e nem deixar de dirigir aos organizadores, 
Claudianny e Lucrécio, nossos aplauso e admiração.

Ângela Paiva Cruz
Reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
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La musique, l’ecoute et le corps 
au coeur de l’apprentissage, 

un chemin de vie

Anne Jomin

L’ouïe est le premier sens qui 
s’active en nous, avant même notre 

naissance, et c’est le dernier qui nous 
abandonne lorsque nous mourrons. 

(GOLDMAN, J., 2010, p.36)

Ma première mémoire sensitive corporelle humaine est un doux 
chant très lointain, m’enveloppant comme dans un cocon et 
m’offrant ainsi une bienfaisante et chaleureuse sensation de 
douceur et de confortable bien être...

Je pourrais dire que je me suis réveillée en Vie sur 
cette Terre avec ce premier chant… Est-ce pour cela que je 
suis devenue musicienne et que la musique est mon chemin 
privilégié pour me retrouver en harmonie avec moi-même et 
le monde qui m’entoure?

J’ai commencé l’enseignement du piano en 1987 dans le 
Conservatoire National de Région où j’ai obtenu mon diplôme. 
Pendant 2 ans, mes cours étaient supervisés par des professeurs 
titulaires. A la suite de ces deux ans, j’ai vécu un véritable 
défi avec mon premier poste dans une école de musique de 
la banlieue de Paris. Une nouvelle expérience d’apprentissage 
m’est apparue, aux antipodes de la mienne qui fût privilégiée 
car je suis née dans une famille de musiciens et j’ai été suivie et 
aidée par mes deux parents dans mon apprentissage du piano. 
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Dans cette école, la plupart des élèves n’investissaient que très 
peu de temps pour s’entraîner et certains n’avaient pas de piano 
chez eux pour jouer… Ce qui paraissait impensable pour une 
jeune pianiste formée à être concertiste professionnelle dans 
un cadre pédagogique exigeant et structuré.

J’ai dû remettre en question totalement mon rapport à la 
musique et inventer ma propre approche pédagogique. Devoir 
trouver des solutions pour mes élèves a réveillé ma créativité, 
m’a permis de retrouver mon lien privilégié avec la musique et 
a remis la priorité au plaisir dans la relation humaine…

De nos jours, la musique est une voie privilégiée de 
communication, de partage et de bien-être pour beaucoup 
d’hommes et de femmes mais elle est tellement présente dans 
nos vies qu’elle est plutôt utilisée comme fond sonore, si bien 
que nous ne lui accordons plus une écoute attentive. Nous 
avons tendance à oublier que la musique détient le mystérieux 
pouvoir d’agir sur nos émotions par l’intermédiaire de notre 
corps et qu’il est bon de choisir comment nous souhaitons être 
influencés. Mais en quoi, pourquoi et comment la musique peut-
elle faciliter l’apprentissage?

La musique est une expérience sonore. Or, le son 
est une expérience vibratoire corporelle!...

Le son est comme l’eau. Il se faufile dans les os, dans les 
organes et... dans les corps subtils...
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Inaudible mais...ressenti!

Selon J. Goldman (GOLDMAN, 2010), les sons sont bien 
plus vastes que la portée de notre audition. En effet, ne rien 
entendre ne signifie pas qu’il n’y a pas de son! Par exemple, les 
dauphins peuvent capter et projeter des fréquences de plus de 
180.000 Hertz, c’est à dire 10 fois plus que le seuil de l’audition 
humaine qui varie entre 16.000 et 20.000 Hertz. Il est intéressant 
de noter que les enfants ont une capacité auditive nettement 
supérieure à celle des adultes. Alfred Tomatis, dans son livre 
Ecouter l’Univers (TOMATIS, 1996) considère que le son occupe 
une place prépondérante dans l’univers car il peut être identifié 
avec un état vibratoire qui constitue la base même de tout ce qui 
existe. Il nous rappelle que les Anciens ont toujours prétendu 
que le monde avait été engendré par un son primordial, un son 
«suprême». Il crée la «phonothérapie» ou thérapie par le son.

Ces dernières décennies, les découvertes concernant la 
capacité des vibrations d’organiser la matière se sont multipliées. 
Le médecin suisse Hans Jenny découvre l’étonnante faculté du 
son de pouvoir pénétrer nos structures cellulaires et de modifier 
les molécules, allant jusqu’à créer des formes! La cymatique est 
l’étude de la visibilité des ondes et des sons (le bruit de fond qui 
organise: la cymatique universelle, Forum métaphysique). David 
Edward, quand à lui, Professeur à Harvard et créateur du 
Laboratoire, un centre de recherches artistique confirme qu’en 
effet «Depuis une vingtaine d’années, la médecine reconnaît 
l’influence des vibrations sonores sur la vie cellulaire» (François 
Marie DRU, la voix qui guérit, Sonic medecine)
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Nous sommes des êtres vibratoires uniques.

Cette unicité est spécifique à notre corps, à notre être. 
Chaque partie de notre corps possède une fréquence de 
résonance individuelle et caractéristique. L’union de toutes 
ces fréquences corporelles créent notre propre «rythme 
harmonique vibratoire» aussi appelé «Résonance Personnelle». 
Le mot HARMONIE évoque le bien-être comme dans l’expression: 
«je suis en harmonie». Lorsqu’une partie de notre corps cesse 
de vibrer à sa fréquence habituelle et individuelle, nous nous 
sentons mal à l’aise. C’est à ce moment, que le corps a besoin 
de retrouver des fréquences saines (par exemple: avec de la 
musique ou des paroles apaisantes…) pour le stimuler et le 
rééquilibrer… ainsi l’HARMONIE réapparaît.

«LE CORPS, une oreille géante»
(MANNES, Elenna, 2009)

Le corps est, d’autre part, un récepteur de nos émotions. 
De part son magnétisme d’une grande sensibilité, il perçoit 
et reçoit un langage d’émotions qui traduit notre intelligence 
sensible au monde extérieur.

Nos pensées, vibrations sonores inaudibles, 
ont un impact direct sur autrui!

Dans Pygmalion in the Classroom Robert Rosenthal et 
Lenore Jacobson démontrent «l’effet Pygmalion», c’est à dire 
comment le développement de l’enfant est lié aux attentes du 
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professeur. C’est l’effet de l’entraînement, une expérience 
vibratoire sonore remarquable qui prouve que le son peut 
créer une synchronicité. L’entraînement est un phénomène 
sonore par lequel les puissantes vibrations sonores d’un objet 
modifient la fréquence naturelle d’un autre. Pour l’homme, cela 
consiste à rentrer et se synchroniser à une fréquence vibratoire 
extérieure différente au détriment de la sienne. En fait, nous 
réagissons aux vibrations auxquelles nous sommes exposées. 
Dans une salle de cours, l’attitude plus ou moins positive du 
professeur va donc directement influencer les réactions et la 
réussite des élèves suivant qu’il est plus ou moins confiant dans 
leurs capacités. Bien sûr, les élèves s’influencent aussi entre eux 
plus ou moins positivement. 

Par ailleurs, Gregg Braden (www.youtube.com/
watch?v=3zJpmxMS6DA), nous apprends que le coeur, avant 
d être un organe, est avant tout un générateur électrique et 
magnétique bien plus puissant que le cerveau:100 fois plus 
électriquement et 5000 fois plus magnétiquement! Ainsi, 
lorsque nous créons des sentiments par un choix conscient, 
ces derniers modifient le champ magnétique de notre coeur 
et modèle ainsi notre structure intérieure et extérieure. D’ou 
l’importance d’être ce que nous voulons voir advenir! Notre 
coeur est donc l’émetteur direct des émotions-informations 
ressenties vers le cerveau, et pas le contraire. Ceci est appelé: 
«la cohésion psycho-physiologique» ou «neuro-intelligence». 
En somme, Pour faire du bien à notre cerveau, il est impératif 
au préalable de faire du bien à notre cœur!!

Le son peut être notre plus précieux allié, il équilibre 
notre Santé et notre Energie. Dans le domaine de l’enseignement, 
une personne en situation de tension ne peut tout simplement 
pas apprendre car sous le stress, l’accès aux lobes frontaux est 

http://www.youtube.com/watch?v=3zJpmxMS6DA
http://www.youtube.com/watch?v=3zJpmxMS6DA
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bloqué. Ces nouvelles connaissances incitent à mettre en place 
de nouvelles techniques pédagogiques créatrices d’un climat de 
calme, confiance et bonne humeur favorisant l’ouverture et la 
disponibilité nécessaire à tout apprentissage.

La Musique et les plantes: la Génodique

Récemment, Joël Sternheimer, professeur à l’Université 
Européenne de la recherche découvre «la résonance de 
protéines». Il crée la Génodique qui consiste à aider les plantes 
à mieux pousser grâce à la musique. Les protéines émettent 
de petites ondes d’une certaine fréquence qui composent 
une mélodie harmonieuse : une «protéide». Chaque espèce 
de plante possède sa protéide qui l aide à pousser quand les 
ondes de fréquences correspondantes sont émises. Ainsi, 
dans son documentaire Résonnance (2012) le réalisateur Serge 
Fretto nous présente l’ingénieur agronome belge Yannick Van 
Doorme. Celui-ci s’appuie sur le travail de Georges Lakhovsky 
qui a prouvé que «les cellules sont des circuits électriques et 
que le son est une onde électromagnétique» et utilise les ondes 
sonores pour guérir les plantes.

La Musique et l’Homme

Selon les recherches de l’archéologue Steven Mithen, 
auteur du livre The singing Neandertthals: The origine of music, 
Langage, Mind and Body¸ (MITHEN, Steven, 2007) la musique et 
le langage auraient des origines communes, mais se seraient 
séparées au fil du temps .En fait, nos ancêtres utilisaient un 
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langage musical permettant d’exprimer de manière sensible 
leur grande intelligence émotionnelle. Au sud de l’ Allemagne, 
il a récemment trouvé lors de ses fouilles des flûtes à quatre 
trous taillées dans des os creux d’oiseaux et dans des défenses 
de mammouths datant de la période glacière!!! Il y a 30 000 ans, 
la musique faisait déjà partie du quotidien! Il semblerait donc 
que la musique soit un élément incontournable à l’équilibre 
émotionnel humain.

D’ou vient cette capacité de la musique à nous 
toucher? Comment agit-elle sur notre cerveau?

Dans le documentaire Voyage au centre du cerveau (2012), 
le neurologue Lawrence Parsons nous prouve que la musique 
change l’anatomie du cerveau!! D’après ses études, le cerveau 
des musiciens est différent: le cortex frontal (pensée élaborée), 
le corps calleux (coordination des mouvements) ainsi que l’aire 
auditive et la motricité sont plus développés! Il y a des avantages 
cognitifs ainsi que des influences positives sur les connections 
neurologiques quand on apprends un instrument ou quand on 
écoute de la musique. Elenna Mannes dans le film The Music 
Instinct: Science and Song (2009) rappelle l’importance du chant 
chez nos ancêtres. Elle explique que la force de la musique 
réside dans sa capacité à créer un lien social ou sociable entre 
les êtres humains. De tout temps, la musique et le chant sont 
utilisés par les différentes traditions spirituelles et religieuses 
pour élever l’âme et favoriser la connexion spirituelle. D’autre 
part, la thérapie par la musique est maintenant très développée.
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La Vie est l’Ecole de la Vie. Au départ, nous 
développons nos compétences de manière naturelle.

En effet, dès notre conception, le fœtus reçoit, bien à 
l’abri dans le cocon du ventre de sa mère et filtré par le liquide 
amniotique, des sons sous forme de vibrations: celles du 
corps et de la voix de sa mère qui le sécurisent, puis les sons 
extérieurs comme les voix et les bruits de la vie quotidienne. 
Ces premières perceptions constituent nos premières 
expérimentations d’apprentissage!

...Tout est dit....

Les éléments nécessaires à notre «mise en VIE» – son 
écoute – corps – apprentissage – se créent à ce moment là 
et se développent simplement et naturellement sans aucun 
effort! C’est le souhait des éducateurs, des professeurs et des 
enseignants de pouvoir transmettre en tenant compte des 
rythmes et dispositions spontanées de l’enfant, de donner 
un sens à la matière enseignée afin qu’elle paraisse utile à 
l’élève et qu’il y trouve un intérêt. Faire de l’enseignement non 
plus une instruction mais une expérience correspondant aux 
besoins d’épanouissement de l’élève… Il nous faut réapprendre à 
apprendre de manière naturelle et désapprendre la manière dont 
nous avons été enseigné C’est ainsi qu’il est possible d’inventer 
une nouvelle approche entre enseignants et enseignés.

Dans le domaine de la pédagogie, la conscience du lien 
entre l’écoute, le corps et le son est primordiale. Parler avec une 
voix calme et posée, chanter, écouter de la musique sont des 
éléments clés pour calmer les angoisses liées à l’apprentissage, 
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gérer la déception due à l’échec, mais aussi intégrer durablement 
la confiance et l’estime de soi.  

Qui sont les enfants d’aujourd’hui?

Une nouvelle humanité est en train de se profiler. Elle se 
caractérise par une psychologie modifiée, basée sur l’expression 
de sentiment et non sur sa répression. Cela se traduit par une 
motivation solidaire et aimante, non compétitive et agressive, 
une logique intégrée multi-niveaux, et non plus linéaire-
séquentielle, un sentiment d’identité inclusive-collective, et non 
plus isolée- individuelle. (John White cité par MAZEVET, 2011)

Après 30 ans d’apprentissage en tant qu’enseignante 
de piano, le constat est rapide: les enfants et adolescents 
d’aujourd’hui sont très différents de ceux à qui j’enseignais au 
début de ma carrière! Les nouveaux enfants sont capables d’une 
grande capacité d’empathie, ils sont très dynamiques, hyper 
ou hypo-attentifs. Ils ont une grande intelligence intuitive 
et une grande sensibilité émotionnelle et fonctionnent selon 
des normes d’apprentissage diversifiées incluant les «neuf 
intelligences» décrites par les Dr. Gardner et Armstrong. 
Selon la psychologue Irène Andrieu (2011, cité par MAZEVET, 
2011) ces enfants sont «précurseurs d’une forme de pensée et 
de manifestation du génie humain, individuel et collectif». 
Ils révolutionnent notre système d’éducation. Il faut sentir, 
intégrer et vivre ces nouvelles valeurs afin que l’école ne soit 
pas un lieu d’évitement et de repli sur soi.

Il faut réfléchir à un enseignement qui prend en compte 
les différents besoins du développement global de l’Etre 
et favorise la communication maître-élève. Pour cela, l’art 
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d’enseigner demande une double centration d’écoute: sur 
soi-même en tant qu’enseignant et sur l’élève, permettant ainsi 
de créer la situation d’apprentissage la plus appropriée.

Conclusion

Nous souhaitons tous, pour nous-même, nos enfants, nos 
élèves, une «Education Joyeuse» qui soit un chemin d’éveil sur 
lequel les adultes grandissent autant que les enfants. Notre 
monde, en perpétuelle mutation, nous exige d’avoir la capacité 
de changement et d’adaptation permanente et très rapide. 
C’est ce qui nous est demandé dans notre métier d’enseignant: 
s’adapter, inventer, créer constamment pour nos élèves...

Pour que l’école soit un lieu d’épanouissement, les maîtres 
doivent être en mesure de créer un climat de bienveillance 
amenant la sécurité et le plaisir de relations humaines 
constructives et agréables. Pour créer ce climat, il est maintenant 
essentiel de mettre à profit nos connaissances sur les immenses 
bénéfices d’une utilisation réfléchie du son et de la musique, 
génératrices d’une harmonieuse collaboration entre les élèves 
et les professeurs et d’un apprentissage confiant et dynamique.
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PROPOSITIONS pour trouver ENSEMBLE 
des solutions aux problèmes

1 - Adopter un langage qui favorise l’Estime de Soi -
Utiliser une parole et une évaluation chaleureuse, 
encourageante, qui élève, valorise et complimente, surtout dans 
les débuts de l’apprentissage pour donner de l’assurance et de 
la confiance...

2 - Ecouter le silence
Ouvre à la conscience de la finesse, de la présence et de la 
profondeur… éventuellement couvrir les oreilles avec les mains 

3 - Le chant 
Utilisé depuis la nuit des temps, les bienfaits du chant sont 
nombreux:
Il nous fait entrer en Vibration individuelle et collective!!
Il est relaxant. Grâce à la respiration, il régule le rythme de 
notre cœur et oblige à ralentir la vitesse de l’élocution et donc 
à mieux gérer son énergie.
Il donne de l’énergie en favorisant la circulation régulière de 
l’air dans le corps, et stimule les fonctions vitales.
Il éveille et stimule notre imagination profonde.
Il renforce notre centre de gravité, notre énergie, notre force 
tranquille par les sons graves qui résonnent dans la partie basse 
du corps...
Chanter, c’est aussi lâcher le cerveau gauche (le mental, celui qui 
conteste! qui nous fait rester dans la norme!) pour solliciter le 
droit (l’intuitif, le plaisir, la créativité, celui du cœur!)
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4 - Renforcer la dimension physique
Pratiquer des activités à bases de percussions, tambours, sons 
graves et rythmes en dansant et frappant dans les mains: les 
codes et symboles ancestraux réveillent la mémoire individuelle 
et collective, renforcent la connexion à nos racines et aux 
différents espaces/temps, tout comme la conscience de qui 
«nous serons».

5 - Apprendre à relier son corps et son cœur au rythme de 
la Nature
Ecoutant la pulsation de la Terre et du Vivant

6 - Ecouter de la musique à thème : vent, eau, mer, dauphins, 
sons sacrés

7 - Dans la gestion de conflit : proposer des sons graves avant 
toute chose

La vitalité de la vie intellectuelle 
en Amérique latine […] a permis à 
ce continent d’hériter de la pensée 
européenne et de l’enrichir de son 
propre génie. Et je le crois capable 

aujourd’hui, a la différence de 
l’Europe calcifiée, d’impulser une 

nouvelle Renaissance, un espoir du 
possible. Je pense que les éducateurs 

d’Amérique Latine peuvent, en 
douceur, être les initiateurs des 

réformes nécessaires: pensée, 
éducation, institution.  

(MORIN, Edgard; EDUKA 3000, 
8, www.educa3000.org)

http://www.educa3000.org
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Algumas considerações para o 
trabalho com gêneros discursivos 

no ensino de Matemática

Claudianny Amorim Noronha
Franceliza Monteiro da Silva Dantas

Introdução

O homem é discurso. É por meio dele que o sujeito se expressa, 
transmitindo ao mundo alegrias, tristezas, vitórias, conquistas, 
derrotas, dores, amores, desamores... enfim, o homem é e faz 
discurso o tempo todo.

Ao se pensar em discurso, o senso comum liga ao orali-
zado, quando não, o restringe ao oralizado com perspectivas 
políticas. Entretanto, o discurso tratado neste estudo não é 
apenas esse, mas compreende todas as formas de expressar-
-se, de fazer-se entendido e de entender o outro, o que inclui a 
música, o desenho, os gestos, a palavra (escrita ou oralizada), as 
imagens e todas as demais formas escolhidas para se comunicar.

Quando o discurso é pensado nessa perspectiva, seja 
na escola seja no meio acadêmico, comumente o seu estudo é 
atrelado ao trabalho com a língua materna, vista por muitos 
como a única ou a principal responsável por seu estudo. Essa 
visão exclui a responsabilidade das outras áreas de conheci-
mento de ensiná-lo, explorá-lo e utilizá-lo como ferramenta 
de ensino e aprendizagem.

Nessa perspectiva, são vários os motivos que fortalecem 
esse ponto de vista, seja nas instituições de ensino superior, 
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onde os profissionais de todas as áreas são formados, seja no 
ambiente escolar. Entretanto, este texto não tem como objetivo 
discutir tais fatores, mas analisar alguns aspectos observados 
em uma pesquisa interventiva, com foco no trabalho com a 
leitura na sala de aula, de forma que eles possam contribuir 
com reflexões acerca do uso dos gêneros discursivos no ensino 
de conteúdos matemáticos.

Quais elementos o professor deve considerar ao planejar o 
ensino da Matemática mediado pelo trabalho com gêneros discur-
sivos? Essa é a questão que norteará a análise ora apresentada.

Este estudo baseia-se na pesquisa realizada por Dantas 
(2011), no âmbito do Grupo de Estudos em Ensino de Matemática 
e da Língua Portuguesa – Grupo Contar1, e como parte das 
pesquisas realizadas nos projetos Leitura e escrita: recortes inter e 
multidisciplinares no ensino de Matemática e Português2 e Linguagem 
e desenvolvimento sustentável: integrando Ciências, Língua Portuguesa 
e Matemática3, financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) por 
meio do programa Observatório da Educação. 

A pesquisa de Dantas (2011) concretiza-se em uma 
dissertação/produto do mestrado profissional desenvolvida no 
Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática 
– PPGECNM/UFRN. Trata-se de um estudo de abordagem qualita-
tiva com características de uma pesquisa-ação e que teve como 

1 Grupo de estudos coordenado pela Profa. Dra. Claudianny Amorim Noronha 
e pela Profa. Dra. Tatyana Mabel Nobre Barbosa, ambas vinculadas ao 
Departamento de Prática Educacionais e Currículo do Centro de Educação, 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN.
2Edital no 038/2010 – Capes/Inep – Observatório da Educação.  
3Edital no 049/2011 – Capes/Inep – Observatório da Educação.



ALGUMAS CONSIDERAÇÕES PARA O TRABALHO COM 
GÊNEROS DISCURSIVOS NO ENSINO DE MATEMÁTICA

Claudianny Amorim Noronha e Franceliza Monteiro da Silva Dantas

33

objetivo geral analisar as contribuições da leitura de gêneros 
discursivos variados como recurso que potencializa a compreen-
são da geometria por alunos do 6o ano do ensino fundamental.

A fim de alcançar os objetivos apontados para o caminho 
em questão, apresenta-se, a seguir, a compreensão a respeito de 
gênero discursivo adotado por estas autoras; posteriormente, 
fazem-se algumas reflexões com base em referenciais teóricos 
e documentos de orientação curricular sobre algumas relações 
apontadas entre o ensino de Matemática e a leitura; no item 
subsequente, apresenta-se a análise proposta para o texto; e, 
posteriormente, são expostas algumas considerações acerca 
dos aspectos ora analisados.

Os gêneros discursivos segundo Bakhtin

É importante deixar explícito que, neste texto, o gênero 
discursivo é compreendido na perspectiva bakhtiniana. Mikhail 
Bakhtin foi o primeiro teórico dos estudos da linguagem a utili-
zar o termo gênero em sentido amplo, referindo-se aos textos 
que construímos em situações reais de interação. Foi a partir 
de seu pensamento que se construiu a concepção de gênero 
textual que privilegia o trabalho com o texto.

Em seus estudos, o texto é retratado como objeto das 
ciências humanas que é produzido na sociedade. Sua concep-
ção de linguagem é dialógica, já que os sujeitos participam da 
construção de diferentes diálogos na sociedade. Ele considera o 
dialogismo como princípio constitutivo da linguagem e a condi-
ção do sentido do discurso. 

A visão bakhtiniana surge da necessidade de observa-
ção das relações dialógicas dos discursos construídos pela 
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manifestação diversificada da linguagem. Nesse caso, o uso da 
língua serve de instrumento para a construção de múltiplas 
atividades humanas. Manifestada a partir da interação verbal, a 
linguagem se efetiva por meio de enunciados que se configuram 
como unidades concretas da comunicação verbal produzidas no 
meio social e constituindo as relações dialógicas dos sujeitos na 
sociedade. Conforme Bakhtin (2010, p. 261), 

Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados 

ao uso da linguagem. Compreende-se perfeitamente que o 

caráter e as formas desse uso sejam tão multiformes quanto 

os campos da atividade humana, o que, é claro, não contra-

diz a unidade nacional de uma língua. O emprego da língua 

efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concre-

tos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele 

campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as 

condições específicas e as finalidades de cada referido campo 

não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da lingua-

gem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos 

e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua cons-

trução composicional.

Sem dúvida, todas as esferas da atividade humana utili-
zam os enunciados como produto da interação social. Dessa 
forma, Bakhtin (2010, p. 262) afirma que “[...] cada campo de 
utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 
enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso”, os quais 
são definidos a partir de certas características: o conteúdo 
temático (o assunto), o estilo (os recursos utilizados na língua) 
e a construção composicional (a forma).
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Diante da diversidade de gêneros existentes no meio 
social, Bakhtin preocupou-se em estabelecer a distinção entre 
dois grupos de gêneros, os quais denominou gêneros primá-
rios (simples) e secundários (complexos). O primeiro corres-
ponde à forma diversificada e cotidiana de comunicação, 
especialmente no discurso oral, que ocorre em meio às variadas 
atividades humanas. O segundo grupo, por sua vez, parte 
daquele primeiro, incorporando-o e evoluindo-o de modo a 
se tornar mais complexo e a se fazer presente em situações 
culturais específicas (artísticas, científicas...) principalmen-
te escritas, perdendo o vínculo com a realidade concreta ou, 
podemos dizer, com a vida cotidiana. Apesar de o autor não 
formalizar nenhuma taxonomia sobre os gêneros, destaca que é 
importante estabelecer essa distinção. A esse respeito, Bakhtin 
(2010, p. 263-264) coloca que

Os gêneros discursivos secundários (complexos – romances, 

dramas, pesquisas científicas de toda espécie, os grandes 

gêneros publicísticos, etc.) surgem nas condições de um 

convívio cultural mais complexo e relativamente muito 

desenvolvido e organizado (predominantemente o escrito) 

– artístico, científico, sociopolítico, etc. No processo de sua 

formação eles incorporam e reelaboram diversos gêneros 

primários (simples), que se formaram nas condições da comu-

nicação discursiva imediata. Esses gêneros primários, que 

integram os complexos, aí se transformam e adquirem um 

caráter especial: perdem o vínculo imediato com a realidade 

concreta e os enunciados reais alheios: por exemplo, a réplica 

do diálogo cotidiano ou da carta no romance, ao manterem 

a sua forma e o significado cotidiano apenas no plano do 

conteúdo romanesco, integram a realidade concreta apenas 
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através do conjunto do romance, ou seja, como acontecimento 

artístico-literário e não da vida cotidiana. No seu conjunto o 

romance é um enunciado, como a réplica do diálogo cotidiano 

ou uma carta privada (ele tem a mesma natureza dessas duas), 

mas à diferença deles é um enunciado secundário (complexo).

A existência da escrita é entendida como uma das condi-
ções necessárias para a produção de esferas sociais formaliza-
das e, portanto, para a construção dos gêneros secundários, o 
que não significa dizer que estes não possam se fazer existir 
por meio da oralidade, assim como também existem gêneros 
primários escritos. 

Ademais, a formalização do dialogismo dos gêneros 
discursivos por meio dos enunciados é fundamental para a 
existência da língua e, por sua vez, para a interação verbal nas 
diversas atividades humanas. Atendendo a complexidade e a 
variedade dessas atividades, a proposição de um gênero implica 
na construção de novos acontecimentos, como um evento único 
que não se repete na comunicação discursiva. À medida que 
vão sendo utilizados pelos falantes, os gêneros são modificados, 
construindo novas formas de interação verbal.

O ensino de Matemática e a leitura

A busca por um ensino que atenda às expectativas de 
formação de um cidadão ativo socialmente contagia a área da 
educação matemática já há algum tempo. Fruto de uma história 
recente, dada a referência europeia, e ainda sentindo os reflexos 
da valorização ao formalismo no trato do conteúdo matemático, 
ainda é possível observar um ensino centrado nas aplicações de 
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fórmulas sem a preocupação de relação com as atividades sociais 
em que o aluno, enquanto sujeito em formação, está inserido. 

Nessa direção, várias têm sido as ações governamentais 
com vistas a melhorar o ensino e a aprendizagem da Matemática 
que, junto à Língua Portuguesa, figura como foco das políticas 
públicas e das avaliações educacionais, por serem entendidas 
como disciplinas fundamentais para garantir o progresso da 
aprendizagem dos estudantes.

A esse respeito, as medidas apresentadas, em 1980, pelo 
National Council of Teacheres of Mathematics (NCTM) dos Estados 
Unidos, com o intuito de orientar as ações com vistas à melhoria 
do ensino da Matemática, levavam em consideração os aspectos 
antropológicos, sociais e linguísticos na aprendizagem dessa 
disciplina. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de 
Matemática – PCN/M (BRASIL, 1998, p. 21), as mudanças propos-
tas pelo NCTM vão desde a aplicação de um trabalho nas séries 
iniciais – que visava à “aquisição de competências básicas neces-
sárias ao cidadão”, passando pela necessidade de se “explora-
ção da matemática a partir dos problemas vividos no cotidiano 
e encontrados nas várias disciplinas” – até a necessidade de 
“levar os alunos a compreenderem a importância do uso da 
tecnologia e a acompanharem a sua permanente renovação”.  

Embora o Brasil tenha tentado acatar essas mudan-
ças, ainda se percebe, por parte dos professores que ensinam 
Matemática, certa dificuldade para realizar um trabalho 
contextualizado que priorize a linguagem matemática e toda a 
sua carga de significação. Essas dificuldades decorrem de múlti-
plos fatores, dentre os quais: as falhas na formação do professor, 
a falta de apoio à prática docente dentro das instituições de 
ensino, a falta de estrutura física e de materiais didáticos nessas 
instituições, a falta de apoio familiar às atividades escolares dos 
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filhos, entre outros. Esses problemas terminam prejudicando a 
forma como o ensino de Matemática é desenvolvido nas escolas, 
gerando, assim, resultados negativos e relegando a Matemática 
ao papel de disciplina difícil, complicada e excludente. 

Por sua vez, a compreensão da Matemática e de sua 
linguagem própria e diferente da língua materna tem sido um 
desafio no meio educacional em diferentes níveis de ensino. 
Entretanto, a sua importância para entender fenômenos de 
diversas ordem é incontestável. Nesse sentido, as pesquisas 
voltadas para os estudos da linguagem matemática, que vão 
desde a sua compreensão à proposição de didáticas que possam 
apoiar o professor no processo de ensino dessa disciplina, têm 
se intensificado nos últimos anos.

Nesse contexto, o reconhecimento de que a linguagem 
está presente em todas as fases do desenvolvimento humano e 
de que ela é um elemento essencial na comunicação, bem como 
o entendimento de que o ato de ler está presente nas práticas 
sociais do sujeito mesmo sem ter sido alfabetizado estão entre 
os focos das pesquisas voltadas para o trabalho com a leitura 
no ensino e na aprendizagem da Matemática.

Esses estudos trazem à tona a premissa, já mencionada, 
de que a leitura não é objeto de ensino restrito à disciplina de 
Língua Portuguesa e deve ser uma preocupação de outras áreas 
de conhecimento, o que inclui a Matemática. Tal fato pressupõe, 
entre outros fatores, um estreitamento no trabalho entre essas 
duas áreas de conhecimento. Entretanto, a esse respeito, o que 
acontece, como coloca Machado (2001, p. 15), é que “[...] o ensi-
no da Matemática e da Língua Materna nunca se articularam 
para uma ação conjunta, nunca explicitaram senão relações 
triviais de interdependência”, e essa relação superficial torna-se 
mais latente quando o aluno adentra nos anos finais do ensino 
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fundamental (6o ao 9o ano) e no ensino médio, ambas (Língua 
Portuguesa e Matemática) tomam um distanciamento enorme, 
de forma que qualquer tentativa de aproximação entre elas é 
considerada sem nexo.

Os PCN/M, enquanto um dos documentos que orienta o 
currículo da educação básica, destaca que a formação de cida-
dão críticos implica, entre outros, na relação entre as diferentes 
áreas de conhecimentos e aponta a linguagem como um forte 
instrumento para a aprendizagem. Nesse sentido, esse documen-
to já propunha a utilização das diferentes linguagens como um 
dos objetivos gerais para o ensino fundamental, destacando que 

Utilizar as diferentes linguagens – verbal, musical, matemá-

tica, gráfica, plástica e corporal – com meio para produzir, 

expressar e comunicar suas idéias, interpretar e usufruir 

das produções culturais, em contextos públicos e privados, 

atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação 

(BRASIL, 1998, p. 8).

A expressão “utilizar diferentes linguagens” propõe a 
capacidade para ler e escrever, para que, assim, faça-se um 
uso consciente dessas linguagens de forma que venham a agir 
como um elemento modificador do indivíduo e do seu contexto 
(DANTAS, 2011). 

Com foco nesta problemática, um número significativo 
de políticas públicas voltadas para a formação inicial e conti-
nuada de professores, bem como para dar suporte à escola por 
meio da distribuição de materiais didáticos, tem sido propos-
to, como ilustram as pesquisadoras Barbosa e Noronha (2014), 
mas pouco ainda tem sido feito com vista ao tratamento desse 
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tema em outras áreas de conhecimento, como, por exemplo, 
na Matemática.

Enquanto isso, é comum nos depararmos com professores, 
de diferentes níveis de ensino, lamentando-se das dificuldades 
apresentadas por seus alunos em atividades de interpretação de 
textos matemáticos, dificuldades como essas também são obser-
vadas fora da escola, quando pessoas não entendem um anúncio 
jornalístico, não compreendem suas faturas de pagamentos ou 
não conseguem administrar suas finanças domésticas. Apesar 
de exemplos corriqueiros perto de tantos outros com os quais 
a escola deveria trabalhar, eles ilustram a falta de domínio do 
gênero discursivo – e de seu contexto de circulação – por não 
terem tido muito contato com ele, ou mesmo por desconhecê-
-lo. A esse respeito, Bakhtin (1992 apud BRÄKLING, 2006, p. 1) 
esclarece que 

Muitas pessoas que dominam muito bem a língua se sentem, 

entretanto, totalmente desamparadas em algumas esferas 

de comunicação, precisamente porque não dominam os 

gêneros criados por essas esferas. Não raro, uma pessoa que 

domina perfeitamente o discurso de diferentes esferas da 

comunicação cultural, que sabe dar uma conferência, levar 

a termo uma discussão científica, que se expressa excelen-

temente em relação a questões públicas, fica, não obstante, 

calada ou participa de uma maneira muito inadequada numa 

conversa trivial de bar. Nesse caso, não se trata da pobreza de 

vocabulário nem de um estilo abstrato; simplesmente trata-se 

de uma inabilidade para dominar o gênero da conversação 

mundana, que provém da ausência de noções sobre a totali-

dade do enunciado, que ajudem a planejar seu discurso em 

determinar formas composicionais e estilísticas (gêneros) 
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rápida e fluentemente; uma pessoa assim não sabe intervir 

a tempo, não sabe começar e terminar corretamente (apesar 

desses gêneros serem muito simples).

A vivência, o uso com/de diversos gêneros discursivos é 
um fator preponderante, segundo o autor, para o conhecimento 
e aplicação das diferentes linguagens e discursos. Tal condição 
coloca a escola e o professor frente ao desafio de oportunizar 
este conhecimento. No que refere ao ensino da Matemática, um 
dos objetivos propostos pelos PCN/M para o ensino fundamen-
tal é desenvolver no aluno a capacidade de 

Comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, repre-

sentar e apresentar resultados com precisão e argumentar 

sobre suas conjecturas, fazendo uso da linguagem oral e 

estabelecendo relações entre ela e diferentes representações 

matemáticas (BRASIL, 1998, p. 51).

Entretanto, a atuação para este fim pressupõe o avanço 
na superação das dificuldades anteriormente mencionadas, 
entre as quais, aquelas voltadas para a formação do professor. 

Características do trabalho com gêneros 
discursivos no ensino da Matemática

Conforme já mencionado, tratamos neste texto de alguns 
aspectos observados na pesquisa interventiva, com foco no 
trabalho com a leitura na sala de aula realizada por Dantas 
(2011), que pudessem contribuir com reflexões acerca do uso dos 
gêneros discursivos no ensino de conteúdos matemáticos. Para 
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tanto, inicialmente, destacamos que sua pesquisa – desenvolvi-
da no âmbito de uma pesquisa de abordagem qualitativa, com 
elementos de uma pesquisa-ação – teve como objetivo analisar 
as contribuições da leitura de gêneros discursivos variados 
como recurso que potencializa a compreensão da geometria 
por alunos do 6o ano do ensino fundamental. A fim de atender o 
seu objetivo geral, a autora apresentou uma proposta de ensino 
que possibilitasse o trabalho com a leitura em gêneros discur-
sivos variados para a compreensão de conteúdos matemáticos, 
especificamente, de geometria.

Tendo como questão de pesquisa o seguinte questio-
namento: “Em que medida um processo de intervenção, com 
práticas de leitura, a partir de gêneros discursivos variados, 
nas aulas de matemática do 6o ano do Ensino Fundamental, 
pode contribuir para a compreensão da geometria?”; e como 
hipóteses as que seguem: “O uso da leitura e interpretação de 
gêneros discursivos diversificados funcionaria como instru-
mento dinamizador no ensino da geometria” e

A leitura aliada à matemática colabora para a criação de 

estratégias prazerosas de ensino/aprendizagem da geome-

tria, bem como proporciona melhor contextualização da 

prática da leitura na vida do aluno.

Dantas (2011) buscou, por meio de uma ação interventi-
va, apresentar aspectos que contribuíssem para o trabalho de 
práticas de leituras em aulas de Matemática.

No que diz respeito ao planejamento das atividades, este 
não foi realizado aleatoriamente. Para tanto, precisou-se conhe-
cer um pouco a turma, o que foi feito por meio de um teste 
de sondagem que permitiu conhecer o nível de conhecimento 
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dos estudantes acerca do conteúdo a ser trabalhado; de uma 
conversa inicial, com outros professores da turma, bem como 
com os próprios estudantes, para saber sobre seus interesses 
em relação à leitura; e, especificamente, com os professores 
de Língua Portuguesa e Matemática, para conhecer os conteú-
dos com os quais estavam trabalhando e ainda iam trabalhar 
naquele ano letivo. 

Para iniciar o trabalho, foram escolhidos gêneros discur-
sivos que os alunos conheciam, pois haviam sido abordados ou 
estavam sendo trabalhados na disciplina de Língua Portuguesa. 
Pelo fato de a turma ser bem agitada, característica observada e 
destacada pelos professores, foram elaboradas atividades práti-
cas, em que os alunos tivessem de construir algo, movimentar-
-se. Além disso, buscou-se incluir questões que suscitassem a 
contextualização, tanto remetendo à vivência dos estudantes 
quanto aos elementos presentes no texto que colaborassem para 
“pôr em prática” os conteúdos matemáticos trabalhados. 

A concepção de leitura adotada na proposta parte das 
ideias defendidas por Solé (1998), para quem a leitura deve 
ser entendida a partir da interação entre autor-texto-leitor. 
Essa visão interacionista permite ao leitor questionar/questio-
nar-se e construir/reconstruir seu conhecimento, compreen-
dendo um trabalho com leitura voltado para a decodificação/
compreensão/interpretação não só do texto mas também dos 
elementos que agem como aporte de sentido. Essa visão de 
leitura busca o sentido além do texto. Para isso, considera os 
elementos presentes dentro do próprio texto (ideias veiculadas, 
linguagem utilizada, gênero discursivo, tipo do texto etc.), bem 
como os elementos que estão fora dele, mas que servem para a 
atribuição de significado, como o contexto (Quando foi escrito? 
Onde foi escrito? Em que circunstâncias foi escrito? Por quem 
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foi escrito? Quando foi lido? Por quem foi lido? Qual o momento 
sociocultural-histórico etc.?). Esses elementos são, muitas vezes, 
ignorados pelos educadores quando se busca desenvolver um 
trabalho de leitura e, por sua vez, serão ignorados pelos alunos, 
já que eles não são estimulados/orientados a observá-los.

Assim, as atividades foram planejadas de modo numa 
perspectiva interacionista. Parte-se do pressuposto de que essa 
interação, construída no ato da leitura, possibilita a construção 
de conhecimentos bem mais consistentes por parte do aluno. 
Nessa perspectiva, os gêneros discursivos adotados na atividade 
foram:  o poema, a lenda, a obra de arte e a receita. A escolha dos 
gêneros pela autora considera os seguintes aspectos: a variação 
dos gêneros de modo a fugir dos rotineiramente tratados nos 
materiais didáticos de Matemática, bem como dos apontados 
pelos PCN/M (gráficos, fórmulas e tabelas); a opção por aqueles 
que fossem atrativos para o aluno, adequados ao contexto geral 
da turma, e que promovessem a interação, além de abrangerem 
o conteúdo a ser trabalhado (DANTAS, 2011). 

Para a realização da intervenção, encontrou-se como 
primeiro obstáculo a disponibilidade de um professor que parti-
cipasse colaborativamente da elaboração da proposta de ensino 
e que a aplicasse. Nesse sentido, a insegurança para o trabalho 
com a leitura foi um fator que pesou muito nas negativas. Assim, 
a intervenção foi realizada pela própria pesquisadora, em uma 
turma com 35 estudantes (sendo 18 meninos e 17 meninas com 
idade entre 10 e 11 anos) do 6o ano do ensino fundamental de 
uma escola privada do município de Mossoró.

Como resposta à questão de pesquisa levantada pela 
pesquisadora, a contextualização apareceu como elemento-
-chave no trabalho com a leitura, possibilitando ao estudante 
compreender a Matemática como um conhecimento presente 
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em seu dia a dia, e não como algo pronto e acabado, restrito aos 
domínios escolares. Sob esse viés, a leitura de textos veiculados 
no cotidiano – uma tela, a conta de água, a receita, normas do 
jogo de futebol etc. – não apenas permitem o estudo da mate-
mática, como demonstram as atividades propostas, como ainda 
humaniza o tratamento dos conteúdos dessa área.

Observou-se também que as questões que buscavam 
contextualizar o assunto eram as respondidas por todos os 
alunos e que promoviam mais discussão no debate sobre as 
respostas. Uma das atividades que ilustra bem isso foi a traba-
lhada com o gênero lenda, que fala de uma viagem que uma das 
personagens principais faria, e cujas três questões estimula-
ram os estudantes a pensar sobre as experiências vivenciadas 
durante alguma viagem feita por eles.

Destaca-se, assim, que a contextualização intermediada 
com o trabalho com gêneros discursivos permite a interação 
entre estudantes e destes com o conteúdo trabalhado, tornando 
possível fazer inferências, conjecturar e perceber a Matemática 
sob um novo olhar. Com isso, os alunos fizeram colocações do 
tipo: “Poesia e Matemática, como é possível?”, “É bom aprender 
Matemática ouvindo histórias” ou “Agora toda tela que eu ver, 
vou procurar formas geométricas”. Essas colocações deixam 
claro que eles não foram indiferentes aos textos e que acharam 
surpreendente essa exploração do conteúdo matemático a partir 
da leitura dos diversos gêneros discursivos. As observações e 
os resultados analisados permitiram à pesquisadora concluir, 
num primeiro momento, que a aceitação por parte do aluno 
de atividades de leitura nas aulas de Matemática foi imediata.

Nesse caso, os resultados são atribuídos não apenas ao 
trabalho do texto pelo texto mas, principalmente, por compo-
rem atividades voltadas para a contextualização e a interação 
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sem deixar de lado o foco no entendimento do conteúdo. Esse 
fator ilustra que a primeira hipótese pôde ser confirmada com 
a ressalva de que 

[...] somente a leitura não propicia a aprendizagem nem da 

matemática nem de qualquer outra área de conhecimento. 

Ela deve ser utilizada como ferramenta, como um instrumen-

to motivador, como estímulo, a fim de desafiar, inquietar o 

aluno frente ao objeto de estudo (DANTAS, 2011, p. 137).

Outro fator de destaque nas observações é o fato de que 
“a introdução do conteúdo feita a partir de textos contribuiu 
muito para que o aluno não rejeitasse o conteúdo antes de ter um 
contato com ele” (DANTAS, 2011, p. 137). O comentário de alguns 
alunos que afirma que “É bom estudar Matemática sem fazer só 
conta, a gente aprende mais” ajuda a ilustrar essa afirmativa.

Nesse processo, a construção de textos pelos alunos foi outro 
fator positivo apontado pela pesquisadora, que afirma que 

Ver, nas atividades, a possibilidade de experimentar na práti-

ca os textos, ou seja, ele pode construir o Tangram, brincar 

com ele; do mesmo modo foi com o catavento. O aluno não 

ficou só na leitura da receita ou na observação dos modelos, 

seguiu essa receita e esse modelo e, a partir daí, construiu 

esses objetos, observando os erros cometidos quando não 

saia do jeito esperado, corrigindo esses erros, observando, 

testando etc. (DANTAS, 2011, p. 138).

Ações como essa permitem que o aluno não apenas se 
aproprie do conhecimento do gênero discursivo trabalha-
do e das características que o envolvem, interagindo com o 
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texto, mas também faça uso dos conteúdos matemáticos que 
compreende, aplicando-o. Esse fator ressalta o que foi mencio-
nado acerca do trabalho com a leitura, que deve estar ligado a 
uma atuação dinâmica que coloque os alunos como atuantes 
na construção do conhecimento.

Nesse sentido, a segunda hipótese levantada pela pesqui-
sadora também se faz verdadeira, diante da exigência de um 
professor com conhecimento para o trabalho com a prática de 
leitura, que tenha hábitos de leitura; bem como para o uso da 
leitura que possibilite a visualização do conhecimento em dife-
rentes semióticas, o que é ilustrado pelos alunos por meio de 
comentários como: “É mais fácil aprender assim, com textos. 
Só conta cansa muito”.

Dedicar um momento para a consolidação do conteúdo 
foi uma característica destacada pela autora, em várias situa-
ções de análise dos resultados das atividades aplicadas. Além 
disso, usar as atividades no sentido de avaliar o entendimen-
to dos estudantes foi apontado como um fator que ajudou o 
professor não apenas a aperfeiçoá-las ao longo da intervenção 
como também a potencializar a aprendizagem de aspectos do 
conteúdo que não ficaram claros para o estudante.

Considerações finais

A análise feita destaca o já observado em outros estudos 
a respeito da importância da leitura na aprendizagem (SOLÉ, 
1998): a prática da leitura é uma competência necessária à 
aprendizagem em todas as áreas de conhecimento e, portan-
to, também deve ser exercitada em todas elas, à medida que 
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cada uma trabalha com gêneros discursivos específicos para a 
expressão de seus conteúdos.

No que refere ao ensino da Matemática, uma caracterís-
tica importante a respeito do trabalho com o gênero discursi-
vo refere-se à “humanização da Matemática”, à medida que é 
abordado adequadamente, possibilita não apenas o olhar para 
o conteúdo sob diferentes semióticas como também percebê-lo 
como uma construção humana e de importância social.

A contextualização é um fator importante, possibilitado 
pelo trabalho com gêneros discursivos, que potencializa o ensi-
no, permitindo ao estudante, a partir de conhecimentos que já 
possui, adquirir novos conhecimentos, construir e reconstruir 
conceitos. Para isso, faz-se necessário um trabalho que permita 
a interação do aluno com o gênero discursivo trabalhado e não 
o seu uso como pretexto para o trabalho centrado na aprendi-
zagem de regras e fórmulas.

Destaca-se, ainda, que tais contribuições não atribuem 
à leitura o papel de coadjuvante ou de única entre as possibili-
dades e os instrumentos de ensino da Matemática. Do mesmo 
modo, é equivocado afirmar que a falta de competências leitoras 
é o único motivo da dificuldade com a aprendizagem de conteú-
dos matemáticos. Outros fatores estão envolvidos na construção 
do conhecimento.
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O oral e o escrito em práticas 
e eventos de letramento

Linduarte Pereira Rodrigues

Palavras iniciais

Por tempos, a escrita foi representação “maior” e foco dos estu-
dos da língua, sendo a voz sufocada, relegada ao segundo plano 
dos estudos linguísticos. Foucault (1996a, 1996b, 1997) deixou 
registrado que todo silêncio é oportuno para aquele que faz 
calar e Bakhtin/Voloshinov (2002) constatou a necessidade de 
“sacrificar”, em dado momento dos estudos da linguagem, o 
signo ideológico, palavra viva, para, numa perspectiva saus-
suriana, erguer-se a linguística estrutural: monumental, mono-
lógica e dicotômica. E, assim, a língua, em sua representação 
escrita, social, sistemática, dicotômica, opôs-se à fala, indivi-
dual e propensa ao “erro”: representação “pobre” da linguagem 
humana, visto ser subjetiva, qualidade pouco valorizada pela 
razão positivista. Assistíamos, assim, ao julgamento do que 
deveria ser o objeto de estudos linguísticos, em que apenas a 
escrita foi merecedora de atenção científica. 

Por intermédio desse pensamento, poucos estudiosos se 
aventuraram no terreno movediço da expressão oral. Muitos 
não conseguiam compreender que, como enfatiza Zumthor 
(1993 e 2000), cabe à voz a exposição dos sentidos, porque a 
manifestação do enunciado não seria possível sem a perfor-
mance fruto da oralidade. Tal constatação levou tempos para 
ser avaliada como possibilidade diante da ciência da lingua-
gem. Felizmente, na atualmente, a oralidade ganha espaço nos 
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circuitos de discussões em que o estudo linguístico é repensa-
do. Em nosso século, marcado pela imagem, pelo digital e pelo 
midiático, enxergamos a necessidade urgente do desenvolvi-
mento de uma linguística que não priorize somente a escrita, e 
mesmo a língua, mas que se componha linguisticamente da voz, 
do performático, do simbólico. É preciso trazer de volta para o 
âmbito de investigação da linguagem tudo que ora foi excluído 
por motivos particulares. Torna-se essencial para o desenvolvi-
mento da linguística contemporânea tomar o estudo da lingua-
gem em sua completude, não ignorar formas/expressões nem 
conteúdos. Os estudos da linguagem devem ser revisitados, aten-
tando para a essência multimodal dos fenômenos linguísticos.

Movido pelo desejo de observar a voz inserida nos 
centros de discussões e nas análises linguísticas, o presente 
capítulo busca promover a abertura de um diálogo que permi-
ta refletir acerca do papel da oralidade e da escritura para a 
construção de sujeitos ideologicamente letrados. Julgo ser num 
espaço em que o oral permeia o escrito que a escritura ganha 
sentido, porque se volta para um contexto de interação verbal 
real, processo de identificação em que subjetividades dialo-
gam no sistema linguístico mediante práticas socioculturais 
de sujeitos envolvidos com a ação e a atualização da linguagem 
humana. Desse modo, acredita-se que é na interação face a 
face que a escrita (suporte da voz) ganha vida, deixa de ser 
monólogo, torna-se diálogo. 

Nessa perspectiva, fundamento meus argumentos a 
partir de estudiosos que compartilham com a ideia de um ensi-
no de língua baseado em eventos e práticas de letramento em 
que a voz antecede, atravessa e “finaliza” a produção escrita.
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A voz no processo de letramento

Desde a antiguidade clássica, verifica-se uma poética da 
voz realizada a partir de diversas funções sociais ritualizadas 
pela palavra, pela voz. Zumthor (1993) explica que isso confir-
ma uma tradição oral que persiste em nossos dias agregada a 
vários aspectos da vida quotidiana. A escrita nasce, então, como 
resposta às necessidades dos povos que narram a memória de 
sua gente e buscam, por meio dessas narrativas, a explicação 
para a existência humana. Corroborando com tais argumen-
tos, dados de pesquisas que venho desenvolvendo no campo 
da linguística pragmática e aplicada vêm demonstrando que os 
estudos do letramento são hoje um campo promissor de inves-
tigação e elaboração de métodos que buscam reunir pesqui-
sas interessadas na descrição e na explicação da influência da 
escrita na constituição de sujeitos aptos para uma convivência 
social salutar. 

Diante disso, destaca-se o fenômeno do letramento, que 
extrapola o mundo da escrita, tal qual ele é concebido pelas 
instituições de ensino, bem como o fato de que a escola ainda 
não se interessa gratuitamente pelo letramento como prática 
social, mas, apenas, pelo letramento como imposição de uma 
tecnologia de códigos que se presta para uma produção final: a 
elaboração de textos escritos com reprodução meramente esco-
lar, sem nenhuma função social. A alfabetização tradicional é 
um exemplo dessa tecnologia que há tempos é prioridade no 
universo escolar, gerando a competência individual do sujei-
to de codificar e decodificar letras e números. Entretanto, ela 
não se mostra solução para o aperfeiçoamento do aluno como 
sujeito leitor. Desse modo, uma competência sociocultural que 
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extrapola o textual atinge o discurso e as múltiplas formas de 
sua representação social e histórica.

Por essa razão, apego-me à ideia subjacente aos teóri-
cos que, como Kleiman (2001), sustentam que as práticas de 
letramento dominantes na escola são consideradas parciais e 
equivocadas. Denominadas de modelo autônomo de letramento, 
tais práticas não são capazes de formar leitores sociais cultu-
ralmente preparados para as diversas situações de interação 
entre sujeitos, indivíduos habilitados para ler num espaço que 
está além dos muros da escola. Para o modelo autônomo de 
letramento, há apenas uma maneira de letrar e esta está dire-
tamente associada ao progresso individual do sujeito, a sua 
civilização, tendo em vista a mobilidade social.

Do outro lado da corrente, há um modelo de letramen-
to melhorado e que objetiva ser a luz que ilumina as coorde-
nadas do educador comprometido com um trabalho voltado 
para práticas plurais de envolvimento com a palavra. Esse 
é um modelo ideológico de letramento. Nele são plurais as 
formas assumidas pela escrita no domínio das instituições e 
nos contextos de produção, circulação e reprodução em que a 
escrita atravessa as práticas socioculturais dos grupos e funda-
menta suas relações. Segundo Kleiman (2001, p. 21), contrário 
ao modelo autônomo, o modelo ideológico não pressupõe 

[...] uma relação causal entre letramento e progresso ou 

civilização, ou modernidade, pois, ao invés de conceber um 

grande divisor entre grupos orais e letrados, ele pressupõe a 

existência, e investiga as características de grandes áreas de 

interface entre práticas orais e práticas letradas.
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Nessa perspectiva, Soares (2002) sinaliza para o fato de 
que letramento não é simplesmente um conjunto de habilidades 
individuais e sim o conjunto das práticas sociais em que os indi-
víduos se envolvem socialmente. Seguindo a mesma linha de 
pensamento, Brito (1998) ressalta que não devemos pensar um 
universo em que a escrita se contrapõe à oralidade, figurando 
como formas independentes. Deve-se, é mais sensato, crer na 
multiplicidade de situações em que o saber letrado se inscreve 
com maior ou menor intensidade e grau de interferência. Para o 
autor, as pesquisas acerca dos processos de letramento demons-
tram que nas sociedades contemporâneas há um fluxo consi-
derável de pessoas que, mesmo sendo analfabetas, possuem 
conhecimentos que permeiam a escrita e seu uso. Elas fazem 
uso desse conhecimento na realização de tarefas do cotidiano 
e demonstram que a palavra é algo fundamental para a vida 
urbana das sociedades industrializadas. 

Nessa perspectiva, proponho para o espaço escolar a inte-
ração verbal, em que escrita e oralidade venham a ser enca-
radas como possibilidades de efetivação da linguagem pelos 
sujeitos e em ambiente social contínuo, sem divisas entre escola, 
igreja, família e demais instituições que operam os discursos 
por intermédio de gêneros textuais orais e escritos. É fato que 
a modalidade escrita não se contrapõe ao oral, esta é contí-
nuo daquela num processo de atuação do homem em práticas 
sociais comunicativas/interativas. Destaca-se o fato de que há 
aspectos que favorecem um tipo de linguagem em um dado 
contexto de atuação sócio-histórica do sujeito e, por isso, há, 
nessa relação, a geração de níveis de linguagem que vão de um 
mais informal até um mais formal, havendo, claro, graus inter-
mediários. Contudo, esclareço que informal não quer dizer de 
menos valor ou sem prestígio. Há ocasiões, por exemplo, em 
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que a fala é pretendida e o escrito é suporte para a memória, 
como em debates, em discursos políticos e religiosos, em aulas, 
no telejornalismo, no rádio etc. Nesses contextos, os falantes 
buscam formas desprendidas do papel, do escrito. Pretendem 
apresentar informalidade na ação enunciativa e, para alcançar 
o resultado, buscam escrever utilizando-se de recursos da fala. 
O produto dessa prática é uma escritura de memória oral ou 
mesmo um texto que serve de suporte para a voz. 

Sob esse viés, Marcuschi (2001) assegura que o informal 
é uma das possibilidades de realização tanto da fala quanto da 
escrita. Um exemplo de escritura informal que vem ganhando 
destaque no processo de letramento no Nordeste é o folheto de 
cordel. Segundo Abreu (1999, p. 74), a aproximação dos folhetos 
de cordel com as narrativas orais é parte “das estratégias de 
criação ou de adaptação de narrativas visando à assimilação 
dos folhetos por públicos não completamente familiarizados 
com a escrita”. A presença da oralidade na produção dos textos 
ocorre porque o poeta tradicional escreve como se estivesse 
contando histórias. Além do mais, esse recurso facilita a leitura 
no momento da venda dos folhetos nas feiras livres, local onde 
ocorre a publicidade desses produtos e que se resume em uma 
“leitura”1, em voz alta, performática, de alguns dos trechos que 
compõem a obra. 

O folheto de cordel possui laços aproximativos com o oral. 
Por essa razão, o poeta nordestino traz na voz o início e o meio 
de um diálogo que não acaba na feira livre, invade os lares, é 
letra e voz que permitem o letramento daqueles que atravessam 

1Muitas vezes, a leitura é simulada. O cordelista memoriza a voz tecida em 
letra no folheto e faz crer ao interlocutor que ora lê o texto, ora improvisa o 
acontecimento discursivo que ocorre tradicionalmente em feiras livres do 
interior nordestino.
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essa tradição cultural que materializa a língua portuguesa em 
ambientes nordestinos. Nessa tradição, a escrita funciona como 
suporte para o registro da memória, manifestada pela voz. 
Zumthor (1993) explica que no momento da transmissão vocal 
o texto se fragmenta e tende ao inacabamento. A voz invade a 
letra e põe em xeque a lógica de um espaço fechado. Em A letra 
e a voz (ZUMTHOR, 1993), o autor assinala a existência de três 
tipos de oralidade: a primária e imediata, que não apresen-
ta nenhum contato com a escritura, é aquela das sociedades 
desprovidas dos sistemas de simbolização gráfica ou grupos 
isolados ou analfabetos; a oralidade mista, em que há uma 
parcial influência da cultura do escrito; a oralidade segunda, 
própria de uma cultura grafocêntrica, em que toda a expressão 
é marcada pela presença e pelo valor da letra.

Frente ao fenômeno mencionado, nos eventos e nas práti-
cas de letramento se faz necessário compreender onde e quan-
do o sujeito escreve ou fala, ou se escreve para simular uma 
fala. Nesse contexto, temos em Soares (2003) que os eventos de 
letramento são as situações em que a língua escrita integra a 
natureza da interação entre os participantes da comunicação 
e de seus processos de interpretação. A interação face a face é 
compreendida como o instante em que há interação pela orali-
dade, mesmo em eventos de letramento que se sustentam pela 
leitura de textos escritos, ou pela interação a distância (autor-
-leitor), quando a voz do interlocutor se atualiza pela leitura 
e permite o acontecimento da interação verbal representada. 

Ademais, as práticas de letramento são definidas por 
Soares (2003) como comportamentos exercidos pelos parti-
cipantes num evento de letramento. Dessa forma, as concep-
ções sociais e culturais que as configuram determinam suas 
interpretações e dão sentido aos modos de ler e escrever que se 
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efetivam em situações particulares de uso da linguagem. Disso 
decorre o fato de que eventos e práticas de letramento confi-
guram-se como elementos contínuos e constitutivos do processo 
de letramento, sendo qualquer forma de destaque metodológico 
uma tentativa de organização epistemológica da teoria supra-
citada para o arranjo do entendimento das concepções teóricas 
que fundamentam os estudos sobre o letramento. Conforme 
Soares (2003, p. 105), “é o uso do conceito de práticas de letra-
mento que permite a interpretação do evento, para além de 
sua descrição”.

Na esteira desse raciocínio e tendo como marco o pensa-
mento de Marcuschi (2001) explicar que o evento de letramen-
to, em qualquer ocasião, integra a natureza das interações dos 
participantes e seus processos interpretativos. São os usos da 
leitura e da escrita em contextos contínuos, reais, etnografica-
mente desenvolvidos e não isolados que garantem a interação. 
A partir das ideias de Barton e Hamilton, Marcuschi (2000) 
formula o argumento de que os eventos de letramento são, em 
grande parte, atividades que têm textos escritos envolvidos, 
seja para serem lidos seja para se falar sobre eles. No entanto, 
esses eventos não são exclusivamente mediados por uma escrita 
sem a presença da fala. Uma carta pessoal, por exemplo, é um 
evento de letramento, já a leitura e o comentário é uma prática 
de letramento que envolve mais do que apenas a escrita. Dessa 
forma, os eventos de letramento são acontecimentos comuni-
cativos mediados por textos escritos, mas não isolados do oral. 
Pautado em Zumthor (1993), destaco que a fala é o animus da 
linguagem. Mesmo no registro escrito, a palavra salta, pulsa, 
permite que a escritura transcenda a frieza petrificante de um 
registro monológico.
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Quanto às práticas de letramento, Marcuschi (2000) expli-
ca que são os modos culturais, gerais de utilização da “letra” 
pelas pessoas e se dá mediante múltiplos eventos. Tais práticas 
são modelos que construímos para os usos culturais em que 
produzimos significados na base sociodiscursiva em que se dá 
a leitura e a escrita. A carta pessoal, exemplo de um evento já 
mencionado, acontece como um fenômeno da escrita em diferen-
tes contextos sociais e que possibilita diferentes letramentos aos 
sujeitos neles envolvidos, ao passo que os próprios sujeitos inter-
ferem em novos eventos e práticas. Essas interferências são, em 
grande parte, mediadas pela voz, pela fala2. Nessa perspectiva, 

[...] até mesmo os analfabetos, em sociedades com escri-

ta, estão sob a influência do que contemporaneamente se 

convencionou chamar de práticas de letramento, isto é, um 

tipo de processo histórico e social que não se confunde com 

a realidade representada pela alfabetização regular e insti-

tucional. [...] o letramento não é o equivalente à aquisição da 

escrita. Existem ‘letramentos sociais’ que surgem e se desen-

volvem à margem da escola, não precisando serem por isso 

depreciados (MARCUSCHI, 2001, p. 19).

Para o autor, entre os contextos sociais da vida cotidiana 
em que a escrita e a oralidade ocorrem como eventos e práticas 
de letramento, o trabalho, a escola, a família, a vida burocrática, 

2Apesar de ter conhecimento da distinção que é feita por alguns estudiosos 
que consideram fala e voz aspectos distintos da linguagem, em meus estudos 
não invisto em tais distinções. Tomo a linguagem em sua expressão tanto 
escrita quanto falada; e a voz como elemento acústico performático, multi-
modal (começa na boca e se prolonga pelo corpo) herdeira de uma tradição 
oral que tem na fala sua efetivação.
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a atividade intelectual são apenas alguns dos exemplos de 
contextos em que a ênfase e os objetivos do uso da escrita são 
diversos. Há, todavia, espaços em que a palavra falada atraves-
sa, propõe status e autoriza a produção do escrito. 

Vê-se, assim, a relevância da relação entre linguagem e 
contexto social, em que a fala prevalece como prática discursiva 
de uma tradição cultural linguística de vários séculos. Hjelmslev 
(1975, p. 1) sustenta que a fala humana, palavra pronunciada, 
vocalizada, é uma inesgotável riqueza de múltiplos valores. 
Inseparável do homem, segue-o em todos os seus atos, sendo o 
instrumento modelador dos sentimentos, pensamento, emoções, 
esforços, vontade e atos. Para o criador da glossemática, 

Antes mesmo do primeiro despertar de nossa consciência, as 

palavras já ressoavam à nossa volta, prontas para envolver 

os primeiros germes frágeis de nosso pensamento e a nos 

acompanhar inseparavelmente através da vida quotidiana 

aos momentos mais sublimes e mais íntimos dos quais a vida 

de todos os dias retira, graças às lembranças encarnadas pela 

linguagem, força e calor. A linguagem não é um simples acom-

panhante, mas sim um fio profundamente tecido na trama 

do pensamento; para o indivíduo, ela é o tesouro da memória 

e a consciência vigilante transmitida de pai para filho. Para 

o bem e para o mal, a fala é a marca da personalidade, da 

terra natal e da nação, o título de nobreza da humanidade 

(HJELMSLEV, 1975, p. 1).

É por essa razão que os contadores de história são 
respeitados nas comunidades de tradição oral. Para Zumthor 
(1993, p. 67), eles são considerados como os mantenedores 
da memória da comunidade. O autor enfatiza o papel 
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desses contadores que se assemelham com os cordelistas do 
Nordeste: intérpretes dos discursos atualizados por eles e 
produzidos por seus antepassados. Eles são responsáveis por 
pronunciarem as palavras necessárias “a manutenção do laço 
social, sustentando e nutrindo o imaginário e confirmando os 
mitos” (ZUMTHOR, 1993, p. 67). 

Nesse sentido, a voz do enunciador assume uma função 
coesiva e estabilizante, sem a qual o grupo social não poderia 
viver. A palavra viva, encarnada na voz, é a referência perma-
nente e mais segura para a comunidade de onde ela provém. 
Ela é memória. É a coerência de uma escritura, da inscrição do 
homem na história, pessoal e coletiva. “A voz não cessa de cobrir 
e descobrir um sentido que ela ultrapassa, submerge, afoga, 
projeta e que parasita” (ZUMTHOR, 1993, p. 158), consistindo 
em um movimento ondular, cíclico, progressivo e que carac-
teriza essa forma de expressão linguística. Nos processos de 
letramento, a voz funda uma imanência do verbal, porque a 
palavra é laço e liga vidas e paixões. A fala é uma tradição que a 
modernidade não busca mais superar em eventos de letramento 
contemporâneos, mas dela se espelhar em prol de um desenvol-
vimento global dos processos de significação alcançados pela 
linguagem multifacetada e dialogizante.

Desse raciocínio, pode-se considerar a natureza do conta-
dor de histórias: narra acontecimentos numa poética de atuali-
zação discursiva que se dá por intermédio da voz. A partir de um 
poder criativo de improvisação, adapta cada história ao espaço 
em que o interlocutor se insere. Com isso, deixa no instante 
do acontecimento enunciativo a marca de uma presença, sua 
subjetividade, pouco valorizada pelos primeiros estruturalistas:
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Na medida em que o intérprete empenha assim a totalida-

de de sua presença com a mensagem poética, sua voz traz o 

testemunho indubitável da unidade comum. Sua memória 

descansa sobre uma espécie de “memória popular” que não se 

refere a uma coleção de lembranças folclóricas, mas que, sem 

cessar, ajusta, transforma e recria (ZUMTHOR, 1993, p. 143).

Zumthor (1993) alerta para o fato de haver ainda muito 
preconceito entre intelectuais acerca da existência de um texto 
que traz a autoridade da voz e da importância do efeito vocal 
(do jogral, contador, leitor) sobre o ouvinte, mas a oralidade, 
em conjunto com outros recursos multimodais (o gesto, o olhar 
etc.), é de extrema relevância para a comunicação humana. 
O contador de histórias populares faz uso de tais recursos no 
momento de sua performance. Prende a atenção e cativa o 
público, porque é fato que “o ser humano natural não é escritor 
ou leitor [apenas], mas falante ouvinte” (HAVELOCK, 1995, p. 27).

Na tradição dos jograis, a palavra ganhava vida, era 
transmitida oralmente. Na performance do contador/canta-
dor, a palavra era “reatualizada, reescultada, mais e melhor 
do que teria podido a escrita” (ZUMTHOR, 1993, p. 71). Era no 
momento de encontro entre narrador e ouvinte que se dava 
a relação semiotizante da palavra pulsante, viva, encarnada 
na história dos participantes desse acontecimento de lingua-
gem. Havia ainda, e isso era imanente à performance, troca 
de olhares acompanhada de gestos que reforçavam e confir-
mavam o dito. No instante de interlocução, a palavra assumia 
sua forma propriamente ideológica, fazia história, significava. 
Isso demonstra como os jograis afetaram “profundamente a 
sensibilidade e as capacidades inventivas de populações que, de 
outro modo, nada teria aproximado” (ZUMTHOR, 1993, p. 71). 
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Enxerga-se nessa lembrança cenas que poderiam ilustrar 
a performance profissional de muitos professores que atuam 
com a palavra em sala de aula. Temos em Zumthor (1993) a intui-
ção de esboço de “método” de tratamento da linguagem que 
transcende a escritura monológica e que evidencia um pacto 
entre a letra e a voz: processo contínuo de relações dialógi-
cas que se manifestam no espaço da enunciação. Dessa forma, 
torna-se oportuno enfatizar também Bakhtin/Voloshinov 
(2002), para quem todas as palavras e as formas que povoam 
a linguagem são vozes sociais e históricas que lhes dão deter-
minadas significações concretas e que se organizam em um 
sistema harmonioso. Isso se dá porque a língua se harmoniza 
em conjuntos, não é um sistema abstrato de normas, mas uma 
opinião plurilíngue concreta sobre o mundo. Nos dizeres do 
autor, percebemos a acentuada importância que a relação sígni-
ca exerce como elemento primeiro para o processo que leva à 
enunciação. Todavia, é importante explicar que, para o dialogis-
ta em questão, não são meros signos fabricados pelo homem que 
se colocam como mediadores entre os atores da enunciação, são 
as palavras vivas, faladas e ouvidas, que se prestam a significar. 
A palavra é mediadora entre indivíduos ou entre o individual 
e o social, é a performance manifestada por uma competência 
individual criadora. 

A palavra como interação verbal alcança, finalmente, 
importância considerável na teoria dialógica. Nela, compreen-
de-se que: 

[...] toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada 

tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de 

que se dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto 

da interação do locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de 
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expressão a um em relação a outro. Através da palavra, defi-

no-me em relação a outro, isto é, em última análise, em rela-

ção à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada 

entre mim e os outros. Se ela se apóia sobre mim numa extre-

midade, na outra apóia-se sobre o meu interlocutor. A 

palavra é o território comum do locutor e do interlocutor 

(BAKHTIN, 2002, p. 113).

Cabe ressaltar que há particularidades inerentes à escri-
tura e à voz. O leitor frente à atividade de desvendar os sentidos 
inerentes ao texto escrito completa-o a partir, unicamente, dos 
recursos textuais presentes. Já na leitura da voz, no instante 
de interpretação do discurso oral, há uma participação mútua 
entre emissor (autor) e receptor (ouvinte) para a efetivação da 
compreensão do discurso pelo interpretante, uma vez que, com 
o auxílio dos recursos de entonação, dos gestos e da forma que 
conduz sua performance, o emissor da voz condiciona o ouvinte 
a um entendimento mais próximo do enunciado. 

Além do mais, os recursos linguísticos utilizados na expres-
são oral podem ser modificados a cada performance. A partir disso, 
fazem-se adequações cabíveis ao entendimento do interlocutor, 
que a cada instante se diferencia pelo acúmulo do interpretado. 
Tais recursos também são localizados na escrita, surgem como 
“imitações” da fala. Um exemplo é a forma direta de citação (aspas, 
travessão, recuo etc.), que não garante uma representação “fiel” 
da voz escriturada, haja vista ser oralidade e escritura modalida-
des diversas da língua, possibilidades linguísticas de expressão, 
e mesmo contínuos da linguagem humana, só que com recursos 
próprios para cada forma de interlocução.

Vê-se, assim, que não cabe julgar qual a modalidade 
de linguagem é a mais ou menos relevante para expressar 
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os sentidos mediante gêneros textuais utilizados na cultura 
como prática social de comunicação/informação/interação. 
Entretanto, mesmo após a primazia da escrita, não podemos 
ignorar a completude da prática social de produzir linguagem 
no aqui e no agora em que a fala é expressão mais imediata e 
promove menos incompletudes. 

Nessa perspectiva, Barthes (1964) em Elementos de semio-
logia já havia destacado esse fato quando tratava da relevância 
da língua que descreve várias cenas do cotidiano e mesmo uma 
peça de representação teatral, gênero de ficção que o autor 
toma como exemplo. Para ele, a semiologia residia no âmbito 
da linguística, mesmo concordando que um gênero escrito não 
conseguia perpassar para o interpretante “todas” as nuances de 
expressão e sentido que uma peça de teatro, gênero multimo-
dal, negociava. Entretanto, ele ignorou também o fato de que, 
apesar da escrita não conseguir descrever com “perfeição” uma 
peça de teatro, pelo fato de não possuir recursos mais elabo-
rados para tal arranjo de ideias e expressões, a fala humana, 
que inicia na boca e “toma” o corpo, permite maior tradução 
de efeitos de sentidos obtidos pela ampla gama de recursos 
expressivos da voz. 

Benjamin (1994, p. 198) destaca que “entre as narrati-
vas escritas, as melhores são as que menos se distinguem das 
histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos”. 
Talvez tenha sido por essa razão que Monteiro Lobato, no Sítio do 
Picapau Amarelo, sugeriu a abolição da escola. Tendo em mente 
as lembranças de sua infância, propôs a aprendizagem num 
lugar alternativo. 

Zilberman (2001, p. 134) explica que quando Monteiro 
Lobato escreveu, em 1921, A menina do narizinho arrebitado 
(a história dos heróis residentes no Sítio do Picapau Amarelo, sob 
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a administração de Dona Benta, avó de Pedrinho e Narizinho), 
o processo de produção textual e de suas adaptações se dava 
da seguinte forma: 

a velha informa-se a respeito do tema, que depois repassa às 

crianças; essas, por sua vez, recebem o conteúdo transmitido 

pela voz da avó, mas interferem, opinam, retrucam e, quan-

do a situação se apresenta, propõem soluções alternativas 

(ZILBERMAN, 2001, p. 134). 

Por sua vez, as fábulas de La Fontaine são outro exem-
plo: há a apropriação do texto alheio, “mas não se submete a 
ele, discutindo permanentemente a validade dos temas e da 
moralidade que cada história expõe” (ZILBERMAN, 2001, p. 134). 
A autora observa que, ao estimular o interesse dos ouvintes (um 
auditório composto pela população moradora no Sítio), Dona 
Benta interage com o grupo a partir das atribuições manifesta-
das por sua fala. Eles não contestam a autoridade que o conhe-
cimento adquirido confere à senhora, pois há uma assimetria 
entre os saberes que cada um possui, em decorrência da gene-
rosa transmissão verbal de um para com os outros.

Nas histórias de Monteiro Lobato, os ensinamentos de 
Dona Benta são mediados pela oralidade e, dessa forma, eles se 
estabelecem. Contudo, essa mediação do oral tem como suporte 
o livro impresso, o que confirma a não necessidade de tomar 
uma modalidade de linguagem por outra, deve haver, isso sim, 
negociações. Zilberman (2001, p. 135) assinala que em Lobato “a 
escrita simula a fala, camuflando sua origem e escondendo-se 
sob a máscara da audição”. Ela crê que esse seja um truque 
bem-sucedido do autor.
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O texto, produto da escrita e matéria de leitura, faz de 

conta que é dito, enquanto o leitor acredita estar ouvin-

do; da mesma maneira que ele pensa estar no Sítio, 

quando, na verdade, encontra-se numa forma de escola 

(ZILBERMAN, 2001, p. 135).

Para a autora, foi graças ao êxito desse procedimento que 
Monteiro Lobato formulou seu ideal de professor, traduzido por 
Dona Benta, “que leciona de modo democrático” (ZILBERMAN, 
2001, p. 135), mesmo não podendo “revelar a identidade de seu 
projeto educacional” (ZILBERMAN, 2001, p. 135). E amplia:

Mestra de qualidade, ela é igualmente boa e contumaz leitora, 

[...] permanentemente atualizada, fazendo os picapauzinhos 

cúmplices de sua prática cultural. Para dar certo, contudo, 

compete-lhe mascarar seus atributos: nada pode revelar a 

verdadeira face, para não perder o encanto – nem o texto 

se declarar leitura, nem o espaço se confessar sala de aula 

(ZILBERMAN, 2001, p. 135).

Nessa perspectiva, Rojo (1995, p. 87) acentua a relevância 
da presença do oral na escrita para o sucesso do processo de 
letramento, o que se dá a partir de um olhar que possibilita 
enxergar os diferentes modos da participação dos sujeitos e 
de suas práticas discursivas orais e de produção de sentidos. 
 A autora destaca que 

[...] se a fala antecede ou tem precedência sobre a escrita, não 

é senão no sentido em que o discurso oral é o meio e à trama 

pelo qual todas as construções do propriamente humano são 

arquitetadas: a própria fala, o sujeito, o outro, o mundo para 
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o sujeito, a fala à maneira da escrita (a fala letrada) e, final-

mente, como objeto do/no mundo, a própria escrita em sua 

materialidade (ROJO, 1995, p. 87).

Seguindo a linha do raciocínio instituído pelos estudos de 
Heath, Terzi (1995) sublinha que, tendo em vista o desenvolvi-
mento da língua, o oral e o escrito se suportam e se influenciam 
mutuamente. Para ela, nos meios letrados em que a escrita é 
componente da vida cotidiana da família, a construção das duas 
modalidades se dá de forma simultânea: “[...] ao mesmo tempo 
que a criança aprende a falar ela começa a aprender as funções 
e os usos da escrita, podendo se tornar uma leitora e produtora 
de textos” (TERZI, 1995, p. 91), mesmo ainda não alfabetizada. 
A autora defende a ideia de que as crianças, ao iniciarem a 
aprendizagem da língua escrita na escola

[...] já apresentam um bom domínio da língua oral. [...] todas 

elas ao iniciar o primeiro grau já são capazes de interagir 

com os membros da comunidade, expressando-se e fazendo 

sentido da fala do outro, respeitando as regras conversacio-

nais estabelecidas em seu meio, adequando o registro, o tom, 

a entonação à situação de interlocução (TERZI, 1995, p. 91/92).

Reforçando os argumentos desse estudo, destaca que “tal 
experiência linguística venha influenciar a aprendizagem da 
língua escrita, uma vez que as modalidades oral e escrita da 
linguagem apresentam uma isomorfia parcial” (TERZI, 1995, 
p. 92). Dessa forma, a autora endossa a tese defendida neste 
capítulo, que sinaliza para propostas de ensino de língua 
alicerçadas em práticas e eventos de letramento mediados pela 
influência da oralidade na construção da escrita. Um trabalho 
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escolar que só pode se tornar possível se eliminados os precon-
ceitos de que a modalidade oral da linguagem é desprovida de 
sistematização, imprópria para o uso formal da língua oficial 
e que, por essa razão, deve ficar em casa, pois pode “poluir” os 
textos de nossos alunos. 

Terzi (1995) elabora o seu estudo mediante a apreciação 
de uma pesquisa realizada por Durkin em 1986. Nele, verificou-
-se que crianças que iniciavam a pré-escola e já conseguiam ler 
tinham experimentado, nos anos anteriores, uma rica parti-
cipação em eventos de letramento proporcionados pelos pais 
com a leitura de livros infantis. A partir dos resultados desse 
estudo, vários pesquisadores se dedicaram ao exame dos prová-
veis benefícios que uma exposição ao oral poderia trazer para 
crianças, em que o foco inicial seria a prática da leitura em voz 
alta de narrativas infantis.

Outro estudo destacado por Terzi (1995, p. 93) foi o de 
Doake, publicado em 1986, que buscou fazer um recorte dos 
resultados de outros estudos que examinavam o cotidiano de 
leitores precoces. Nele, concluiu-se 

[...] que o fator proeminente que mais parecia contribuir para 

o desenvolvimento acelerado de leitura das crianças era o fato 

de elas serem oriundas de famílias preocupadas com a escrita 

[...] [e] expostas, de maneira intensiva, à leitura de estórias 

desde muito cedo (TERZI, 1995, p. 93). 

Para a autora,

os benefícios de um ambiente familiar rico em eventos de 

letramento resultam em maior sucesso no desenvolvimento 
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inicial da leitura e, consequentemente, maior sucesso nas 

primeiras séries escolares (TERZI, 1995, p. 93).

Ela enfatiza que

A exposição constante da criança à leitura de livros infantis 

expande seu conhecimento sobre estórias em si, sobre tópi-

cos de estórias, estrutura textual e sobre a escrita. Ouvir e 

discutir textos com adultos letrados pode ajudar a criança a 

estabelecer conexões entre a linguagem oral e as estruturas 

do texto escrito, a facilitar o processo de aprendizagem de 

decodificação da palavra escrita e a sumarizar a estória e 

fazer interferências (TERZI, 1995, p. 93/94).

Mesmo diante dos fatos supracitados, a escola ainda 
desconsidera as características de letramento das crianças. 
Ignora o fato de que “cada comunidade tem sua própria orien-
tação de letramento” e que caberia à escola considerar que 
“o tipo de orientação da classe média não pode ser tomado como 
modelo universal” (TERZI, 1995, p. 101). 

Cabe aos professores ter consciência de que cada grupo 
de alunos deve ser letrado a partir de eventos e práticas de 
letramento que são considerados legítimos pelos sujeitos 
envolvidos nesse processo (alunos, pais, familiares e amigos). 
A leitura de textos de tipos diversos e com objetivos específicos 
permite criar situações que envolvem a utilização escrita pelo 
letrando como, por exemplo, anotação de recado, leitura de um 
bilhete, prestação de contas, correspondência, propagandas, 
preenchimento de cheque solicitado por alguém da famí-
lia, preenchimento de cupons etc. Isso tudo perpassado pela 
influência da oralidade como engrenagem para a construção 
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do texto escrito. Dessa forma, a criança passaria a relacionar a 
língua escrita com a oral, redefinindo a ideia de escrita conce-
bida por elas. 

Com essa tomada de ação, o professor estaria quebrando 
a barreira que separa oral do escrito, e que muito dificulta no 
processo de aquisição da língua escrita pela criança. A criança 
passaria, então, a entender o escrito como outra forma de falar 
e fazer sentido, de se expressar em sua comunidade. Motivar-
se-ia, então, a percorrer o caminho da escrita permeado pela 
voz. Esse processo de letramento mediado pela voz pode se dar, 
explica Terzi (1995, p. 105), a partir de três momentos: quan-
do há a retomada da linguagem do dia a dia na interação com 
o adulto; quando as crianças começam a atribuir sentido ao 
texto na leitura individual, identificando no texto as palavras 
já conhecidas na fala e questionando aspectos que são próprios 
da escrita; e quando utilizam, na reconstrução do texto lido, o 
processo de construção textual próprio da interação face a face.

No processo de letramento das crianças descritas em 
Terzi, “a retomada da língua oral antes da atribuição de sentido 
ao texto escrito parece justificar-se pelo fato de a língua oral 
constituir a experiência linguística que já possuíam” (TERZI, 
1995, p. 107). Considero, portanto, que com a retomada da 
linguagem do cotidiano na interação face a face em processos 
de letramento escolar dar-se-ia início, na escola, à atribuição 
de um sentido à escrita: o texto passaria a ser o objeto sobre 
o qual se fala. Assim, as crianças estabeleceriam as primeiras 
relações entre a língua oral e a escrita, fazendo e extraindo 
sentido em textos orais e escritos; e perceberiam que é possível 
fazer a correspondência entre as modalidades oral e escrita da 
língua, de maneira natural e sem obstáculos em suas travessias 
pelas práticas sociais linguísticas. 
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Esse procedimento visa despertar na criança, em proces-
so de letramento, a sensibilidade para enxergar a palavra escri-
ta associada à sua forma oral. E faz eco nos estudos de Terzi 
(1995), para quem a maior preocupação das crianças, envolvidas 
no processo de letramento, é identificar no texto as palavras 
que já conheciam na forma oral e aquelas que eram desconhe-
cidas. A autora destaca que

[...] uma vez percebida a escrita num contínuo comunicativo 

do qual a oralidade é parte constitutiva e transformadora, a 

influência da experiência da oralidade está presente durante 

todo o processo de construção da escrita. A oralidade e a 

escrita passam a ser vistas como duas maneiras de signifi-

car, e a maneira já conhecida torna-se o ponto de referên-

cia para a compreensão da maneira ainda desconhecida 

(TERZI, 1995, p. 114). 

Nessa perspectiva, a relação oral e escrita leva em consi-
deração a contextualização do léxico antes utilizado na fala, 
agora adaptado para a escrita. Assim como na fala, a criança 
se utiliza de conhecimentos anteriormente adquiridos de suas 
experiências, de suas crenças e de seus valores para a leitura 
fazer sentido, contexto de atuação do oral no escrito, em que o 
texto já não figura mais como um conjunto de símbolos gráficos 
para a criança, é agora algo próximo de si, objeto significativo 
para ela e o resultado do seu conhecimento da língua oral na 
produção escrita, seu novo modo de falar, de se expressar.
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Palavras finais

Frente ao desafio de atuar com a linguagem em espaços 
institucionalizados de ensino, espera-se do professor sensibili-
dade/postura plástica para se adaptar à realidade do aluno em 
processo de letramento. Haja vista que pensar dialeticamente a 
realidade social é enxergar a partir da língua a palavra dando-
-se num movimento contínuo. A palavra, a voz, é a mediado-
ra entre o social e o individual. Quando aprendemos a falar, 
aprendemos também a pensar, porque a palavra é a revelação 
das experiências e dos valores da cultura. O verbal influencia 
a percepção da realidade e, dessa forma, cabe a cada um assu-
mir a palavra como manutenção dos valores e intervenção no 
mundo, porque por meio da palavra nada permanece imutável. 
Ela tem o poder de criar mundos e transformar a realidade 
histórica de um povo. 

Os argumentos apresentados neste capítulo reforçam a 
ideia de uma possibilidade metodológica para o desenvolvimen-
to da leitura e da escrita de alunos em processo de letramento 
múltiplo. Sugere um trabalho com a linguagem em que o sujeito 
aluno interage constantemente com parceiros do plano discur-
sivo de sua localidade – professor, colegas, pais e familiares –, a 
partir da mediação do oral com textos escritos, e estes podem 
ainda simular eventos orais de interação verbal, a exemplo 
dos folhetos de cordel. Isso se dá pela relevância da experiên-
cia linguística própria da oralidade para a compreensão do 
funcionamento da escrita por crianças e adultos em processo 
de letramento. 

Nessa direção, reafirma-se a assertiva de que a voz possui 
papel decisivo no processo de aquisição do escrito. No processo 
de aquisição da escrita, a influência do oral propicia a garantia 
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de efetivação da tecnologia escrita da linguagem por sujeitos 
que interagem socialmente em práticas discursivas orais e 
escritas na vida cotidiana.
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Três eixos para o ensino de 
gramática: uma proposta experimental

Silvia Rodrigues Vieira

Revisitando um velho tema: 
o ensino de gramática

Após certa experiência na área didático-pedagógica, parece 
inevitável diagnosticar que reside na abordagem de temas 
gramaticais um dos maiores problemas – senão o maior – a ser 
enfrentados pelo profissional de Língua Portuguesa. Os motivos 
para isso são de natureza vária: (i) ora mais relacionados ao 
tratamento teórico-descritivo dos temas linguísticos, flagran-
temente desatualizado ou repleto de equívocos conceituais; 
(ii) ora relativos à suposta improdutividade do tratamento de 
temas gramaticais desvinculado da produção de sentidos ou 
do chamado efeito expressivo (o que remete à problemática da 
relação gramática e texto); (iii) ora, ainda, atrelados à aborda-
gem inadequada de fenômenos variáveis (o que remete à relação 
gramática e variação, e encaminha à complexa área do ensino 
de norma(s) linguística(s)).

As formas de enfrentamento dos referidos problemas 
são igualmente variados e, na maior parte das vezes, bastante 
unilaterais. As propostas de solução vão do abandono do “ensi-
no de gramática” – visto ou como ensino de metalinguagem ou 
como divulgação de regras prescritivas, e não como descrição 
das regras naturais que põem a língua em funcionamento para 
significar – até a abordagem dos conteúdos gramaticais em 
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aulas específicas, separadas das aulas de redação e de leitura. 
Vão da inserção da gramática nas atividades de leitura, como 
matéria necessária à produção de sentidos no texto ou ao menos 
como ilustração de fenômenos linguísticos, até o tratamento 
isolado de conceitos gramaticais. No que se refere à relação 
gramática e variação, vão, ainda, da negação (ou ao menos da 
indiferença) do conceito sociolinguístico de “norma(s)” até o 
tratamento das regras variáveis, com seus condicionamentos 
linguísticos e extralinguísticos, e da avaliação subjetiva das 
variantes, consideradas prestigiosas ou desprestigiosas.

Em terreno de tamanha variabilidade de concepções, não 
só teóricas mas também ideológicas, há de se refletir cuida-
dosamente sobre o papel do ensino de Língua Portuguesa e a 
localização dos temas gramaticais nessa emaranhada rede de 
propostas, cujos objetivos deverão preservar sempre o inte-
resse maior de colaborar com a qualidade das aulas e com o 
crescimento da competência comunicativa dos alunos – como 
receptores ou produtores de textos – nas diversas fases de sua 
formação. Foi exatamente enfrentando esse desafio que, no 
âmbito da disciplina Gramática, variação e ensino, do Mestrado 
Profissional em Língua Portuguesa (PROFLETRAS)1, foi elabora-
da uma proposta experimental para o ensino de gramática em 
três eixos, de modo a cercar o tratamento dos temas linguísticos 
segundo as diversas faces propostas.

No desenvolvimento do presente trabalho, apresenta-
mos, primeiramente, as orientações oficiais para o ensino de 
Português, relativas principalmente ao componente linguístico 

1Essa disciplina, em sua fase inicial de implantação, foi coordenada, em nível 
nacional, pela autora do presente texto e pela Professora Edair Maria Görski. 
O programa inicial resultou da proposta feita pelas referidas coordenadoras 
e ampliada a partir da interlocução com os professores do Programa.
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(Seção 2). A seguir, descrevemos os três eixos para o ensino de 
gramática (Seção 3), além de uma breve ilustração da proposta 
(Seção 4), antes das considerações finais (Seção 5).

Orientações oficiais e ensino de gramática

Uma rápida incursão em documentos oficiais permite-
-nos apresentar, ao menos brevemente, as recomendações mais 
amplas para o ensino de gramática. Na proposta geral para o 
Ensino de Língua Portuguesa em nível fundamental, expres-
sa nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), verifica-se 
que o intuito de ampliar o domínio da língua se vincula não 
só a “ler e escrever” e a “expressar-se apropriadamente” em 
situações diversas mas também a “refletir sobre os fenôme-
nos de linguagem, particularmente os que tocam a questão de 
variação linguística, combatendo a estigmatização, discrimina-
ção e preconceitos relativos ao uso da língua” (BRASIL, 1998a, 
p. 59), “levar os alunos a pensar sobre a linguagem para poder 
compreendê-la e utilizá-la apropriadamente às situações e aos 
propósitos definidos” (BRASIL, 1998b, p. 19).

Como se pode observar, na proposta geral para o ensino 
de Português – com inegável foco em uma concepção discursiva 
da linguagem –, a reflexão linguística tem espaço garantido no 
que se refere não só à compreensão da linguagem em si mesma 
mas também às questões relacionadas ao domínio de norma(s) 
frente à complexidade da variação linguística. Trata-se de área 
que, embora específica, também se vincula fortemente aos 
conteúdos gramaticais, visto que estes representam a matéria 
de que se constituem as regras variáveis. 
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A respeito do tratamento da variação linguística, o docu-
mento é, ainda, explícito:

Não existem, portanto, variedades fixas: em um mesmo espa-

ço social convivem mescladas diferentes variedades lingüís-

tica, geralmente associadas a diferentes valores sociais. 

Mais ainda, em uma sociedade como a brasileira, marcada 

por intensa movimentação de pessoas e intercâmbio cultu-

ral constante, o que se identifica é um intenso fenômeno 

de mescla lingüística, isto é, em um mesmo espaço social 

convivem mescladas diferentes variedades lingüísticas, 

geralmente associadas a diferentes valores sociais (BRASIL, 

1998b, p. 29).

Não obstante o respeito a toda e qualquer variedade, as 
orientações oficiais não se omitem em divulgar que a escrita 
e o que se convencionou chamar língua padrão são “objetos 
privilegiados de ensino-aprendizagem na escola” (BRASIL, 
1998b, p. 30). Embora não caiba nos limites deste artigo discutir 
a abrangência de expressões como língua padrão (ou, ainda, 
norma-padrão2), cabe advertir que se trata de conceito com 
amplo espectro que abarca a interpretação de fenômenos 
linguísticos, também heterogêneos, como prestigiosos por 

2No presente texto, adota-se a expressão “norma-padrão” para aquela 
socialmente idealizada como prestigiosa, seja para a modalidade falada, seja 
para a escrita (que muitas vezes se aproxima, mas não é necessariamente 
compatível com a “norma gramatical”, aquela postulada em compêndios 
tradicionais). Reserva-se a expressão “norma culta” para a efetiva varieda-
de praticada por pessoas altamente escolarizadas, a partir dos modelos de 
comunidades urbanas em situação mais formal. A respeito da polissemia do 
termo norma, recomenda-se a leitura de Faraco (2008).
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pessoas altamente escolarizadas, sobretudo para situações mais 
formais. A esse respeito, o documento também é claro:

Tomar a língua escrita e o que se tem chamado de língua 

padrão como objetos privilegiados de ensino-aprendizagem 

na escola se justifica, na medida em que não faz sentido 

propor aos alunos que aprendam o que já sabem. Afinal, a 

aula deve ser o espaço privilegiado de desenvolvimento de 

capacidade intelectual e lingüística dos alunos, oferecen-

do-lhes condições de desenvolvimento de sua competência 

discursiva. Isso significa aprender a manipular textos escritos 

variados e adequar o registro oral às situações interlocutivas, 

o que, em certas circunstâncias, implica usar padrões mais 

próximos da escrita (BRASIL, 1998b, p. 30).

No que se refere aos “conteúdos” elencados para o ensino 
fundamental, propõe-se que (i) a linguagem deve ser abordada 
como atividade discursiva, (ii) o texto deve ser o objeto de ensi-
no e (iii) a diversidade de gêneros textuais (orais e escritos) deve 
ser privilegiada. Assim sendo, o ensino gramatical deve estar 
articulado às práticas da linguagem e a metalinguagem deve 
figurar “como instrumento de apoio” (BRASIL, 1998a, p. 28). 

Nos parâmetros curriculares para o ensino médio, sugere-se 
a utilização de linguagens em três níveis de competência: intera-
tiva, gramatical e textual. Embora se estabeleça que a Gramática 
constitui um dos quatro eixos do trabalho no ensino médio – ao 
lado de Literatura, Produção de textos e Oralidade –, propõe-se 
o seguinte:

o ensino de gramática não deve ser visto como um fim em 

si mesmo, mas como um mecanismo para a mobilização de 
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recursos úteis à implementação de outras competências, como 

a interativa e a textual (BRASIL, 2000, p. 78).

No nível médio, reafirma-se, assim, o desejo de articular 
conteúdos e competências, e propõe-se explicitamente “certa 
relativização da nomenclatura e dos conteúdos tradicionais” 
(BRASIL, 2000, p. 71).

Dessa sintética apresentação de diretrizes oficiais para a 
abordagem do componente linguístico, fica clara a submissão 
dos conteúdos gramaticais – seja no âmbito teórico-descritivo 
(com a natural categorização dos objetos linguísticos), seja no 
âmbito das estruturas em uso (muitas delas em situação de 
variação linguística) – ao desenvolvimento de atividades discur-
sivas no plano da interação a partir de textos, orais ou escritos.

Três eixos para o ensino de gramática

Frente ao propósito de promover o contato do aluno 
com as mais diversas experiências de letramento – em níveis 
crescentes de dificuldade e interesse, consoante as atividades 
de leitura e produção textuais, e com base em diversificados 
gêneros das modalidades oral e escrita –, é no mínimo desafia-
dor agregar o conhecimento provido pela tradição gramatical 
e pela tradição linguística a serviço das práticas cotidianas em 
sala de aula.

O desafio é de ordem variada. Primeiramente, porque, 
ao seguir rigidamente o que propõem as orientações oficiais, o 
ensino da gramática assumiria uma concepção fundamental-
mente instrumental, o que não é ponto consensual nos meios 
acadêmicos e escolares. Em segundo lugar, porque, mesmo que 
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se assuma tal concepção, constitui um exercício no mínimo de 
grande criatividade conjugar os componentes gramaticais à 
produção de sentidos em cada atividade ou texto trabalhado 
sem que essa conjugação se limite ao reconhecimento e à exem-
plificação de categorias gramaticais e sem deixar de atentar 
para as formas alternantes (variação linguística) empregadas 
no texto lido ou produzido.

Não se pode negar que o objetivo maior do ensino de 
Língua Portuguesa deva ser o desenvolvimento da competência 
de leitura e de produção de textos. Assim, reafirmamos, neste 
estudo, que a unidade textual – em toda a sua diversidade de 
tipos e gêneros, nos diferentes registros, variedades, modalida-
des, consoante as possíveis situações sociocomunicativas – deve 
ser o ponto de partida e de chegada das aulas de Português 
(VIEIRA; BRANDÃO, 2011, p. 9-10). Também não se pode negar 
que os elementos de natureza formal – relativos aos diferentes 
níveis da gramática – são essenciais para a construção do senti-
do, em nível micro ou macroestrutural. Para que esses elemen-
tos sejam reconhecidos e manejados como matéria produtora 
de sentido, eles obviamente precisam ser tratados como objeto 
de ensino, numa abordagem reflexiva da gramática, e siste-
matizados na medida e no momento oportunos e adequados 
ao alunado, em cada série escolar. Cabe lembrar que essas são 
tarefas exclusivas das aulas de Português (e não de Matemática, 
ou de História, por exemplo). 

Fica, assim, reservado o espaço que deve ocupar a refle-
xão gramatical na abordagem dos conhecimentos linguísticos. 
Mesmo numa proposta instrumental de ensino de gramática 
para o desenvolvimento das competências interativa e textual, 
parece óbvio que ela só poderá ser executada se houver a promo-
ção da referida reflexão (conforme as orientações oficiais). Não se 
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trata de prática intuitiva, nem secundária. O desafio, portanto, é 
acima de tudo metodológico: o de integrar – sempre que possível 
– a reflexão linguística aos outros objetivos escolares, quanto ao 
plano textual e à complexidade da variação linguística. 

Privilegiando o texto como objeto de ensino, Vieira (2013, 
p. 67) explicita os objetivos gerais e específicos da área:

Aliado ao objetivo geral do ensino de Língua Portuguesa 

já postulado – o de desenvolver a competência de leitura e 

produção de textos –, dois objetivos específicos podem ser 

formulados para que se dê o reconhecimento dos elementos 

linguísticos (dos diversos níveis gramaticais) e discursivos 

que fazem a tessitura textual acontecer: (i) desenvolver o 

raciocínio científico sobre a estrutura gramatical e (ii) obser-

var o funcionamento social da língua. 

Desse modo, é inegável que a escola precisa trabalhar 
com gramática:

i) considerando o funcionamento de recursos linguísticos 
em diferentes níveis (fonético-fonológico, morfológico, 
sintático, semântico-discursivo);

ii) permitindo o acesso às práticas de leitura e de produção 
de textos orais e escritos, de modo a fazer o aluno reco-
nhecer e utilizar os recursos linguísticos como elementos 
fundamentais à produção de sentidos; e, ainda,

iii) propiciando condições para que o aluno tenha aces-
so a variedades de prestígio na sociedade, segundo os 
contínuos de variação (BORTONI-RICARDO, 2005), que 
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configuram uma pluralidade de normas de uso sem 
desmerecer outras variedades apresentadas pelo aluno 
e/ou nos diversos materiais usados.

Na mesma direção, manifestam-se Görski e Coelho (2009, p. 83):

Articulada à instância de uso da língua oral e escrita – que 

incorpora práticas de escuta, de leitura e práticas de produ-

ção de textos orais e escritos –, é preciso desenvolver a 

reflexão sobre a língua e sobre a linguagem – que incorpora 

práticas de análise linguística.

É com base nesses pressupostos gerais que propomos – 
com base em ampla literatura sobre o ensino de Português – a 
conjugação de três eixos de aplicação do ensino de gramática 
nas aulas de Língua Portuguesa, sendo o primeiro deles 
transversal aos dois últimos. Trata-se de focalizar fenômenos 
linguísticos como: (i) elementos que permitem a abordagem 
reflexiva da gramática; (ii) recursos expressivos na constru-
ção do sentido do texto; e (iii) instâncias de manifestação de 
normas/variedades.

Ensino de gramática e atividade reflexiva

Entre os especialistas que apresentam sugestões relati-
vas à abordagem reflexiva da gramática, Franchi (2006) foi, a 
nosso ver, o que melhor sistematizou as práticas que se supõem 
eficientes nessa perspectiva. As atividades escolares com o 
componente especificamente gramatical seriam de três natu-
rezas, a saber: a linguística, a epilinguística e a metalinguística 
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(devendo as primeiras ser priorizadas nas primeiras séries da 
vida escolar). 

A atividade linguística consiste no “exercício do ‘saber 
linguístico’ das crianças dessa ‘gramática’ que interiorizaram 
no intercâmbio verbal com os adultos e seus colegas” (FRANCHI, 
2006, p. 95). Trata-se, portanto, de produzir e de compreender 
textos, criando, em conjunto com as atividades epilinguísticas, 
“as condições para o desenvolvimento sintático dos alunos” 
(FRANCHI, 2006, p. 98). Assim sendo, a atividade linguística visa 
“tornar operacional e ativo um sistema a que o aluno já teve 
acesso fora da escola, em suas atividades linguísticas comuns” 
(FRANCHI, 2006, p. 98).

A atividade epilinguística constitui, segundo o autor, uma 
prática intensiva

que opera sobre a própria linguagem, compara as expres-

sões, transforma-as, experimenta novos modos de construção 

canônicos ou não, brinca com a linguagem, investe as formas 

linguísticas de novas gerações (FRANCHI, 2006, p. 97).

Trata-se de levar os alunos, desde cedo, a diversificar os 
recursos expressivos com que fala e escreve, a operar sobre sua 
própria linguagem, praticando a diversidade dos fatos grama-
ticais de sua língua.

Consoante Franchi, resulta da larga familiaridade com 
os fatos da língua, a partir das atividades linguística e epilin-
guística, “a necessidade de sistematizar um ‘saber’ linguístico 
que se aprimorou e se tornou consciente” (FRANCHI, 2006, p. 
98). É nessa etapa que a atividade metalinguística naturalmen-
te acontece, como um “trabalho inteligente de sistematização 
gramatical” (em um quadro intuitivo ou teórico) que permite 
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descrever a linguagem a partir da observação do caráter siste-
mático das construções, repletas de significação. 

Diversos outros autores apresentam razões para que se 
adote uma abordagem reflexiva da gramática em meio às diver-
sas atividades. Foltran (2013), por exemplo, defende que 

Se tivermos em mente que ao fazermos a análise sintática de 

uma sentença estamos explicando por que aquela sentença 

significa o que ela significa, o ensino de gramática vai muito 

além do ensino de norma. [...] Ensinar gramática é operar com 

os conhecimentos que o falante tem de sua própria língua e 

torná-los explícitos. É levar à percepção de que, apesar de 

termos um número infinito de possibilidades de sentenças na 

língua, temos um número bastante reduzido de estruturas 

linguísticas. Levar ao conhecimento e descrição dessas estru-

turas é um trabalho instigante, além de ser um momento 

privilegiado para o desenvolvimento do pensamento cientí-

fico (FOLTRAN, 2013, p. 174/175).

A autora também defende que a metalinguagem, além de 
permitir fazer generalizações, possibilita que o professor e os 
alunos consultem materiais auxiliares; trata-se de um recurso 
e não um fim em si mesmo.

Por sua vez, Costa (2013) aponta a relevância de que o 
próprio planejamento das atividades didáticas seja de tal forma 
consciente que possa atribuir ênfase às construções que são 
mais problemáticas para as crianças. O autor destaca a neces-
sidade de o profissional de ensino conhecer as “estruturas que 
podem gerar problemas na produção e compreensão face às 
que são de aquisição mais precoce” (COSTA, 2013, p. 222). Dessa 
forma, o trabalho com a gramática constituirá uma “estratégia 
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estruturante e facilitadora do trabalho a desenvolver, em etapas 
e em atividades equilibradas para o desenvolvimento de cons-
ciência linguística” (COSTA, 2013, p. 222). 

A breve apresentação de propostas que defendem a abor-
dagem reflexiva da gramática permite perceber a importância 
de que esse primeiro eixo perpasse os dois outros (o referente 
à competência textual e o referente à variação linguística), a 
seguir descritos. Não se trata de aulas descontextualizadas de 
(meta)linguagem, tampouco de um contato com o componente 
linguístico puramente intuitivo e desplanejado. Antes, enten-
de-se que o trabalho com as estruturas gramaticais – por meio 
de atividades linguísticas, epilinguísticas e metalinguísticas 
– decorre naturalmente do reconhecimento das construções 
linguísticas como matéria produtora de sentido, elementos que 
permitem significar e fazem a tessitura textual acontecer. Nesse 
sentido, tanto na relação entre gramática e texto (Eixo 2) quan-
to na relação entre gramática e variação linguística (Eixo 3), as 
referidas atividades permitirão trazer ao nível da consciência 
o conteúdo de que esses planos se revestem e que os justifica.

Ensino de gramática e produção de sentidos

Embora as diversas correntes científicas demonstrem a 
relação entre gramática e produção de sentidos, entre sintaxe 
e semântica, a interpretação funcionalista da gramática, de que 
Neves (2006) é destacada representante, ou, ainda, a abordagem 
da Análise Semiolinguística do discurso, que Pauliukonis (2011) 
bem sintetiza, têm buscado apresentar caminhos para um traba-
lho produtivo com a interface gramática e sentido/texto.
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Neves (2006), considerando os textos como “unidades 
de uso – portanto, discursivo-interativas” –, apresenta temas 
linguísticos que permitem tanto a “interpretação dos elementos 
que compõem as estruturas da língua (tendo em vista as funções 
dentro de todo o sistema linguístico)” quanto a “interpreta-
ção do sistema (tendo em vista os componentes funcionais)” 
(NEVES, 2006, p. 26). 

A autora trata de quatro grandes áreas que evidenciam 
a inter-relação gramática e texto, as quais tornam possível o 
trabalho com o componente linguístico na perspectiva discur-
sivo-funcional: (i) a predicação; (ii) a criação da rede referencial; 
(iii) a modalização; e (iv) a conexão de significados: formação 
de enunciados complexos. Embora não caiba nos limites deste 
artigo o detalhamento dessas áreas, fica evidente, em cada uma 
delas, a atuação dos componentes linguísticos, no âmbito lexi-
cal e gramatical (nos níveis fonológico, morfológico, sintático 
e semântico), como expedientes responsáveis pela produção de 
sentidos, da predicação verbal até a conexão de significados.

Na perspectiva da Análise Semiolinguística do Discurso, 
mais especificamente das propostas de Patrick Charaudeau, 
Pauliukonis (2011) assume uma concepção discursiva da 
unidade textual, em que fica flagrante o papel da gramática 
na codificação de sentidos internos e externos à materialização 
do enunciado. Assim, o texto é concebido como

[...] um evento em situação dialógica, em que se manifes-

tam elementos linguísticos e extralinguísticos, codificados 

pela gramática e realizados de acordo com um “contrato 

comunicativo” vigente para os diversos gêneros textuais 

(PAULIUKONIS, 2011, p. 239).
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Em linhas gerais, a construção textual resulta de uma 
série de operações a partir de um mundo real, extralinguístico 
ou pré-textual, que se concretiza por meio de dois processos: 
(i) o de transformação, em que se realizam as escolhas referentes 
ao material linguístico de modo a traduzir os componentes do 
mundo real para o linguístico, por meio do “relacionamento 
entre entidades, atributos e processos” (PAULIUKONIS, 2011, 
p. 248); e (ii) o de transação ou organização macrotextual, segundo 
o qual se organiza

o resultado dessas operações nos modos específicos de orga-

nização discursiva – narração, descrição e argumentação 

– para a composição dos diversos gêneros de textos que inter-

mediarão atos comunicativos (PAULIUKONIS, 2011, p. 248).

A seleção linguística para a construção do sentido do 
texto ocorre, então, a partir de uma série de operações (cf. 
PAULIUKONIS, 2011, p. 248/50), quais sejam: (a) identificação: 
designa os seres e nomeia e classifica as entidades (substan-
tivação); (b) caracterização: atribui propriedades objetivas ou 
subjetivas aos seres (adjetivação); (c) processualização ou repre-
sentação de fatos e ações: identifica as mudanças na relação 
entre os seres (verbalização); (d) modalização/explicação: revela 
as razões de ser e fazer do emissor, recobre todos os modos pelos 
quais o sujeito da enunciação se posiciona diante do que é dito – 
certezas, dúvidas, interrogação, imposições etc.; ponto de vista 
do locutor (modalização); e (e) relação: laços coesivos e regras de 
combinação e hierarquização entre os diversos componentes da 
frase e do texto, no nível sintático e semântico (coesão). A dispo-
sição dos elementos discursivos em textos, segundo as formas 
de organização da matéria discursiva, faria, então, com que se 
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construíssem os modos narrativo, descritivo e argumentativo 
(cf. PAULIUKONIS, 2011, p. 250/252).

A síntese panorâmica de duas propostas (NEVES, 2006; 
PAULIUKONIS, 2011) que reconhecem os elementos gramaticais 
– dos vocábulos formais, com sua constituição morfofonológica, 
passando pela construção sintagmática e oracional, até a cons-
trução e inter-relação de períodos – como matérias produtoras de 
sentido permite reafirmar a desejável articulação entre o ensino 
de gramática e as atividades de leitura e produção de textos.

Ensino de gramática, variação e normas

Embora ensino de gramática (conjunto de regras naturais 
que nos permitem produzir e interpretar enunciados capazes 
de significar) não se confunda com ensino de norma-padrão 
(conjunto de regras linguísticas a ser seguidas para o domínio 
de estruturas consideradas de prestígio em meios escolarizados 
sobretudo em situações formais orais e escritas), entende-se que 
essas duas instâncias costumam estar intimamente relaciona-
das na prática escolar. 

Seja para cumprir os propósitos voltados mais propria-
mente ao componente gramatical (expressos em Ensino de 
gramática e atividade reflexiva), seja para promover a capacida-
de de leitura e de produção textual a partir dos expedientes 
linguísticos (como proposto em Ensino de gramática e produção 
de sentidos), é absolutamente necessário que as aulas de Língua 
Portuguesa propiciem reflexões sobre as estruturas que não 
são do conhecimento do aluno por motivo de não pertencerem 
à variedade que ele domina, que contem estruturas considera-
das típicas da variedade popular (no sentido de pertencente a 
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comunidades menos escolarizadas) e falada (praticada normal-
mente nos gêneros textuais da fala espontânea). Isso implica 
assumir que as construções gramaticais presentes nos materiais 
veiculados em meios escolares, principalmente na modalidade 
escrita, são muitas vezes desconhecidas dos alunos e, por isso, 
até ininteligíveis. Não se trata especificamente de vocabulário, 
mas de estruturas morfossintáticas típicas de situação de alta 
monitoração estilística, mais comumente presentes em textos 
escritos, como, por exemplo, clíticos pronominais (lhe, o, a, os, 
as, nos), estratégias de indeterminação com se, orações relativas 
do tipo padrão (o livro de que preciso, o livro de cuja capa lhe falei), 
entre outras.   

Para que se compreenda bem o que se concebe por 
normas, em sua polissemia, é fundamental que retomemos 
pressupostos teóricos sociolinguísticos apresentados em Vieira 
(2013, p. 65) e adaptados neste estudo:

(i) de fato, existem, no plano do uso, muitas normas/varieda-

des (usos normais, objetivos) usualmente pertencentes ao que se 

identifica como variedades cultas versus variedades populares;

(ii) as variedades cultas e populares fundem-se numa rede 

complexa de usos variáveis, com muitas estruturas comuns, 

mas com algumas que as diferenciam fortemente por serem 

estigmatizadas socialmente e capazes de identificar ausência 

ou presença de escolaridade (como, por exemplo, o uso das 

marcas de plural); e

(iii) os falantes, de forma consciente ou inconsciente, avaliam 

constantemente as variantes linguísticas, elegendo aque-

las que caberiam nas normas por eles idealizadas como 
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prestigiosas, ou até “corretas” (normativas, subjetivas, comu-

mente identificadas como norma-padrão) para determinado 

contexto e modalidade. Assim, o conceito de norma-padrão 

acaba por constituir um postulado sociolinguístico inegável 

e muito atuante nas diversas sociedades contemporâneas.

O que importa desses pressupostos ao ensino? Numa pers-
pectiva didático-pedagógica3, devem-se conhecer as estruturas 
que pertencem às normas/variedades efetivamente praticadas 
por indivíduos escolarizados, chamadas aqui cultas, na fala e na 
escrita brasileiras, de modo a permitir que se avalie a proximida-
de ou a distância dessas normas em relação: (i) a outras normas 
já dominadas pelos estudantes quando chegam à escola; (ii) a 
outras normas que se apresentam nos diversos gêneros textuais 
trabalhados nas aulas de Português, que lidam com materiais 
brasileiros e às vezes estrangeiros, da sincronia atual e até de 
outras sincronias; e (iii) a normas tão idealizadas que acabam 
por registrar formas arcaizantes e até extintas da fala e da escri-
ta contemporâneas, resultando em certo purismo linguístico.

Com a abordagem ora proposta, deve ficar também 
evidente que o professor não poderá ficar limitado aos modelos 
propostos na norma gramatical (aquela divulgada nos compên-
dios tradicionais), que certamente deixarão de fora estruturas 
pertencentes à norma-padrão, aquela idealizada pela elite letrada 
e que inspira a norma culta escrita e falada, a efetivamente prati-
cada no Brasil.

3Em termos metodológicos, diversos sociolinguistas têm oferecido sugestões 
para a abordagem da variação em sala de aula. A esse respeito, conferir Vieira 
(2013, p. 66), Görski e Freitag (2013, p. 44-47), ou, ainda, Görski e Coelho (2009, 
p. 84; 88-89).
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O conhecimento dos resultados sociolinguísticos faz-nos 
forçosamente admitir que essa norma culta (de uso) é variável: 
ajustável às instâncias contextuais no que se refere não só ao 
registro (mais ou menos monitorado) mas também às especifi-
cidades dos gêneros textuais e à modalidade (falada ou escri-
ta). A esse respeito, é possível delinear, a partir dos resultados 
relativos a fenômenos morfossintáticos variáveis, estruturas 
prototípicas da fala, sobretudo a culta, versus um quadro bastan-
te diferenciado das construções que se encontram em textos 
escritos cultos (cf. VIEIRA; FREIRE, 2014), com graus de forma-
lidade diversos e com maior ou menor compromisso com o que 
seria prototipicamente esperado como padrão.

Duarte (2013) também tem chamado a atenção para a 
necessidade de uma descrição realista das estruturas já imple-
mentadas na escrita e consagradas pelo uso que fazem os indiví-
duos letrados. De fato, as análises sociolinguísticas revelam que 

a escrita contemporânea não só recupera formas em extinção 

na fala, mas também implementa formas conservadoras e 

inovadoras do português brasileiro, além de produzir outras 

que não se encontram nem numa nem noutra gramática 

(DUARTE, 2013, p. 27-28).

Assim, o ensino estaria fundamentado em padrões reais, 
praticados nas normas de uso, e os “traços arcaizantes ou já 
extintos” seriam apresentados ao aluno para que ele pudesse 
compreender estruturas que lhe são pouco familiares (como, 
por exemplo, as que aparecem em textos literários de sincronias 
passadas), já que não as emprega usualmente. 

Conforme Vieira (2013, p. 65), assumimos que às aulas de 
Língua Portuguesa cabe promover, considerando o continuum da 
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variação, o reconhecimento e/ou o domínio do maior número 
possível de variantes linguísticas, praticadas efetivamente pelos 
alunos ou não. Desse modo, o ensino de Português cumprirá 
o propósito de tornar o aluno capaz de reconhecê-las e/ou 
produzi-las, caso deseje.

De todo o exposto, fica claro que o trabalho com o compo-
nente linguístico no eixo da variação (Eixo 3) é fundamental para 
a operacionalização dos Eixos 1 e 2, anteriormente propostos, 
visto que essa prática pode ficar impedida ou ao menos ser difi-
cultada pela falta de domínio de certas construções linguísticas 
por parte dos alunos. Em outras palavras, o ensino de gramática 
como atividade reflexiva (Eixo 1), aliado ao desenvolvimento 
da competência comunicativa (Eixo 2), deve ser conjugado ao 
trabalho com variação linguística como condição, na maioria dos 
casos, para a promoção do letramento, seja no nível da recepção 
(leitura), seja no da criação (produção textual).

Uma breve ilustração: o alcance e a conjugação 
dos três eixos para o ensino de gramática

Como podemos observar de todo o exposto na Seção 3, a 
conjugação dos três eixos na medida e na oportunidade certas 
garantirá o sucesso do empreendimento de ensinar gramática. 
A título de exemplo, para trabalhar com o eixo da variação 
(Eixo 3), naturalmente os conteúdos gramaticais tratados 
segundo uma abordagem reflexiva (Eixo 1) e as atividades de 
leitura e/ou produção textual em que a gramática é concebida 
como produtora de sentido (Eixo 2) terão de ser explorados. 
Como lidar com a diversidade de gêneros textuais sem se depa-
rar, por exemplo, com formas alternantes de acusativo de 3ª 
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pessoa (eu encontrei ele, eu o encontrei, eu encontrei o rapaz ou eu 
encontrei 0)? E como trabalhar essas formas alternantes sem (a) 
refletir sobre a posição sintática que elas ocupam, aliada ao 
tratamento da transitividade no nível da sentença, e sem (b) 
reconhecer nelas um produtivo expediente para garantir a rede 
referencial da linguagem no texto? 

Poderíamos parar nessas questões para darmos apenas 
um exemplo. O que gostaríamos brevemente de apontar nesta 
seção é que essa realidade se aplica às mais diversas regras 
morfossintáticas variáveis e está por ser descortinada a expe-
riência de aplicar o ensino de gramática nos três eixos ora 
propostos aos diversos fenômenos linguísticos4.

Com outra ilustração, podemos pensar na abrangência da 
proposta, de forma mais detalhada, focalizando mais um fenô-
meno, a chamada indeterminação do sujeito5. Para dar conta 
efetivamente do tema, avultam questões vinculadas aos três 
eixos, no âmbito dos quais podemos, nos limites deste texto, 
apontar algumas tarefas: 

Eixo 1: A indeterminação do sujeito e a 
abordagem reflexiva da gramática

Durante a sequência didática em que se contemple o 
tratamento da indeterminação do sujeito, será necessário 

4Muitas dessas experiências começam a tomar forma com os trabalhos 
acadêmicos das primeiras turmas do Mestrado Profissional no país, a serem 
defendidos até agosto de 2015.
5A respeito da indeterminação do sujeito, pode-se consultar, no PROFLETRAS/
Polo UFRJ, a dissertação de mestrado de Souza (2015), cujo objetivo maior 
é desenvolver um estudo dirigido contemplando os três eixos de ensino de 
gramática apresentados no presente texto.
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desenvolver, por meio de atividades sobretudo linguísticas e 
epilinguísticas, a concepção de indeterminação do referen-
te-sujeito. Nesse sentido, será essencial criar atividades que 
permitam ao aluno reconhecer a existência de estratégias 
(expedientes morfossintáticos da gramática que ele natural-
mente domina) para tratar o primeiro referente de uma predi-
cação (agente, tema/paciente, beneficiário, locativo, dentre 
outros) como ser desconhecido ou que não se quer revelar. Essas 
atividades deverão, naturalmente, promover o contato com as 
formas variadas de expressar a indeterminação (Eixo 3) e seus 
efeitos de sentido na construção textual (Eixo 2).

Eixo 2: A indeterminação do sujeito e o 
desenvolvimento da competência textual

No âmbito específico do Eixo 2, a sequência didática pode 
valer-se do texto não só como espaço para o reconhecimento da 
indeterminação do sujeito (Eixo 1) mas sobretudo para identi-
ficar, no âmbito da leitura, e produzir, no plano da escritura, o 
efeito de sentido indeterminador. Obviamente, uma sequência 
didática que tenha como um de seus objetivos ampliar a compe-
tência comunicativa aproveitará o tema da indeterminação do 
sujeito para trabalhar, além da predicação e da construção 
de sentenças (nível microestrutural), ao menos dois campos 
da construção de sentidos no texto (nível macroestrutural): a 
modalização da linguagem e a criação da rede referencial (cf. 
NEVES, 2006; PAULIUKONIS, 2011). Trabalhando com diferentes 
gêneros textuais, não será possível deixar de reconhecer, ainda, 
que as diversas estratégias de indeterminação do sujeito dispo-
níveis na Língua Portuguesa (Eixo 3) têm efeitos distintos, seja 
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no grau de formalidade do texto, seja no grau de indetermina-
ção alcançado com a forma alternante escolhida.

Eixo 3: A regra variável da indeterminação do sujeito

No âmbito do tratamento da gramática em sua interfa-
ce com a variação linguística, é fundamental que a sequência 
didática sensibilize o aluno, primeiramente, para a existência 
de uma regra variável de indeterminação (bem distinta da regra 
proposta pela gramática tradicional, com apenas duas opções: 3ª 
pessoa do singular mais se ou 3ª pessoa do plural), cujas formas 
alternantes podem ser (i) pronominais (com o clítico se ou com 
pronomes retos, como você, tu, a gente, nós), (ii) verbais (apenas a 
forma verbal sem a explicitação dos pronomes, como em preci-
sam, precisa, precisamos) ou, ainda, (iii) nominais (com expressões 
indefinidas do tipo o pessoal, geral, alguém, entre outras6). Como 
se pode observar, associa-se o reconhecimento das classes de 
palavras e sintagmas ao tema da indeterminação no âmbito da 
reflexão linguística (Eixo 1), o que, no nível discursivo-textual, 
também se relaciona às operações de identificação apresen-
tadas em Pauliukonis (2011), quando trata das “operações de 
transformação” (Eixo 2). 

Para promover a exposição às diversas estratégias de 
indeterminação integradas a textos (Eixo 2), convém trabalhar 
com gêneros textuais diversos, falados e escritos, por meio dos 
quais será possível refletir sobre o grau de formalidade de cada 
forma alternante e sobre os usos preferenciais nas modalida-
des falada e escrita, construindo uma espécie de continuum 

6Para maior conhecimento de resultados sociolinguísticos a respeito das 
estratégias de indeterminação, consultar Bravin (2012).
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(Eixo 3). Obviamente, no plano da produção textual, vale a pena, 
ainda, criar condições para que o aluno, ampliando seu reper-
tório linguístico, construa textos com as diversas estratégias de 
indeterminação (entre as quais figuraria a forma clítica se como 
mais uma possibilidade). Esses textos poderão ser amplamen-
te discutidos com a turma, de modo a reflexivamente (Eixo 1) 
avaliar as estratégias empregadas e seus efeitos de sentido.

Considerações finais: um convite 
e muita esperança

Esperamos que a proposta ora apresentada possa cola-
borar para o cumprimento dos objetivos do ensino de Língua 
Portuguesa e, mais especificamente, para o ensino de gramáti-
ca. O componente gramatical, na presente proposta, constitui 
área essencial nas aulas de Língua Portuguesa, componente 
cujo tratamento deve ser priorizado e sistematizado, e cuja 
aplicação deve ser integrada aos demais objetivos da área. 

Ao receber investimento central nas aulas de Língua 
Portuguesa, o trabalho com o componente gramatical enseja-
rá promover a ampliação do repertório linguístico dos alunos, 
de modo que usem e reconheçam formas alternantes diversi-
ficadas em gêneros textuais igualmente variados. Assim, não 
cabe ao professor de Português qualquer reserva em ensinar 
gramática, entendida como o conjunto de regras, de alcance 
textual nos níveis micro e macroestruturais, que permitem que 
qualquer enunciado signifique, produza sentido, o qual se mani-
festa de forma a um só tempo sistemática e variável. Conforme 
propõe Vieira (2013, p. 84), 
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a promoção eficiente da competência de leitura e de produção 

textual depende, sem dúvida, da concepção de que qualquer 

elemento que entre na configuração formal de um texto – no 

léxico e em qualquer nível da gramática – precisa ser contem-

plado e sistematizado nas práticas pedagógicas.

A breve exploração de algumas possibilidades de trata-
mento do tema da indeterminação em relação aos três eixos de 
atividades para o ensino de gramática (Seção 4) permite, a nosso 
ver, (i) anunciar a ampla aplicabilidade da proposta, que pode 
atender a objetivos diversos do ensino de Língua Portuguesa, 
e (ii) propor a integração – da forma mais constante possível, 
embora deva haver espaço para trabalhar especificamente 
cada um dos eixos, respeitando a natureza de cada fenôme-
no gramatical – da abordagem reflexiva da gramática, com o 
desenvolvimento da competência comunicativa em atividades 
de leitura e produção textual, e, por fim, com o tratamento da 
variação e normas linguísticas. 

Fica, assim, um convite para a aplicação da presente 
proposta considerando os mais variados temas linguísticos. 
Trata-se de tarefa desafiadora, mas efetivamente necessária, visto 
que já passou a hora de os linguistas se ocuparem da apropriação 
didática dos conhecimentos científicos, acumulados ao longo de 
quase um século, e investirem, ainda, na interface gramática e 
texto. Sem dúvida, resultará dessas experiências o aperfeiçoa-
mento da proposta, de modo que ela contribua para a melhoria do 
ensino de Língua Portuguesa e permita aos milhões de brasileiros 
em idade escolar o pleno domínio dos recursos gramaticais que 
adquiriram naturalmente, mas que podem ser conscientemente 
explorados e ampliados em função das mais diversas situações 
interacionais. Esse é o desafio e essa é a esperança.
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Habermas: elementos preliminares 
para uma crítica do ensino instrumental

Antônio Basílio Novaes Thomaz de Menezes

Hoje há muita névoa em toda 
parte. Não perco a esperança 

de que a névoa se dissipe, e 
seria aprazível que eu pudesse 

contribuir em algo para isso.
Jürgen Habermas

(Dialética da Racionalização)

O presente trabalho tem como tema a crítica do ensino 
instrumental, compreendido pela via da racionalidade que 
lhe fundamenta. Trata da perspectiva filosófica da razão 
instrumental implícita no fazer pedagógico e traz como apor-
te teórico a discussão crítica que Habermas trava na “Teoria 
da Ação Comunicativa” (1988) acerca da perspectiva de razão 
instrumental de Horkheimer e Adorno na “Dialética do 
Esclarecimento” (1985), especialmente naquilo que se refere aos 
seus aspectos inerentes da coisificação e da dominação como 
eixo interpretativo.

No seu conjunto, o trabalho consiste em explicitar como 
esses dois elementos se articulam enquanto núcleo da crítica de 
Habermas a Horkheimer e Adorno, no sentido de estabelecer um 
horizonte de compreensão, no qual se insere a crítica do ensi-
no instrumental numa determinada concepção filosófica. Seu 
esforço é o de procura mostrar, sob o aspecto da fundamentação, 
quais são os limites que se apresentam no ser docente, no âmbito 



HABERMAS: ELEMENTOS PRELIMINARES PARA 
UMA CRÍTICA DO ENSINO INSTRUMENTAL
Antônio Basílio Novaes Thomaz de Menezes

106

da relação do processo ensino aprendizagem, situado no plano 
exclusivo de uma racionalidade instrumental.

Objeto específico da discussão teórica que orienta este 
trabalho, o problema do paradoxo da razão instrumental se 
coloca como eixo de abordagem da fundamentação de um ensi-
no instrumental. A razão instrumental delimita na concepção 
de ensino-aprendizagem a lógica meio e fim como um impe-
rativo técnico da prática que visa o aperfeiçoamento progres-
sivo da formação em torno do seu objetivo. Contudo, denota 
também um estreitamento das possibilidades na consecução 
dos objetivos imediatos que coloca em risco a própria finalidade 
da formação sob o aspecto da promoção da sua integralidade.

Associada aos aspetos da coisificação e da dominação, 
a razão instrumental constitui para Horkheimer e Adorno 
(1985) um modelo de racionalidade insuperável na sociedade 
moderna, no qual o domínio técnico desdobra-se na transfor-
mação progressiva da realidade e acaba por coisificar o huma-
no, promovendo a dominação deste sobre a natureza e, por 
consequência, sobre o próprio homem. De tal modo, frente a 
esse diagnóstico sombrio, Habermas apresenta a possibilidade 
de uma alternativa a partir da análise crítica da posição de 
Horkheimer e Adorno no seu quadro de construção teórica em 
torno da razão instrumental.

Assim, este trabalho caracteriza a discussão teórica que 
põe em jogo os parâmetros da crítica do ensino instrumental a 
partir da matriz da sua concepção, por meio dos elementos que 
lhe são característicos. E apresenta uma argumentação dividida 
em duas partes: uma primeira voltada para o quadro teórico 
da crítica da razão instrumental, em que Habermas discute a 
posição de Horkheimer e Adorno com relação a razão instru-
mental; e uma segunda na qual se estabelecem os parâmetros 



HABERMAS: ELEMENTOS PRELIMINARES PARA 
UMA CRÍTICA DO ENSINO INSTRUMENTAL
Antônio Basílio Novaes Thomaz de Menezes

107

críticos para a concepção de ensino instrumental, a partir dos 
elementos da sua fundamentação.

O quadro teórico da crítica 
da razão instrumental

Habermas traça no último capítulo do primeiro volume 
de “Teoria da Ação Comunicativa” (1988), no início do tópico: 
“a crítica da razão instrumental”, o entendimento de que essa 
crítica aparece em Horkheimer e Adorno “como uma crítica 
da coisificação” apoiada na teoria da coisificação de Lukács 
em “História e Consciência de Classes” (1989), sem, contudo, 
“assumir as consequências de uma filosofia objetivista da histó-
ria” (HABERMAS, 1988, p. 465). Para Habermas, a tentativa de 
Horkheimer e Adorno levarem a cabo uma crítica da razão 
instrumental resulta em aporias intransponíveis dentro do seu 
próprio quadro de pressupostos. 

Habermas se refere tanto à fundamentação histórica: da 
transformação da tese weberiana de racionalização (WEBER, 
1992, 1987)1 na teoria da coisificação de Lukács (1989)2; quanto 

1A racionalização ao descrever o processo de formação da sociedade moderna 
na progressiva autonomização das esferas da cultura e sua fundamentação 
por meio da razão, assinala em seu núcleo um duplo caráter: positivo, da 
progressiva institucionalização de altos níveis de racionalidade na civiliza-
ção ocidental; e negativo da irracionalidade da racionalização, expressa pelo 
enclausuramento do homem pela sua própria força libertadora na metáfora 
da jaula de ferro (WEBER, 1992, 1987).
2Segundo Habermas, Horkheimer e Adorno identificam o processo de racio-
nalização de Weber a perspectiva da coisificação de Lukács (1989), no qual o 
desenvolvimento técnico do modo de produção da sociedade constitui uma 
alienação progressiva da consciência que atingindo o último grau não teria 
mais com se alienar e então se realizaria plenamente como consciência do 
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à fundamentação da crítica da cultura na conversão da razão 
instrumental em categoria do processo histórico universal 
da civilização, ao identificar os processos de hominização e 
coisificação. Ressaltando ainda, em torno da concepção de 
Horkheimer e Adorno, a ameaça que constitui para o conceito de 
razão a caracterização da teoria sob o aspecto da contemplação 
tradicional, que nega a relação com a prática e transfere à arte 
a competência de exposição da razão3. De tal modo que, visto de 
uma perspectiva habermasiana, a crítica da razão instrumen-
tal daqueles autores aparece prisioneira da fundamentação da 
filosofia da consciência, atada à relação entre subjetividade e 
autoconsciência na esfera de dominação.

Contudo, no que se refere à crítica da razão instrumen-
tal examinada por Habermas, trataremos apenas de alguns 
aspectos importantes que conduzem Horkheimer e Adorno a 
um paradoxo e, em última análise, determina o esgotamento 
da própria crítica elaborada por aqueles filósofos.

Coisificação, racionalização e razão instrumental

É sob a perspectiva de fusão das forças produtivas 
técnico científicas com as relações de produção que a teoria da 
coisificação de Lukács se articula com a concepção de racio-
nalização de Horkheimer e Adorno na postulação da perda 

real. Embora para Horkheimer e Adorno não houvesse esse último momento, 
apenas mais alienação como característica da razão instrumental.
3Habermas critica a saída de Adorno de supressão do pensamento filosófi-
co, nos termos da perspectiva da “Dialética Negativa” (ADORNO, 2009) de 
afirmação dialética do momento da negação da consciência frente à razão 
instrumental.
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de capacidade de ruptura com o sistema frente à contração e 
redução do mundo racionalizado a uma “falsa” totalidade. De 
tal modo que na esteira da argumentação empírica a exemplo 
da ascensão do fascismo e da cultura de massas é que aqueles 
autores contestam na teoria de Lukács o elemento da superação 
da lógica hegeliana cuja racionalização integral do processo de 
coisificação encontra o seu próprio limite no “caráter formal 
de sua própria racionalidade” (HABERMAS, 1988, p. 467); num 
movimento de autorreflexão do espírito sobre si mesmo como 
uma necessidade lógica.

Ainda nessa perspectiva, na qual as ciências assumem um 
papel ideológico, Horkheimer e Adorno consideram o processo 
da coisificação, a partir da conexão do progresso técnico da ciên-
cia com o desenvolvimento das forças produtivas. Destacando 
que, no sentido das experiências históricas, explicitam-se as 
formas de manipulação da natureza subjetiva das massas, a 
qual submetida à coisificação não opõe qualquer resistência ao 
processo de racionalização social na sua dimensão empírica.

Nessa medida, as análises de Horkheimer e Adorno da 
concepção de Lukács compactuam com a noção de racionali-
zação em Weber, a partir de uma tentativa de afastamento do 
elemento da lógica hegeliana de supressão da coisificação pelo 
processo da consciência. O que na visão de Habermas (1985) 
conduz ao paradoxo da “Dialética do Esclarecimento”, no que se 
refere ao problema da autorreflexão. Já que, situado na dimen-
são empírica da coisificação, o processo da consciência sucumbe 
ante a evidência empírica negadora da autorreflexão no próprio 
processo de racionalização na sua historicidade.

A radicalização da teoria da coisificação na perspectiva da 
razão instrumental resulta para Habermas, do questionamento 
em Lukács “de que a racionalização aparentemente integral do 
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mundo encontra seus limites no caráter formal de sua própria 
racionalidade” (HABERMAS, 1988, p. 481). Horkheimer e Adorno 
assinalariam em Lukács uma apropriação hegeliano-marxista 
do idealismo objetivo que reproduz na própria consciência a 
estrutura coisificada do princípio de identidade no pensamento. 
Os autores veem no núcleo da conceituação dialética da lógica 
de Hegel o problema da identidade do pensamento na capta-
ção da verdade através da extensão abstrata do conceito, cuja 
formulação pressupõe aquilo que foi reprimido, obliterado e 
depreciado pela própria lógica. Rechaçando a solução proposta 
por Lukács (HABERMAS, 1988), Horkheimer e Adorno denun-
ciam a forma identificadora da razão na ordem do pensamento 
traindo a utopia da emancipação do conhecimento.

O argumento de Horkheimer e Adorno contra a lógica 
de Hegel, da abstração operacionalizada pelo princípio de 
identidade no interior do próprio processo de conhecimento, 
aproxima-se da lógica weberiana da racionalização na medida 
em que para ambas a própria mediação que se estabelece entre 
universal e particular “é reduzida à forma normal abstrata da 
mediação” (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 87). O que, noutros 
termos caracteriza uma “liquidação autoritária” do particular, 
uma vez que “não respeita o direito do não idêntico”, ou ainda, 
“na possível determinação da diferença” do particular univer-
salizado torna-se objeto de crítica “considerando-o, não obstan-
te imprescindível” (HABERMAS, 1988, p. 476); enquanto aquilo 
que constitui o verdadeiro objeto do conhecimento. Com isso, 
a crítica à concepção de identidade da lógica de Hegel opera-
da por Horkheimer e Adorno, dentro do seu próprio quadro 
conceitual, leva à perspectiva da razão instrumental, como uma 
radicalização da concepção luckácsiana da coisificação posta 
em consonância com a perspectiva da racionalização em Weber.
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Para Habermas, Horkheimer e Adorno tem clara convic-
ção de que aquilo que denominam de “grande filosofia”, que 
tem em Hegel o seu maior expoente, não pode mais desenvolver 
nem fundamentar uma ideia de razão nos moldes de uma tota-
lidade, na medida em que a razão, fundada na perspectiva de 
uma reconciliação universal, derrocou junto com as imagens 
religiosas e metafísicas do mundo, em meio ao processo histó-
rico da racionalização das imagens do mundo e do progressivo 
desencantamento deste assinalado por Weber. Ainda que, para 
esses autores, a “grande filosofia” continue sendo o único lugar 
para “rememorar a promessa de uma situação social verdadeira-
mente humana” (HABERMAS, 1988, p. 481), frente à própria obje-
tivação da razão instrumental na racionalização da sociedade.

Tal perspectiva por parte de Horkheimer e Adorno implica 
no abandono da via crítica imanente à ciência, na medida em que 
está inserida na esfera de uma razão instrumental não permite a 
autorreflexão mediante resgate de tudo aquilo que se encontra 
soterrado no nível das pretensões da grande tradição filosófica. 
O que se impõe com a derrocada da própria ideia de totalidade 
da razão, com o abandono da crítica ao que se coloca então a 
tarefa de tentar reabilitar tudo aquilo que foi reprimido, sem 
recorrer à ideia de totalidade “própria de uma filosofia que de 
certo modo sobreviveu a si mesma” (HABERMAS, 1988, p. 485).

Em síntese, a lógica da identidade operada no quadro da 
razão objetiva revela para Horkheimer e Adorno o desdobra-
mento da razão instrumental no processo racionalização como 
uma progressiva coisificação da consciência que se traduz na 
impossibilidade da crítica e na própria condenação da razão 
restrita ao caráter instrumental. Fazendo com que, para 
Habermas, esses autores recusem uma dimensão emancipadora 
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da racionalidade, sob as ruínas daquilo consistiu numa promes-
sa que não se realizou.

Paradoxo e limite da razão instrumental

Ainda sobre a análise da “Dialética do Esclarecimento” 
(HORKHEIMER; ADORNO, 1985)4, Habermas destaca na perspec-
tiva de Adorno e Horkheimer era caracterização do paradoxo da 
razão instrumental, ou seja, a universalização do processo de 
coisificação nos termos de uma razão instrumental que só pode 
ser transcendida a partir de dentro, resultando num tipo de 
crítica que “permanece prisioneira do modelo ao qual obedece 
à razão instrumental mesma” (HABERMAS, 1988, p. 496) nos 
termos do que se convencionou chamar de dupla dominação. Ou 
problema da dominação, que converte a razão em instrumento, 
a partir de uma concepção que alia a teoria idealista do conhe-
cimento com a teoria naturalista da ação numa perspectiva da 
razão reduzida à relação sujeito-objeto.

Assim, o questionamento do pressuposto de uma raciona-
lização aparentemente integral tem os seus limites no caráter 
formal da racionalidade. Solipsisticamente as estruturas da 
consciência traduzem na forma da razão o princípio de identi-
dade, enquanto uma abstração que despreza a eficácia da forma 
histórica da consciência e assume uma significação universal na 
forma de uma racionalidade instrumental, inerente as relações 

4O termo o Esclarecimento, em alemão Aufklaerung, denota um jogo semânti-
co no qual tanto pode ser compreendida a dimensão histórica do Iluminismo 
na sua tradução alemã quanto aquilo que está relacionado a tradição filosó-
fica da Teoria do Conhecimento como a função da própria razão.
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de intercambio, que determina as próprias formas de interação 
características da sociedade capitalista.

Para Habermas (1988, p. 483), a razão instrumental, 
concebida nos termos da relação sujeito-objeto, exclui a relação 
interpessoal entre sujeitos como um fator determinante para o 
tipo de intercambio, convertida “numa lógica do domínio sobre 
as coisas e sobre os homens”. Ele critica Horkheimer e Adorno 
por haverem ancorado os fundamentos antropológicos da 
história da espécie ao mecanismo de coisificação da consciên-
cia, mantendo assim a conexão do pensamento com o plexo da 
reprodução. De tal modo que a dominação se revela como uma 
dialética da racionalização, cujas às vitórias sobre a natureza 
externa corresponde à derrota dos conteúdos emancipadores 
da razão, onde a dominação pressupõe uma estrutura instru-
mental, que tem na autoconservação seu fim absoluto, enquanto 
motor do progresso humano.

Segundo Habermas, por um lado, a extensão da estrutura 
da consciência coisificada à forma teórica do pensamento da 
identidade revela que na ação teleológica do sujeito a razão 
instrumental “subjaz as estruturas da consciência coisificada” 
(HABERMAS, 1988, p. 483). Por outro lado, a ampliação do prin-
cípio de identidade na razão instrumental referida à dimen-
são social, anula qualquer possibilidade de saída do paradoxo 
instrumental sob a perspectiva da “dominação”, entendida a 
partir de sua forma concreta, que reduz a um denominador 
comum: o domínio do homem sobre a natureza; o domínio sobre 
outros homens; até a própria natureza interna do homem.

A dominação fundada na perspectiva de formação da 
razão repete uma mesma estrutura de poder, tanto na capaci-
dade de objetivação e controle da natureza, quanto no domí-
nio do sujeito convertido em objeto. De tal modo que, a razão 



HABERMAS: ELEMENTOS PRELIMINARES PARA 
UMA CRÍTICA DO ENSINO INSTRUMENTAL
Antônio Basílio Novaes Thomaz de Menezes

114

instrumental revela como “fim absoluto da vida a dominação 
da natureza interna e externa” do homem (HORKHEIMER; 
ADORNO apud HABERMAS, 1988, p. 483). O que de forma sinté-
tica, para Habermas, resulta num paradoxo insolúvel no que 
se refere à dimensão da historicidade da razão instrumental, 
enquanto uma lógica de dominação que se pretende ultrapassa-
da por Horkheimer e Adorno na “Dialética do Esclarecimento” 
(1985) como uma crítica à razão instrumental.

Nesse ponto, a crítica de Habermas se refere ao núcleo 
das proposições de Horkheimer e Adorno, que coloca a autocrí-
tica da razão como a via que conduz à verdade, ao mesmo tempo 
em que questiona a sua própria possibilidade de aceder à ideia 
de verdade, enquanto “uma etapa de consumado estranhamen-
to” (HABERMAS, 1988, p. 488). Tal perspectiva, levada a cabo no 
âmbito da filosofia da história, dimensão em que Horkheimer 
e Adorno se colocam, revela então uma visão deformada da 
relação entre razão e natureza, na qual a deformação atinge 
o ponto do irreconhecível, na medida em que só se pode falar 
numa relação originária entre espírito e natureza em termos 
de uma verdade que se encontra inacessível.

Habermas identifica nessa perspectiva o problema do 
médium da dominação em que a dialética da racionalização se 
coloca como caminho “seguir o rastro apagado que reconduz às 
origens da razão instrumental com o propósito de ultrapassar 
inclusive o conceito de razão objetiva” (HABERMAS, 1988, p. 486). 
De modo que, o conceito de verdade enquanto fio condutor não 
pode explicar as determinações inerentes à razão instrumental 
uma vez que teria que se apoiar numa concepção de razão ante-
rior à própria razão instrumental desde o princípio. 

Assim, Horkheimer e Adorno, ao se manterem nos limites 
da razão instrumental, denunciariam para Habermas o próprio 
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limite da crítica instrumental, evidenciada pelo próprio para-
doxo como da dominação como médium da sua fundamentação. 
De outra forma, Horkheimer e Adorno desviariam do Habermas 
(1988, p. 486) chama de “resultado mais óbvio” a “Dialética do 
Esclarecimento” (1985) poderia apontar, ou seja, o discorrer 
através do próprio sentido dos vários complexos de raciona-
lidade, como também dos processos de racionalização social.

A crítica de Habermas à insuficiência da análise do 
conteúdo racional refere-se “autointerpretação filosófica da 
modernidade” (HABERMAS, 1988, p. 493) sob a ótica do signifi-
cado da racionalização tomada como a radicalização da imagem 
da “prisão de ferro” em Weber (1987, p. 130-131), traduzida no 
âmbito da razão instrumental. Noutros termos, assinala a perda 
do sentido e da liberdade no quadro de compreensão da moder-
nidade cultural, ou ainda, daquilo que se traduz na afirmação 
do contexto da “Dialética do Esclarecimento” na qual: “a terra 
totalmente esclarecida resplandece sob o signo da calamidade 
triunfal” (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 17). 

Finalmente, ao que pese à crítica de Habermas sobre a pers-
pectiva da razão instrumental de Horkheimer e Adorno, frente 
à sua proposta de inserção do “aspecto cognitivo-instrumental, 
mais amplo, da racionalidade comunicativa” (HABERMAS, 1988, 
p. 497, grifo do autor), não há por parte deste autor qualquer 
negação dos elementos que constituem o quadro de fundamen-
tação da razão para aqueles. A razão instrumental caracteriza 
um aspecto da racionalidade moderna, o qual Habermas amplia 
com um conceito de razão comunicativa, garantindo ao seu 
modo de ver o caráter emancipador da razão.
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Elementos preliminares para uma 
crítica do ensino instrumental

Consoante à crítica de Habermas, a concepção da razão 
instrumental em Horkheimer e Adorno, se desdobra a crítica 
do ensino instrumental em torno dos elementos que aqueles 
autores levantam como fundamentos da racionalidade da 
sociedade moderna. O entrecruzamento dos pressupostos da 
análise crítica de Habermas e o exame do ensino instrumental 
marcam o esforço de reflexão filosófica sobre uma dimensão do 
fazer pedagógico que caracteriza a racionalidade da ação nas 
diferentes formas e contextos de produção.

Há uma racionalidade na dimensão instrumental do 
ensino que reflete aquela da razão instrumental, da lógica da 
identidade, da dominação e da relação meio e fim. Deslocada 
do âmbito de análise filosófica para o plano da significação da 
ação pedagógica na caracterização do ensino, a discussão da 
racionalidade no quadro atual da sua compreensão assinala a 
sua própria dimensão crítica de analisar a condição de possi-
bilidade do fazer na prática do ensino.

O ensino enquanto tal apresenta um fazer que, além da 
sua concepção e propósito, caracteriza uma dimensão instru-
mental implícita à sua realização, a qual delimita a sua coerên-
cia, o seu emprego e a sua efetividade através da configuração 
dos seus instrumentos. A dimensão instrumental traduz a sua 
importância, imanente à ação pedagógica na articulação do 
plano dos pressupostos, postulados e ideias com o exercício 
efetivo da prática na construção do significado do ensino. De 
tal modo que, sob a denominação de ensino instrumental se 
compreende a forma da racionalidade da produção e orienta-
ção pedagógica das mais diferentes metodologias, didáticas e 
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práticas de ensino como uma condição inalienável do fazer na 
constituição do seu instrumental.

Num plano mais específico, enquanto eixo de articu-
lação e atravessamento das diferentes concepções e tipos de 
ensino, o ensino instrumental constitui o imperativo da eficá-
cia como condição suficiente da racionalidade. Esta que, por 
sua vez, tem por rebatimento alguns elementos da crítica de 
Habermas na formulação de parâmetros preliminares para 
crítica do ensino instrumental. 

Assim, o que está em jogo é a racionalidade do ensino 
discutida em seu contexto de formulação, e aquilo que diz respei-
to à lógica instrumental da prática no seu plano de efetivação. 
Considerando em relação ao primeiro o quadro de compreensão da 
razão na sociedade moderna e, em relação à segunda, a hipertrofia 
do uso dos instrumentos ou da sua negação em detrimento de todo 
um espectro de possibilidades pedagógicas.

Naquilo que diz respeito ao quadro de compreensão da 
razão na modernidade descrito por Habermas, encontram-se 
os elementos contextuais da crítica educacional da dimensão 
instrumental. Isto é, da racionalização entendida sob a metáfo-
ra da “prisão” inelutável da coisificação; do paradoxo da exten-
são do domínio racional como estreitamento da racionalidade; e 
da crítica do Esclarecimento (Aufklaerung) como da sua própria 
fundamentação racional enquanto descrença da racionalidade 
em si como instrumento emancipador.

A esses parâmetros correspondem então aqueles elemen-
tos preliminares de uma crítica do ensino instrumental, no que 
diz respeito à sua condição de exame no âmbito da racionalida-
de educacional. O entendimento da racionalização corresponde 
à perda de sentido das transformações no âmbito das insti-
tuições e da dinâmica das técnicas inerentes ao processo que 
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circunscreve o desenvolvimento do ensino. Do mesmo modo que 
o estreitamento da racionalidade, direcionada a um objeto espe-
cífico, expressa o paradoxo de uma multifuncionalidade frente 
à própria incapacidade de autorreflexão. E a crítica à ilustração 
assinala a descrença nos modelos educacionais enquanto esva-
ziamento do potencial emancipador da racionalidade frente aos 
dispositivos técnico-educacionais. Com isso, a racionalização 
como coisificação, o paradoxo do estreitamento da racionali-
dade e a descrença da razão como instrumento emancipador 
traduzem, na no plano da crítica da racionalidade educacional 
o ponto nevrálgico da crítica do ensino instrumental, da lógica 
da eficácia entendendo-a no plano da efetivação pedagógica sob 
o signo da eficiência, enquanto uma hipertrofia da dimensão 
da produção dos instrumentos sem a instância crítica-reflexiva 
que lhe é inerente, como parte de todo espectro da formação 
que lhe doa sentido.

Por fim, em cada um dos aspectos de formulação da críti-
ca do ensino instrumental se colocam as perspectivas de alter-
nativas possíveis: de explorar a racionalização sob a sua ótica 
mais ampla de abertura do campo de possibilidades; de ampliar 
a noção de racionalidade, a partir dos princípios da interação e 
da intersubjetividade, como condições que lhe são inerentes; e 
de redescobrir a força emancipadora da racionalidade através 
capacidade autorreflexiva presente na lógica da eficácia, no 
imperativo da produção dos instrumentos na ordem instru-
mental do ensino. O que constitui uma proposta cujo desen-
volvimento por si constituiria um outro lugar de análise, num 
outro trabalho a ser talvez apresentado em outra oportunidade. 
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Reforma curricular, ensino de 
história e livro didático nos Estados 
Unidos da América: as experiências 

de Jerome Bruner e de Eric Donald 
Hirsch Junior (1965-2014)

Itamar Freitas

Este texto aborda a relação entre novos modelos curriculares 
e livro didático, com foco na representação histórica. Aqui, 
damos continuidade à série de estudos exploratórios, iniciados 
com Margarida Oliveira, a partir da experiência do Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD), que já rendeu três traba-
lhos. O primeiro deles descreve a e avalia o próprio PNLD e 
foi publicado no livro Para que(m) se avalia? Livros didáticos e 
avaliações (Brasil, Chile, Espanha, Japão, México e Portugal), orga-
nizado por Margarida Oliveira e Aryana Costa (2014). O segun-
do trata da qualidade do livro didático nos Estados Unidos da 
América (EUA) e está disponível na Revista História, Histórias, 
da Universidade de Brasília, desde setembro de 2014. O último 
faz o mesmo com o livro didático na França e encontra-se sob 
avaliação em um periódico especializado no Brasil. 

Aqui, entretanto, restringimo-nos à apresentação de duas 
possiblidades de organização do conhecimento histórico em 
dois exemplos de currículos prescritos reformistas: Man: a cours 
of study (DOW et al, 1971) – Um programa de estudos sobre o 
homem, mais conhecido como MACOS, e Core Knowledge, origi-
nalmente proposto em Cultural literacy: what every american needs 
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to know (HIRSCH JUNIOR, 1987) – Alfabetização cultural: o que 
todo americano deve saber. O objetivo é responder à seguinte 
questão: em que medida as iniciativas de reforma curricular 
modificam o estatuto da disciplina escolar história e o formato 
do livro didático? A questão é levantada porque muitos de nós 
têm concebido esse tipo de relação como do tipo causa-efeito 
e atrelando conservadorismo e progressivismo ideológico às 
ideias de centralização e descentralização curricular.

História e livro didático no currículo 
fundamentado na “estrutura”

O MACOS, termo formado a partir das iniciais de homem 
(MA), programa (CO) e estudos (S), é uma alternativa de currí-
culo para os estudos sociais que, na década de 1960, nos EUA, 
reunia, majoritariamente, os campos de conhecimento da histó-
ria, geografia, antropologia, sociologia, política, economia e 
psicologia. Para facilitar o entendimento, podemos afirmar 
que é uma forma de organizar os conteúdos (conhecimentos, 
habilidades e valores) de modo não disciplinar. O MACOS é um 
exemplo de “fusão” de disciplinas. 

Foi pensado, inicialmente, pelo psicólogo Jerome Bruner 
(1915-2016), da Universidade de Harvard, a partir de cursos e 
investigações realizadas, principalmente, entre 1965 e 1970. 
Bruner é o mentor da ideia de currículo centrado na “estrutu-
ra”, ou seja, na prescrição e prática de ensino fundamentado na 
redução do conhecimento a unidades mínimas, hierarquizadas 
e progressão de complexidade (FREITAS, 2011).

Se a estrutura é o fundamento psicológico do currículo, 
os conteúdos estruturantes são extraídos das ciências sociais. 
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Assim, coerente com o próprio título, o novo currículo de estu-
dos sociais tenta fazer com que os alunos aprendam o que há de 
humano nos seres humanos e, ainda, como essa humanidade 
pode ser obtida e ampliada. As próprias categorias discutidas 
em cada uma das quatro unidades do curso comunicam uma 
noção do que é o conteúdo conceitual: ciclo da vida, parentes-
co, dominação e cultura. O MACOS, contudo, não se configura 
apenas por conteúdos conceituais. Nas palavras do seu principal 
organizador, o MACOS

[...] cria a oportunidade de os alunos obterem e organizarem 

informações por caminhos similares aos praticados pelos 

cientistas sociais. Mas essa ênfase não obscurece o domínio 

afetivo – a vida emocional, artística e espiritual da criança. 

Romances e poemas foram selecionados com vistas à inclusão 

do drama, do pathos e do humor. O caráter estético dos filmes, 

a preocupação em integrar texto e ilustração e a ludicidade 

dos jogos e das atividades cria uma atmosfera na qual a crian-

ça pode expressar livremente seus sentimentos e pode criar 

materiais que reflitam seus próprios pensamentos, interesses 

e percepções artísticas (DOW et al, 1971, p. 7).

O MACOS é claro em relação ao livro didático clássico: 
ele deve ser substituído por folhetos que tratem, separada e 
profundamente, de informação que apoia as quatro unidades 
ou de conceitos isolados. 

Exemplos do primeiro tipo de folheto são: Músicas e 
lendas do Netsilik Eskimos e O mundo que conhecemos. Exemplos 
do segundo tipo são: Informação e comportamento, Comportamento 
inato e comportamento aprendido. Para cada folheto destinado ao 
aluno existe um correspondente manual do professor. Esse livro 
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contém estratégias de ensino, planos de aula, distribuição do 
tempo, bibliografia básica e auxiliar. São vinte e três os folhetos 
produzidos pelo MACOS.

E a história, que lugar ocupa nesse novo modelo de currí-
culo e de livro didático?

Entre os folhetos disponibilizados pelo MACOS, a histó-
ria narrativa clássica é minoritária para não dizer rara. Como 
o currículo é flexível, em termos de níveis de ensino e faixa 
etária; e o que importa é adquirir e ampliar conhecimentos, 
habilidades e valores que tornam o homem humano, não há 
compromisso com a linearidade causa-consequência entre eles. 
Na verdade, podemos afirmar, com grande dose de acerto, que 
a antropologia e a sociologia dão as cartas. A descrição etno-
gráfica e a comparação de padrões de comportamento (entre 
espécies e entre culturas) predominam no material didático. 

Consequentemente, a narrativa sobre determinado passa-
do participa do currículo na medida em que pode contribuir 
para o cumprimento dos seus objetivos. Assim, como estamos 
acostumados a percebê-la, a história aparece, por exemplo, no 
folheto O que conhecemos sobre o mundo, que narra a experiên-
cia de sociedades que viveram há dezenas e até centenas de 
milhares de anos (o equivalente à nossa pré-história), mas sem 
a necessidade de estar focada em determinado povo ou lugar.

O contrário também pode ocorrer, como no folheto Uma 
viagem ao Ártico. Aqui, há sim narrativa clássica. Ela conta a 
trajetória de exploradores do século XIX, por eles próprios, ou 
seja, a história é uma adaptação de diários de viagem, acompa-
nhados de ilustrações e índice.
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História e livro didático no 
currículo da disciplina formal e do 
multiculturalismo de direita

O Core Knowledge – Conhecimento Nuclear, originário das 
premissas de Eric Donald Hirsch Junior (1928-), professor de 
Educação e Humanidades da Universidade da Virgínia, é visto 
como iniciativa conservadora. Ele está fundamentado na ideia 
de que ensinar é transmitir sólidos conteúdos conceituais e 
de que as diferenças culturais devem ser incluídas de forma 
harmônica no interior da escola (BURAS, 2008).

Crítico dos progressivistas e da aprendizagem por desco-
berta (disseminada pelo próprio Jerome Bruner), Hirsch defende 
a adoção de um currículo nacional para os EUA, que ofereça 
uma base cultural comum e harmonize as diferenças (étnicas, 
de gênero, entre outras). Essas posições o conduzem à defesa de 
um currículo por áreas, não muito distante dos currículos esta-
duais em vigor: 1. Língua e Literatura; 2. Geografia, Civilização 
Mundial e Civilização Norte-americana; 3. Belas Artes (música 
e artes visuais); 4. Matemáticas; e 5. Ciências Naturais.

Pelo desenho, podemos perceber que a área 2 correspon-
de aos chamados estudos sociais, em modo bastante reduzido. 
Apenas a geografia e a história são citadas. A história, também 
de modo semelhante a muitos currículos estaduais, ganha a 
forma de uma narrativa linear clássica. Tal narrativa, no que 
diz respeito à história mundial para o grade 6 (que correspon-
de ao nosso 5º ano e ao 1º ano da midlle school – alunos de 11 
a 12 anos de idade), engloba a experiência que vai das lutas 
pela independência de países americanos (México, EUA, Brasil, 
entre outros), à política europeia, à exploração da África, os 
conflitos na Ásia e volta à Europa, encerrando-se com a I Guerra 
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Mundial. Para a história nacional, são abordadas a experiência 
das guerras e de destacados acontecimentos nos quais os EUA 
estiveram envolvidos, desde a I Guerra Mundial ao aniversário 
do bicentenário da Independência (1976).

Por fim, tratemos do livro didático. Como se configura a 
partir desse desenho curricular? O livro do professor e dos pais 
de alunos é estruturado por grades (anos) e reúne os conteúdos 
e as estratégias de ensino de conteúdos mínimos de cada área. 
É um manual multiárea (HOLDREN; HIRSCH JR., 1996).

O livro do aluno é uma obra multidisciplinar que reúne 
os conhecimentos de História e de Geografia (HIRSCH JR., 1993). 
As disciplinas são, portanto, organizadas como em uma ou 
outra coleção do PNLD que circulou na Educação de Jovens e 
Adultos, entre 2011 e 2013. Mas a maior diferença, em relação 
à proposta do MACOS é ideológica. Para Buras (2008, p. 70), as 
principais características da sua narrativa, que reúne a “nova” e 
a “velha” história de modo harmônico são a narrativa isolada de 
grupos dominantes e subalternos (não relacionadas), a ênfase 
no consenso (e não no conflito), a composição da narrativa prin-
cipal do ponto de vista dos dominantes e a narrativa secundária 
do ponto de vista dos subalternos.

Conclusões

Tentamos convencê-los de que a relação reforma do 
currículo prescrito com a forma de representação do passado 
e o modo como esse passado é configurado no livro didático 
não pode, necessariamente, ser compreendida como a de uma 
correia de transmissão. Em outras palavras, a mudança curri-
cular para o diverso ou para o comum não implica em mudança 
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imediata na maneira de como o ensino de história é concebido 
nesse currículo (fusão ou integração, disciplina ou conteúdo 
conceitual) e organizado no livro didático. 

Outra conclusão está ligada à dimensão ideológica. Pode-
-se ter um sistema curricular descentralizado humanista e 
um sistema curricular centralizado direitista, sim. Mas pode-
mos ter um conteúdo substantivo de história que transmite a 
mudança, o conflito e ideais de alteridade sem disciplina escolar 
e um conteúdo substantivo que transmite o consenso e até o 
multiculturalismo direitista em uma garantida disciplina esco-
lar história.
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Dilemas e desafios da prática 
docente em Filosofia 

Geraldo Balduino Horn
Fábio Antulio Stangue

Introdução

Esse artigo busca refletir sobre questões teórico-metodológicas 
do ensino de Filosofia. Pode-se afirmar que, por conta das idas 
e vindas como matéria escolar do Ensino Médio e, em virtude 
de suas especificidades, o debate sobre o método de ensino de 
Filosofia e a prática pedagógica, em grande medida, necessita 
ainda de um aprofundamento teórico. 

A defesa da disciplina de Filosofia, com foco próprio e 
eixo específico de conteúdos a serem trabalhados, bem como 
a necessidade de se pensar num método Filosófico capaz de 
possibilitar a aprendizagem, embora não seja consensual entre 
aqueles que concordam com sua inclusão no currículo escolar, 
constitui-se uma preocupação recorrente. Trata-se de uma 
disciplina como todas as outras. Possui as mesmas condições 
e responsabilidades didático-pedagógicas, demarcado por 
um estatuto epistemológico próprio a partir de um acervo de 
textos, temas e problemas que definem uma linguagem e uma 
terminologia específica. Nesse sentido, a Filosofia constitui uma 
área de conhecimento diferente, autônoma e não se confunde 
com as demais. Fazer Filosofia é pensar de um modo diferente 
do modo científico e do modo como a área das artes pensa e se 
realiza. Diferenças fundamentais que ainda precisam ser melhor 
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compreendidas e estudadas do ponto de vista da sua inserção 
no universo e na cultura escolar. As disciplinas denominadas 
humanísticas padecem – e por vezes se regozijem – de ataques 
sobre sua falta de cientificidade, mas não é exatamente esse o 
ponto contestado quando perguntam “aulas de Filosofia, para 
quê?”. É uma questão tanto metodológica como de estatuto 
epistemológico uma vez que há um saber historicamente 
acumulado que a legitima como disciplina escolar. O imbróglio 
agora não é mais sobre a utilidade e o sentido da Filosofia, ou 
sobre sua presença no currículo. Trata-se, principalmente, de 
um problema de natureza epistemológica sobre o qual pensa 
e fala o professor, ou seja, a partir de que Filosofia e método 
ensina? A natureza do tratamento com as questões filosóficas 
pressupõe uma metodologia de ensino altamente engajada, 
no sentido de que a própria forma de apresentação altera o 
conteúdo de ensino. Conteúdo e método fazem parte de mesmo 
momento, ou seja, o modo filosófico de pensar não só orienta 
como também se confunde com o andamento e o ethos da aula.  

A funcionalidade da disciplina de Filosofia está atrelada 
ao modus operandi da escola como um todo, preocupada, sobretu-
do, com o cumprimento das diretrizes que norteiam as práticas 
pedagógicas oriundas das orientações das secretarias estaduais 
e do MEC. Se defendemos um lugar próprio para a Filosofia nas 
grades curriculares e se lutamos por uma posição minimamen-
te definida para a disciplina dentro do contexto das instituições 
escolares, não podemos deixar de atentar para o fato de que as 
condições são ainda muito precárias. Trata-se da dificuldade em 
propor o filosofar no contexto de uma estrutura que não propi-
cia isso. Em outras palavras, a disciplina de Filosofia carece de 
um ambiente escolar mais propício ao filosofar. 
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Diferentes perspectivas sobre o 
ensinar-aprender filosofia

Não vemos nem ouvimos, com muita frequência, 
professores de Matemática ou Física, de Biologia ou Química, 
perguntando-se sobre a natureza da sua disciplina. A pergun-
ta “pelo que é” parece atribuição inerente e inalienável da 
Filosofia, da qual ela não poderia jamais furtar-se. Não leva-
ríamos a sério uma pessoa imodesta que proclamasse o quanto 
sabe o que é a Filosofia. Entretanto, desde que se proponha 
trabalhar com o ensino da Filosofia na escola, o professor, 
mesmo não afirmando em que consiste propriamente o filoso-
far, partirá sempre de um princípio, de um entendimento acerca 
dos elementos que constituem o trabalho filosófico. A própria 
concepção de Filosofia do professor, ou o que ele considera como 
legítimo aprender em sua disciplina, é o que dará o enfoque 
segundo o qual ele apresentará e desenvolverá os temas propos-
tos em suas aulas no Ensino Médio. Isso se justifica pelo fato de 
que o processo do ensino de Filosofia dar-se-á, principalmente, 
dirigido pelo ponto de vista do professor acerca do que seja a 
Filosofia ou o filosofar. 

Por isso que a primeira questão a ser abordada (normal-
mente é também um tema abordado em capítulos iniciais dos 
livros didáticos de Filosofia) diz respeito à natureza da Filosofia, 
ou do Filosofar, isto é, em que consiste, especificamente, fazer 
Filosofia? As posições a respeito de tal tema divergem em 
diversos sentidos, não obstante, podemos traçar um quadro 
básico das compreensões correntes sobre o assunto. No livro 
“Convite à Filosofia”, material didático que se tornou referência 
para o ensino de Filosofia no nível médio brasileiro, Marilena 
Chauí fala sobre a relação entre Filosofia e História, e da relação 
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entre a História da Filosofia e a Filosofia da História, lembrando 
que “a filosofia está na história e tem também uma história” 
(CHAUÍ, 2003, p. 29). 

Christian Delacampagne ao tratar dessa problemática 
assevera: 

[...] que a filosofia não existe fora da sua própria história, que 

ela se confunde com o corpus dos textos nos quais se expres-

sa. E que filosofar consiste, primeiramente, em explicar-se 

através desses textos: em outras palavras, em enfrentar, para 

retomá-los ou afastá-los, os problemas que eles levantaram e 

as teses que formularam (DELACAMPAGNE, 1997, p. 7).

Fazer Filosofia, para esses autores, consiste basicamente 
em conhecer profundamente os temas e problemas aborda-
dos pelos grandes pensadores das mais variadas correntes da 
história do pensamento filosófico, por meio de uma releitura 
crítica de suas principais obras. Isso significa dizer que o fazer 
filosófico em sala de aula implica numa tomada de posição. Uma 
“atitude” que não depende somente do conhecimento que o 
professor possui da história tradicional da Filosofia, com suas 
correntes de pensadores, mas depende, principalmente, de 
atuar enquanto filósofo. 

Outros autores, entretanto, consideram a criação de 
conceitos como especificidade da Filosofia. Assim, o traba-
lho com ensino de Filosofia deveria, sobretudo, propiciar um 
ambiente no qual o processo de criação de conceitos possa 
efetivar-se. Para Giles Deleuze e Félix Guattari (1992), há que se 
distinguir o que é a Filosofia do que é a Arte e do que é a Ciência 
pelo específico “plano” por meio do qual cada uma dessas áreas 
do conhecimento se desenvolve e aparece ao pensamento. 
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O “plano” da Filosofia é, segundo os autores, especifi-
camente produtor, por assim dizer, do conceito. Se a tarefa da 
Filosofia é a criação de conceitos, a tarefa da Ciência, por sua vez, 
é criar funções (de maneira a fazer uma interpretação empíri-
ca/racional da realidade) e a tarefa da Arte é produzir afetos 
(através de uma perspectiva estética da realidade). Essa posi-
ção, que coloca a Filosofia na primazia da criação de conceitos 
para exprimir o mesmo real da Ciência e da Arte, mas por meio 
de uma abordagem distinta dessas duas últimas, é apreciada 
e defendida por vários autores, sobretudo aqueles que gostam 
da tradição platônica que vê a Filosofia como possibilidade de 
alcançar um tipo de conhecimento explicitado numa forma de 
pensamento puro e puramente racional, em contraposição aos 
sábios orientais, os quais pensam por meio de imagens. 

Uma concepção da Filosofia como criação de conceitos 
pode ser, sem dúvida, interessante do ponto de vista do ensino 
da Filosofia nas escolas de nível médio, desde que se pense o 
conceito como uma forma racional de tratamento de problemas, 
na medida em que o conceito surge exatamente para trazer luz 
a uma questão-problema. Nesse sentido, o engajamento num 
ensino que procure criar conceitos necessariamente desemboca 
numa forma de ensinar que procura estabelecer problematiza-
ções, contextualizando questões cotidianas, atuais ou recor-
rentes, de toda forma filosóficas. A principal característica do 
conceito é que ele não é dado, ou simplesmente transmitido.

No entanto, é necessário alertar que Deleuze e Guattari 
pensaram a produção do conhecimento em Filosofia como 
problema filosófico e não estavam preocupados e nem inte-
ressados de modo imediato com a problemática do ensino de 
Filosofia. As aproximações ou mesmo as apropriações concei-
tuais de noções e perspectivas como as acima apontadas para 
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pensar a prática filosófica em sala de aula (elementos meto-
dológicos), são sempre muito arriscadas na medida em que 
acabam tornado à discussão metodológica muito procedimental 
e técnica. Pode-se incorrer num sério risco de esvaziar o senti-
do teórico proposto ou mesmo de distorcer o que foi dito em 
sentidos e para contextos diferentes.  

De um modo geral, é possível afirmar que, embora não 
pareça preocupar a maioria dos professores do Ensino Médio 
o fato de todos os anos ter que iniciar suas aulas explicitando 
o que é a Filosofia, esse fato constitui, sim, um dos elementos 
justificadores da especificidade da própria Filosofia. Partir da 
Filosofia como problema filosófico, se bem conduzido, certamen-
te possibilita a realização da Filosofia (do ato de filosofar). Talvez 
o problema resida sobre o modo e a forma como se apresenta 
a Filosofia. Os objetivos da disciplina de filosofia nesse âmbito 
reforçam variadas elucubrações acadêmicas alusivas às ques-
tões sobre o que venha ser a Filosofia, expressas, entre outras, 
pelas proposições mais entusiastas da “busca pela verdade”, ou o 
“equacionamento do enigma da existência humana” ou mesmo a 
“resposta pelo sentido da vida”, e outros mistérios do Universo, 
restringindo-se tão somente ao “domínio dos conhecimentos 
básicos necessários ao exercício da cidadania”. O mais importan-
te, talvez, seja considerar os elementos acerca do modus operandi 
da Filosofia, do método filosófico de interpretar e ler o mundo. 
Nesse sentido, debruçar-se sobre critérios para estabelecer qual 
seria a perspectiva filosófica que se pode julgar como sendo a 
mais adequada para ser desenvolvida em sala de aula, é, sem 
dúvida, uma medida não só salutar como necessária. 

Resolver esses dilemas não é coisa fácil, como enaltecido 
por Celso Favaretto (1995, p. 77):
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Ensinar Filosofia: mas qual filosofia? Em que consiste a 

especificidade do filosófico? E, se não há conteúdos básicos e 

métodos fixados, o que deve ser considerado o mínimo neces-

sário para realizar uma suposta especificidade em termos de 

ensino? Assim, o professor de filosofia (no 2º grau notadamen-

te), para enfrentar as injunções de sua atividade, antes de 

definir-se por conteúdos, procedimentos e estratégias (o que 

deve ser ensinado?, o que pode ser ensinado?, como ensinar?) 

precisa definir para si mesmo o lugar de onde pensa e fala. 

Neste sentido, pode-se dizer que o ensino de filosofia vale o 

que vale o pensamento daquele que ensina. 

A concepção do professor sobre o que é ou vem a ser a 
Filosofia propriamente dita é que vai acabar sendo, no trabalho 
em sala de aula, o principal elemento norteador dos processos 
de ensino. Certo é que um professor dogmático, por assim dizer, 
vai acabar favorecendo um ensino dogmático. Um professor que 
privilegia o acúmulo de informações vai estipular uma forma 
de ensino cujo foco seja a memorização exacerbada e assim por 
diante. Em contrapartida, nosso interesse recai sobre a escola 
que procura desenvolver a autonomia intelectual e moral do 
estudante. Uma escola que não apenas prepare para a vida, mas 
também prepare o aluno para pensar criticamente a sua vida e 
possa assim intervir na sociedade. Com a melhor das intenções, 
e cumprindo o desiderato máximo do ensino de filosofia, qual 
seja a de conferir ao aluno a apreensão dos conceitos básicos ao 
exercício da cidadania, surge o imprevisto mais do que previsí-
vel: como fazer? Nesse caso, o objetivo do professor parece ser 
muito claro, quase explícito:
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Não se trata apenas, e nem em primeiro lugar, da opção por 

conteúdos (informações, rede conceitual, problemas), mas 

daquilo que possa garantir a entrada nos procedimentos filo-

sóficos; isto é, à produção da familiaridade com um modo de 

linguagem que articula fabricação de conceitos, argumenta-

ção, sistematicidade e significação (FAVARETTO, 1995, p. 78).

A noção de conteúdo filosófico está no âmago da proble-
mática do ensino da Filosofia. O que é um conteúdo na disciplina 
de Filosofia? Alguns autores observam as implicações causadas 
pela aparente dificuldade no encaminhamento metodológico do 
ensino de filosofia, efeito claro e previsível oriundo de uma só 
e mesma causa, qual seja, a indefinição do que seja exatamente 
um conteúdo filosófico e a maneira com a Filosofia se instala 
como conhecimento. Por um lado, tem-se aí o dilema que se 
expressa quando, de um lado, existe a necessidade de trabalhar 
com um conteúdo, digamos, “não-dado”, mas “por-fazer” e, por 
outro lado, a exigência de clarificação. A estrutura pedagógica 
do sistema educacional público exige que os conteúdos a traba-
lhar estejam explícitos, sistematizados, organizados, planejados 
e, quem sabe, classificados de maneira organizada, senão em 
ordem progressiva de importância ou nível de entendimento1.

Hoje há uma compreensão de que uma determinada 
disciplina não é superior à outra, apenas diferenciada em suas 
especificidades e metodologias. Todas as disciplinas, pelo menos 
teoricamente, possuem o seu valor enquanto componente 

1As Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná adotam a ideia da distri-
buição dos conteúdos através de grandes eixos, chamados de “Conteúdos 
Estruturantes”, dos quais derivam todos os outros conteúdos, mais especí-
ficos, a serem propostos e desenvolvidos nos Planos de Trabalho dos profes-
sores em sala de aula.
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curricular, e devem ser tratadas com a devida seriedade e 
respeito. Ora, como falar de equidade quando algumas disci-
plinas têm o dobro da carga horária de outras que são tão 
importantes quanto elas? Na realidade, a pergunta também 
passa pelo significado social e cultural que o conhecimento 
assume, ou seja, quem, de fato, estabelece o critério que defi-
ne, por exemplo, que as áreas do núcleo duro da ciência têm 
mais importância e valor para a formação do adolescente que 
as matérias ligadas ao campo das humanidades. Certamente, 
temos de enfrentar ainda resquícios que são anteriores aos 
processos ditatoriais pelos quais o país passou recentemente, 
há ainda uma forte presença das decisões de caráter positivis-
ta presente nas práticas escolares atuais que se revelam como 
práticas hegemônicas de concepção de mudo e de homem.

Desafios do filosofar em sala de aula

Nem sempre ponderamos sobre as especificidades ou 
características de cada disciplina curricular, e no caso da 
disciplina de filosofia, notadamente no que diz respeito ao 
Ensino Médio,

pode-se dizer que não é muito fácil compreender em que 

consiste uma aula de filosofia. Talvez isso seja assim porque 

existem muitos tipos de aulas de filosofia, em uma mesma sala 

e classe, e isso nem sempre é reconhecido. (ROCHA, 2004, p. 18).

Não apenas esse aspecto do ensino de filosofia não é 
reconhecido, como também parece que a “estrutura escolar” 
não pode prescindir – na verdade, cabe indagar se não pode ou 
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se não deseja prescindir – de uma padronização dos processos 
de ensino-aprendizagem mais elementares. Jean-Claude Forquin 
nos lembra uma das principais características da organização 
do saber escolar: sua categorização ou divisão por disciplinas 
ou matérias de ensino. Fazendo alusão ao pensamento de Pierre 
Bordieu, diz que

a cultura escolar dota assim os indivíduos de um corpo 

comum de categorias de pensamento e cumpre por isso uma 

função de integração lógica ao mesmo tempo que de integra-

ção moral e social (FORQUIN, 1992, p. 29).

Os planejamentos de aula, os critérios de avaliação, os 
encaminhamentos disciplinares, tudo segue um determinado 
modelo, cujo formato não parece muito afeito a rebeldias no 
sentido de que a filosofia não se presta a absolutamente toda 
e quaisquer adequações formais de caráter metodológico ou 
avaliativo. Não discutimos aqui até que ponto a disciplina de 
Filosofia precisa de “outra” escola. Ou, melhor dizendo, de outro 
ambiente escolar mais adequado ao pensamento filosófico. 
Porém, é sempre válida a lembrança de que nem todas as disci-
plinas terão condições de atender às exigências de uma grade 
curricular marcada por um viés notadamente cientificista.

De todo modo numa tentativa de superação dessa dico-
tomia, tomamos a posição que garante um status quo mínimo 
ao trabalho com ensino de filosofia, e que aponta para uma 
sistematização – de resto necessária – dos conteúdos a serem 
trabalhados de forma filosófica. Ademais, quando se trata da 
definição do que seja conteúdo em Filosofia, o que parece mais 
importante é garantir a ligação próxima, estrita e permanen-
te da forma de ensino com o conteúdo abordado. A discussão 
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sobre conteúdo no ensino da filosofia é, em uma palavra, uma 
questão de metodologia. Certamente é possível, para um bom 
professor – desde que tome o devido cuidado de não cair no 
espontaneísmo – tratar de qualquer assunto de um modo filosó-
fico, e até mesmo cometer o abuso (nesse caso, para um péssimo 
professor) de tratar de maneira não-filosófica uma questão ou 
um problema tido e havido como “filosofia” nos parâmetros da 
mais pura tradição greco-europeia. 

Uma vez que a relação entre a metodologia empregada 
e o conteúdo propriamente dito surge tão enfaticamente em 
nossas observações, torna-se claro, num primeiro momento, ao 
menos um pouco daquilo que não pode ser considerado como 
“conteúdo” de Filosofia para o Ensino Médio. Em que consis-
te, portanto, a definição prévia de conteúdo que tentamos 
esboçar, um conteúdo detentor pelo menos daqueles aspectos 
mínimos necessários ao cumprimento do papel esperado do 
ensino de filosofia?

Pelo que foi exposto, não se trata da mera memoriza-
ção de datas, nem qualquer outro enfoque cuja repetição seja 
o principal objetivo; nem tampouco se trata de conferir ao 
aluno a bem-aventurança da erudição, incrível sorte daque-
les que estudam copiosamente a tradição filosófica que vai 
de Tales a Wittgenstein. Não se trata, portanto, da escolha 
por este ou aquele determinado tema para ser trabalhado de 
uma determinada forma, mas, ao invés, da escolha dos meios 
pelos quais determinados temas serão tratados. A maneira do 
tratamento das temáticas é que vai determinar a “filosoficida-
de” (em outras palavras, o caráter eminentemente filosófico) 
daquele objeto de ensino. Pode-se filosofar sobre praticamente 
qualquer assunto. Sistematicamente, é notória e conhecida a 
divisão dos temas normalmente aceitos na grande tradição da 
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história da filosofia, a saber: teoria do conhecimento, política, 
ética, metafísica, ontologia, estética, lógica e vários outros. 
O que eleva tais temas à condição de filosóficos não é só a 
autoridade dos pensadores iminentes que deles trataram, 
mas, principalmente, a possibilidade de problematização da 
realidade à qual são naturalmente afeitos. 

Com efeito, todos os problemas filosóficos pertinentes e 
relevantes, já levantados ou a serem levantados, invariavelmen-
te recorrentes, podem ser classificados dentro de uma temática. 
Até porque se um problema absolutamente novo fosse levan-
tado, tratar-se-ia justamente da criação de uma nova temática 
filosófica, surgindo assim imediatamente um novo tema de 
trabalho para os filósofos. 

São essas temáticas ou, antes, o tratamento dado a essas 
temáticas que vai determinar, no final das contas, se estamos 
falando de uma aula de filosofia ou de uma aula “quase” filosó-
fica que não dá conta do verdadeiro sentido do fazer filosófico, 
esgotando-se na reprodução ou mera transmissão de conhe-
cimentos acumulados pela tradição histórica. Mesmo quando 
esses conhecimentos aparecem sob nova roupagem, é preciso 
ainda ater-se ao que podemos chamar de “caráter filosófico” 
no tratamento dos temas, ou seja, é preciso abordar as questões 
fundamentais expressas dentro dos temas ou assuntos, e só 
então essa temática acaba sendo corretamente entendida como 
filosófica. Trata-se, portanto, do tratamento de problemas. 
A maneira como tratamos dos problemas (e mesmo de alguns 
paradoxos) determina o quão filósofos somos ou podemos ser. 
A forma como esses problemas são levantados em sala de aula 
determina o quanto ou qual tipo de filosofia poderá surgir ali. 
Egocentrismos à parte, compreendemos o quanto “a filosofia 
é uma disciplina especial, na medida em que se ocupa com 
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a investigação da forma, dos limites, das condições de nosso 
aparato cognitivo e de ação” (ROCHA, 2004, p. 24).

Há inúmeros exemplos desses conteúdos-problemas. 
De qualquer maneira, basta salientar que quanto mais filosofica-
mente engajados o professor e os alunos na compreensão dessas 
“problemáticas” ou problematizações, tanto mais potencialmen-
te válido tende a ser o processo do “fazer filosofia” na escola. 

Conclusão

Concluindo, é preciso discutir os modos pelos quais 
o processo ensino e aprendizagem pode ser efetivado. Por 
vezes, a aprendizagem do aluno depende mais da atitude filo-
sófica, da concepção de método adotada pelo professor em 
suas aulas do que da crença de que a simples adoção de um 
conjunto de procedimentos didáticos e pedagógicos garantem 
a aprendizagem de conteúdos filosóficos. Faz necessário 
desmistificar a compreensão recorrente de que o problema da 
aprendizagem reside na falta de procedimentos metodológicos, 
ou seja, que basta ao professor assumir uma “metodologia 
de ensino adequada” e a aprendizagem concretizar-se-á. Em 
filosofia como nas outras áreas do conhecimento tem de haver 
uma forma objetiva de apreensão de significados. Isso não 
significa dizer, apesar das condições reais de aprendizagem dos 
alunos e da existência de um programa mínimo de conteúdos, 
que as mediações realizadas para a apreensão da aprendizagem 
sejam as mesmas. Isto é, o ensinar-aprender Filosofia depende 
substantivamente de uma atitude filosófica que necessita ser 
instalada durante as aulas, atitude essa que se encontra inscrita 
no modo como a Filosofia opera como conhecimento.   
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A objetivação na Filosofia acontece no âmbito do ensino 
no instante em que o professor, enquanto mediador da apren-
dizagem e sujeito do processo de ensino, e o aluno, enquanto 
sujeito da aprendizagem, partem de um conteúdo ou situação-
-problema, como por exemplo, “a política é distinta da moral” 
ou “os homens são iguais” ou ainda “existe a verdade”. Para 
que a transmissão e comunicabilidade dos conteúdos ocorram 
necessitam, professor e aluno, de uma linguagem comum carre-
gada de terminologias específicas a partir de contextos também 
situados e lugares filosóficos também circunscritos em tempos 
e espaços diferentes. 

Por mais que se queira, nem sempre o processo de apren-
dizagem se dá simultaneamente aos processos de ensino. O fator 
temporal, tempo cognitivo fruto não somente das diferenças 
espaço-temporais entre alunos e professores, mas também 
como das diferenças de conhecimentos acumulados, das expe-
riências de vida e das expectativas em relação ao conteúdo 
apresentado, é preponderante no entendimento da diferença 
que pode existir entre o tempo de ensinar (relativo mais espe-
cificamente ao professor) e o momento de aprender (relativo 
mais especificamente ao aluno). Nessa diferença consiste a 
quase impossibilidade ou demasiada dificuldade da constru-
ção do conhecimento em sala de aula, e a dificuldade aparen-
te do aluno em entender determinados conteúdos, o que por 
vezes se expressa, ao fim e ao cabo, na mera memorização de 
informações, ou apreensão de fórmulas práticas na resolução 
de problemáticas propostas, insuficientes para os fins a que se 
destina a disciplina de filosofia no Ensino Médio.
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Ser docente: caminhos do 
ensinar e do aprender

Junot Cornélio Matos

Os especialistas a serviço das 
pessoas, eis a questão, não de alguns 

políticos. As pessoas aprendem a 
governar governando. A principal 

educação na política é a participação 
ativa nos negócios, o que implica 

uma transformação das instituições 
que incita a essa participação 

e a torna possível, enquanto as 
instituições atuais rejeitam, 

afastam e dissuadem as pessoas de 
participar dos negócios. Mas isto 

não basta; é preciso que as pessoas 
sejam educadas para o governo 

da sociedade na coisa pública. 

(Castoriadis – Postscriptum 
sur l’insignifiance, 2004)

É nossa intenção desenvolvermos algumas reflexões sobre 
o trabalho do(a) professor(a). O pressuposto que articula as 
ideias apresentadas na presente reflexão é que o alvorecer 
do novo milênio, no contexto de uma sociedade globalizada 
e excludente, faz aflorar demandas para os profissionais da 
educação, que impelem o repensamento de sua mesma identi-
dade profissional. 
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A escola: um espaço do trabalho docente

Centraremos nossa reflexão, inicialmente, na escola, 
considerando que esta é um locus privilegiado, no contexto 
atual, onde a prática educativa formal se desenvolve de forma 
rigorosa e sistemática.

O pressuposto que organiza nossa discussão assenta-se 
na compreensão da Escola como um concreto onde se dão dife-
renciadas práticas sociais que interiorizam atitudes, formas 
de conduta e aceitação das relações sociais imperantes. Para 
nós, esse é o palco sobre o qual o professor desenvolve o seu 
trabalho pedagógico. Vejamos, então, algumas características 
deste ambiente.

Segundo Enguita (1989, p. 163), a obsessão pela manuten-
ção da ordem é uma das características importantes, se não a 
mais, que as escolas têm em comum. 

[...] a ordem pode ser defendida por razões técnicas, tal como 

a impossibilidade de que a voz do professor chegue a todos se 

alguns falam ou o fazem em voz alta. A maioria dos profes-

sores, para não dizer a totalidade, pensam que é a condição 

imprescindível de uma instrução eficaz. Diante de qualquer 

turma de alunos é uma obsessão permanente, e diante de 

alguns, os ‘grupos difíceis’, pode chegar a converter-se no 

único objetivo. Muitos professores têm a primeira notícia 

disso quando, ao incorporar-se a uma escola, o diretor adver-

te-os que não importa tanto o que ensinem a seus alunos 

quanto que saibam mantê-los em ordem. Com raras exceções, 

os demais acabam por aprender a mesma coisa pelo caminho.
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Vinculada à questão da ordem está a da competência 
“técnica” do professor para impor a autoridade e a submissão 
à mesma. Assim, confundem autoridade com autoritarismo, 
reduzem os estudantes a meros executores de tarefas, previa-
mente, determinadas, como se a autoridade fosse instrumento 
para estabelecer a submissão, e, portanto, da negação do outro 
enquanto ser de possibilidades. Dessa forma, parece oportu-
no manter os jovens num estado de dependência crônica: eles 
não pensam, não sabem, não querem. Eles apenas “aprendem” 
e obedecem. Tal postura está oposta à livre criatividade e ao 
exercício da criticidade inerentes ao ser humano.

Outra marca do trabalho escolar, no que tange ao univer-
so de suas relações, é a impessoalidade. Parece que não existem, 
em algumas situações, pessoas concretas. As características 
individuais e as necessidades pessoais são remetidas ao cole-
tivo “alunado” (para alguns, “clientela”) e aos parâmetros que 
delineiam o perfil deste “alunado”. O aluno transforma-se em 
número de matrícula, grau de escolaridade, cor de fardamento 
etc., o que se pede é sua adequação ao retrato coletivo, traçado, 
ou, na categoria em que foram incluídos;

deverá aceitar ser tratado como exercendo um papel mais 

ou menos preciso: aluno, aluno da terceira série, aluno de 

geografia da terceira série, aluno repetente de geografia da 

terceira série etc. (ENGUITA, 1989, p. 168). 

Seguindo os passos de Freire (1967, p. 67-80), para carac-
terizar, com ele, um modelo de educação, classificado, por esse 
mesmo autor, como “Educação Bancária”, poderíamos apre-
sentar algumas posturas inerentes ao trabalho desenvolvido 
pelo professor:



SER DOCENTE: CAMINHOS DO ENSINAR E DO APRENDER
Junot Cornélio Matos

147

• o senhor e dono absoluto da verdade;

• aquele que tem a posse do saber cristalizado e repas-
sado de geração em geração, sem nenhuma possibili-
dade de questionamento crítico ou intervenção por 
parte do seu alunado que, para ele, é clientela passiva 
e vazia, “tabula rasa”; 

• o professor que se enquadra perfeitamente no mode-
lo da escola tradicionalista e naquele da “competên-
cia” moderna que credita à competência ao acúmulo 
maior possível de conteúdos acabados. Para esse 
profissional, a ciência continua sendo objetiva e 
neutra e o “saber”, um patrimônio a ser perpetuado;

• é o famoso professor das fichinhas amareladas, do 
“quem manda aqui sou eu”, ou, ainda, do “você sabe 
com quem está falando?”;

• um professor preocupado com a ordem, a disciplina, 
cujos resultados de seu trabalho são traduzidos em 
termos de “notas”; 

• seu trabalho é concebido como apolítico, por isso 
compreende que é suficiente transmitir conteúdos e 
impor disciplina para formar bem seu alunado.

As relações que se desenvolvem, no interior da escola, 
são, naturalmente, móveis, como todas as demais. Professores 
e alunos estão envolvidos, em relações complexas, na sala de 
aula e que envolvem relações sociais, políticas, e, também, 
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epistemológicas do próprio saber que está lá, porque o professor 
é sempre professor de alguma coisa. Contudo, o espaço micro 
da “aula” indica que toda produção, que dela deriva, é produ-
to coletivo, a produção do saber, na sala de aula, resulta do 
trabalho do professor e do aluno. Entretanto, essa relação de 
reciprocidade é negada, pela atuação arbitraria do professor, 
sobre a personalidade do aluno. 

O professor: um ser em construção

O professor é um ser que visa expressar-se socialmente 
em um ou outro papel social, visto que em sua concretude, em 
seu cotidiano desempenha papéis reais de homem, mulher, pai, 
mãe, filho, filha, entre outros. Na condição de profissional, ele 
realiza várias dimensões do seu ser, como a de animal político, 
sujeito de razão, ser lúdico, etc. Em uma dessas dimensões, é o 
que professa (que anuncia), pelo exercício concreto de um traba-
lho (de um serviço), crença nas possibilidades de construção do 
ser humano e na transformação da sociedade (por meio de um 
trabalho). Aqui nos referimos a professar no sentido de anunciar, 
e ao anúncio, como plataforma de construção (MATOS, 1999).

Se é verdade que a curiosidade está no início do processo 
de construção de significados do ser humano, em sua relação 
com o mundo de sua existência, é porque ela resulta do espanto. 
Diz Platão que “do que o filósofo mais sofre é do espanto, pois 
não há outro início para a filosofia senão o espanto...” (Teeteto 
155d). Para o filósofo, o pensamento emerge de incidentes da 
experiência viva e a eles permanece ligado, já que são os únicos 
marcos por onde pode obter orientação”. Quer dizer, as arti-
culações entre o pensamento e o universo das experiências 



SER DOCENTE: CAMINHOS DO ENSINAR E DO APRENDER
Junot Cornélio Matos

149

concretas, vivenciadas pelo ser humano é um caminho para 
que se desenvolva a reflexão.

Cada docente e aluno deve ser convidado a tornar-se 
estudante, e o estudante, um leitor da vida, de sua realida-
de, de suas vicissitudes. Assim, cada um será mobilizado pela 
própria dinâmica existencial e pelas provocações da realidade, 
na qual encontrará motivação para desenvolver, em atenção a 
esses apelos, muitas das faculdades de exteriorização do ser 
inerentes a ele. A prática poderá, então, encher-se de idealis-
mo, porque não está atrelada a uma lógica que visa, primei-
ramente, ao produto, mas, à contribuição para formar uma 
pessoa em sua concretude e totalidade. Pessoas por inteiro! 
Estas poderão interferir, significativamente na vida dos jovens 
estudantes, porque não serão, somente, “pronunciadores de 
aulas”, porém, pensadores abertos, sensíveis e comprometidos 
com sua prática e sua teoria. 

Freire (1997, p. 24) defende que ensinar pressupõe apren-
der, defende que “a reflexão crítica sobre a prática se torna uma 
exigência da relação Teoria/prática sem a qual a teoria pode ir 
virando blábláblá e a prática, ativismo”. O aprendizado docente 
e a construção de específicos saberes profissionais passam por 
toda sua trajetória de vida. Não é, por acaso, que nos tornamos 
professor/professora; e muito menos, que nos direcionamos 
a este ou àquele campo do conhecimento. A formação inicial 
oferece instrumentos e deve preparar-nos o caminho, abrin-
do horizontes, para o exercício pertinente à docência. Mas, é 
no trabalho pedagógico desenvolvido no chão da escola que, 
efetivamente, configuramos nosso jeito peculiar de ser e atuar, 
conferindo-nos uma identidade, em permanente mutação 
(MATOS, 1998a, p. 303).
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A dimensão antropológica da prática docente

A vida cotidiana, na sua totalidade, é construída na 
partilha com outros. Não apenas no ambiente escolar, diutur-
namente, estamos em constante contato com outros homens, 
na comunicação e na interrogação. Mesmo quando estamos 
sozinhos, na biblioteca, ou realizando tarefas individuais, por 
exemplo, os outros estão de algum modo “presentes”. Mas a 
presença maciça do outro acontece, na situação face a face 
(RABUSKE, 1981, p. 142). Nessas relações, face a face, muitas 
coisas podem acontecer, inclusive a apreensão da subjetivida-
de, exteriorizada, do outro mediada pelo o máximo de sinais e 
expressões. Ocorre que, aí, a subjetividade do eu torna-se outro, 
porque objetivada para o mundo além de sua interioridade. Essa 
apreensão, de realidades ontológicas e existenciais diferentes, 
propicia, não somente, o encontro de “eus” diferenciados, pelas 
características peculiares a cada um, mas, ainda, o encontro 
consigo mesmo. Isso porque defendemos que é mediado pelo 
universo das nossas relações que nós nos percebemos com um.

Algumas questões podem provocar, num primeiro 
momento, nossa reflexão em torno desta relação face a face, 
cujos papeis são instalados, sob os cognomes professor, aluno

O que é o aluno para mim? Objeto que  observo e sobre o qual 

derrubo “meu saber” ou um sujeito com o qual compartilho 

experiências? Alguém a quem não concedo o direito de se 

expressar, o direito de autoria? Ou, quem sabe, apenas reco-

nheço sua voz quando ela é um espelho da minha? Aceito seu 

discurso apenas quando reproduz o meu? O que acontece em 

minha sala de aula? Ela é um espaço para monólogos ou lugar 

onde muitas vozes diferentes se intercruzam? Que tipo de 
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interações aí transcorrem? Falo para um aluno abstrato ou ele 

existe para mim marcado pelo tempo e espaço em que vive? 

Conheço o seu contexto, os seus valores culturais? O conteúdo 

das disciplinas tem a ver com esse meio cultural, com a vida 

dos alunos? Minha sala de aula é um espaço de vida ou apenas 

um espaço assepticamente pedagógico? (FREITAS, 1996, p. 18).

O tipo de relacionamento que se estabelece, entre profes-
sores e alunos pode tanto favorecer um ambiente, saudável e 
propício, para o trabalho pedagógico, quanto inviabilizá-lo. Na 
verdade, o cotidiano do trabalho docente é palco de um traba-
lho invisível, em que, nem sempre, estão postas as condições 
mínimas necessárias, para uma convivência, favorável ao cres-
cimento dos seus atores, e, às vezes, até, camuflam situações 
adversas. Costa e Rodrigues (1999, p. 23) escrevem que este palco 
está ocupado por professores, alguns dos quais, “desmotivados, 
cansados e mal-humorados”; e, por estudantes mal orientados 
que “não sabem ao certo o que esperar e como se comportar 
na escola”. Entretanto, quem é o professor para o aluno? Quem 
é o aluno para o professor?

É óbvio que não dá para pensar a escola sem o aluno. Ao 
contrário, a escola existe para ele e é ele seu principal prota-
gonista. Portanto, ele deve ocupar o lugar central, em todo 
processo de organização do trabalho pedagógico. Nesse aspecto, 
na relação do professor com seu aluno, o primeiro deve estar 
comprometido com a autonomia do segundo. A busca de supera-
ção das dicotomias e conflitos, presentes à organização escolar 
deverá levar, em conta, que a articulação de um trabalho unifi-
cado terá, em última instância, a obrigação de voltar-se para 
os direitos dos alunos.
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Entendemos que cabe, aos alunos, um lugar privilegiado, 
na construção do seu próprio conhecimento. Eles são sujeitos 
principais do processo pedagógico, vivenciado no interior 
da Escola. Logicamente que tal constatação não dispensa o 
papel do professor, nesse processo, dentro de sua competên-
cia pedagógica e política, enquanto profissional da Educação. 
O professor é a pessoa concreta e visível com a qual o estudante 
se relaciona e com a qual faz a grande aventura do aprender 
a aprender. Nesse contexto, parece desejável que o educador, 
também, se deixe educar pelo seu aluno.

Não existem dúvidas quanto à importância da boa 
convivência para uma ação pedagógica eficiente. Esse clima de 
cordialidade e amizade desejável não significa licenciosidade 
ou cumplicidade, mas o exercício cidadão dos direitos e obriga-
ções de cada um. Porém, antes mesmo de encararmos a situa-
ção do ponto de vista dos limites institucionais, é importante 
compreendemo-lo, em consonância com o aporte antropológico, 
elaborado alhures.

Necessário recolocarmos, brevemente, a questão em 
termos das concepções fundantes que presidem nossa inves-
tigação. O professor e o estudante são, antes de qualquer coisa, 
pessoas. Esta relação de intersubjetividade, baseada em papéis, 
socialmente, delimitados, será tanto mais saudável quanto 
mais se respeitem um ao outro, em sua individualidade e em 
suas potencialidades.

Um postulado, subjacente a essas considerações, é o de 
que o aluno é o outro do professor e vice-versa. Ora, se um é o 
outro do outro – e outro para o outro, significa que uma relação 
educativa deve estar calcada, no respeito às peculiaridades de 
cada um. Afirmar a alteridade não implica, necessariamen-
te, em defender uma postura individualista ou uma prática 
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pedagógica espontaneista e/ou voluntarista em que o exercício 
da autoridade é, timidamente, materializado.

Apreendermos o outro como “outro de si” induz ao enten-
dimento de que, a autoridade conferida pela função é somente 
um serviço mediador, que não será abdicado pelo bom rela-
cionamento, nem os arvorarmos a uma postura autoritária. 
Segundo Morais (1996, p. 26), “a mais racional das autoridades, 
a do contrato; nasce de um encontro de partes que se respeitam 
e se ergue e se sustenta sobre o consentimento.” Sendo assim, 
da mesma forma que não há lugar para autoritarismo, não o 
existe, igualmente, para democratismos. 

Klein (1999, p. 132-138) defende a participação dos 
estudantes, como elemento integrante do projeto educativo. 
Considerando-a fundamental, defende a necessidade de que 
os estudantes tomem “parte na produção, na elaboração e no 
enriquecimento do projeto educativo”. Aliás, temos defendido 
tanto quanto possível a ideia do Planejamento Participativo, por 
valorizarmos seu caráter, extraordinariamente, formativo para 
toda a comunidade educativa.

Devemos observar que a participação, organizada, da 
comunidade educativa é, antes, um forte instrumento de 
formação, que lhe permite manter uma atitude, socialmente, 
valiosa, para além das burocratizadas relações escolar. Freitas 
(1991) aduz que essa participação na condução da sala de aula 
e da escola, de forma democrática, proporciona a vivência de 
formas democráticas de trabalho, decisivamente marcantes 
para sua formação.

Foi-se o tempo em que, no contexto de uma concepção 
formalista da Ciência, o professor era um mero repassador de 
conhecimentos, sistematizados pelos cientistas, “pesquisadores 
da academia”, e, o estudante, aquele que lia, depois, aquilo que 
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o professor tinha a possibilidade de conhecer antes. A propó-
sito, concebemos ser mais adequado falarmos em “estudante” 
ao invés de “aluno”. A primeira expressão soa mais ativa que a 
outra. Em lugar de “assistidor” de aulas, estudioso que constrói, 
descobre e refaz conhecimentos. 

O exercício da docência, nos parece, é muito mais exigen-
te. Precisamos nos manter antenados, com um mundo em que 
a comunicação real e virtual tornou-se uma realidade para 
muitos, globalizando a velha aldeia. Os estudantes estão conos-
co para aprenderem e, também, para nos ensinarem. Não é fácil, 
porém, possível, aprendermos com seus questionamentos, suas 
experiências de vida, suas dúvidas, suas buscas, embrenharmo-
-nos no seu universo linguístico. Há uma grande generosidade 
inerente à juventude: eles estarão abertos para nós, à medida 
que nós estejamos abertos para eles. Quem é professor, não o é, 
somente, de alguma coisa, mas, de alguém. E, na nossa concep-
ção, com alguém.

Em sentido específico, o estudante é, também, formador 
do seu professor/professora. Então, essa relação deve ser de 
cordialidade e partilha. Daqui emana a autoridade do docente, 
como um serviço a liderança de um processo em que ambos 
estão aprendendo e ensinando. Quanto mais honesta for a rela-
ção, mais enriquecedora será para ambas as partes. 

Freire (1997) defendeu “o respeito à autonomia e à digni-
dade de cada um é um imperativo ético e não um favor que 
podemos ou não conceder aos outros”. Como nós, os educandos 
são seres inconclusos e em formação. O que implica uma prática 
docente marcada pelo respeito recíproco, pois, reafirmamos, 
dentro da Comunidade Educativa, todos estamos, embora em 
níveis diferentes, envolvidos num processo formativo comum.
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Uma relação interpessoal

Para Garcia (1997, p. 67), a relação do professor com o 
aluno tem sido um tema, inadequadamente, explorado, porque 
não alcançou apreender como realmente acontece a condu-
ção do processo ensino/aprendizagem, indicando que o mais 
comum é que essa ralação se opere, num ambiente desigual. 
Ocorre que “o docente maneja habilmente a valorização ou o 
desprezo, a atenção ou a indiferença e reforça o comportamento 
de submissão do aluno pela permanência de seu julgamento” 
(POSTIC, 1984, p 36). A autora escreve que

O professor, porque é próprio das pessoas que optam por 

trabalhar no magistério, está continuamente em situação 

de relacionamento com alunos; um mesmo grupo de alunos 

durante o ano; vários grupos de alunos durante o ano; grupos 

ou grupos de alunos a cada ano que passa; grupos ou grupos 

de alunos que permanecem de um ano para o outro com ele 

em outra série/ano. Por esta razão, sem dúvida alguma, o 

maior desgaste que se vive na atividade docente, relaciona-se 

diretamente com a questão do relacionamento com os alunos 

e nas variedades desses relacionamentos. Esse desgaste é 

maior ainda quando esta relação é vivida de forma autori-

tária, centralizadora.

Um docente, que nos concedeu uma entrevista duran-
te nosso processo de doutoramento, posicionou-se da forma 
abaixo, quando questionado qual a sua posição frente à rela-
ção professor/aluno: “Aluno prá mim é parceiro. Ele não é meu 
discípulo, e muito menos meu subordinado, ele é um parceiro 
no esforço de estar estudando temas”. Para esse autor:
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A diferença que eu vejo é que eu tenho um percurso maior no 

tempo e penso que devo ter um percurso melhor em termos 

de qualidade, ao menos naquela área, na qual eu me apre-

sento como especialista e procuro mostrar para o meu aluno 

que eu tenho esse percurso, que eu estudei um pouco mais 

e estou conhecendo, ao menos aqueles temas que proponho 

a eles que estudem. É difícil, prá mim é impossível, propor 

que eles estudem comigo, sobre minha orientação, um tema 

que eu não domino, que não tenha muito conhecimento 

(POSTIC, 1984, p. 36).

Indagado sobre a forma de organização do seu trabalho 
pedagógico, o depoente nos mencionou que:

O que eu faço com os meus alunos é um convite, que eles 

somem comigo na investigação a respeito daquele tema e 

ofereço a eles a minha experiência maior no trabalho de 

investigação, e, eventualmente, o meu conhecimento maior, 

mais nem sempre verdadeiro. [...] Mas, eles são convidados a 

serem parceiros, eu insisto na palavra convidados, eles são 

convidados a serem parceiros. Há parâmetros que eu como 

professor preciso colocar para os meus alunos, como sendo 

desejáveis em termos de resultados no processo investigativo, 

processo de estudo. Esses parâmetros são discutidos, e uma 

vez aceitados que são válidos, que são adequados, aí eu faço o 

meu papel de educador, faço a cobrança (POSTIC, 1984, p. 39).

Sem dúvidas nenhuma, encontramos, na fala desse colega 
docente, os sinais daquilo que Garcia (1997) propõe: alguém 
consciente de suas atribuições e de seus limites pessoais, fren-
te ao seu alunado. Também, registramos, aí, a concepção do 
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estudante como parceiro, alguém com quem se faz uma cami-
nhada em que ambos estão aprendendo e construindo algo 
novo. O professor coloca-se na caminhada, com seu aluno, e 
passa a atuar, significativamente, não somente no aprendizado 
de conteúdos específicos, mas na formação integral do mesmo.

Igualmente, o aludido depoimento, revela uma contra-
dição interna à autoidentidade narrada: nele aflora o papel 
tradicional do professor, porque, reconhece nele, a fonte do 
conhecimento. O professor não se expõe na relação que ele 
e o aluno estabelecem com o conhecimento. Isto é, sem que 
ele tenha conhecimento prévio do conteúdo, é “impossí-
vel” tratar determinados temas. O docente, apontado como 
detentor do conhecimento, contradiz ao retrato traçado, do 
professor-companheiro. Ainda, chamamos a atenção para o 
papel atribuído ao educador: fazer a cobrança.

Essa disposição para fazer com o estudante uma cami-
nhada que leve à construção de novos conhecimentos, porém 
sem abdicar do papel de educador, está contemplada, na refle-
xão de Oliveira (1995, p. 122) quando diz

Embora o professor abdique uma posição ditatorial, estará 

sempre na liderança. Quando, numa sala de aula, o grupo de 

alunos tem liberdade de também sugerir formas de agir ou 

caminhos a seguir, quando pode decidir junto com o profes-

sor, ainda assim cabe a este a estimulação, a coordenação 

das atividades, a orientação ou reorientação, a criação de 

situações, o suprimento de necessidades, o controle geral, a 

manutenção da direção etc.

Julgamos importante uma breve digressão, imperiosa, 
para levantarmos algumas considerações quanto à questão da 
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amorosidade docente, no trato com os estudantes. Acreditamos 
que toda vocação nasce de um grande amor (ALVES, 1985, p. 11). 
Não fazemos distinção entre o processo de profissionalização 
do professor, este tomado como “profissional da educação” – 
pessoa que é um “ser-sendo”, permanentemente em constru-
ção, “sujeito efetivo, totalmente penetrado pelo mundo e pelos 
outros” (CASTORIADIS, 1982, p. 128) – e a sua conceptualização 
como educador.

Se é verdade que professor é profissão, não é menos 
verdade que esta profissão carece do conteúdo profundamente 
humano, que “o define por dentro”, e que Alves (1985) atribui, 
exclusivamente, ao educador. Quando pensamos em professores 
não nos referimos àqueles dos quais ele diz que são “entida-
des descartáveis”, “habitantes de um mundo diferente, onde 
o educador pouco importa, pois o que interessa é um crédito 
cultural que o aluno adquire numa disciplina indicada por uma 
sigla [...]” (ALVES, 1985, p. 13).

Pensamos em professores que, como educadores:

Possuem uma face, um nome, uma “estória” a ser contada. 

Habitam um mundo em que o que vale é a relação que os liga 

aos alunos, sendo que cada aluno é uma “entidade” sui gene-

ris, portador de um nome, também de uma estória, sofrendo 

tristezas e alimentando esperanças. E a educação é algo pra 

acontecer neste espaço invisível e denso, que se estabelece a 

dois. Espaço artesanal (ALVES, 1985, p. 13).

São seres humanos concretos que conseguem realizar 
o salto da função para a pessoa. Por isso, buscam profissiona-
lizar-se (SOUZA, 1996, p. 80). Para testemunharem, diante de 
seus alunos, a dignidade e o respeito que são devidos a cada 
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um, nos serviços que podem prestar aos outros, e para os quais 
estão, continuadamente, se formando. Professores/educadores 
que não desvinculam seu trabalho escolar da consciência mais 
profunda de trabalhador, cidadão e político. Sendo assim, não 
nos parece estranho atentarmos para a dimensão do amor, sina-
lizado como compromisso, na relação, experimentada por esse 
profissional, com seus alunos.

Uma relação amorosa consiste, a nosso ver, primeiramen-
te, numa postura de respeito pela pessoa do outro e de busca 
de diálogo construtivo em que as pessoas interagem, sem a 
condição de abdicarem, acriticamente, de seus pontos de vista. 
Recorremos a Freire (1967, p. 107), que, enquanto propagador 
de uma educação, vista como uma relação horizontal, afirma

[...] nasce de uma matriz crítica e gera criticidade. Nutre-se 

do amor, da humildade, da esperança, da fé, da confiança. 

Por isso só o diálogo comunica. E quando os dois polos do 

diálogo se ligam assim, com amor, com esperança, com fé um 

no outro, se fazem críticos na busca de algo. Instala-se, então, 

uma relação de simpatia entre ambos. Só aí há comunicação.

Gostaríamos de observar que, possivelmente, podería-
mos colher, na tradição da cultura cristã, a ideia do mestre 
(GADOTTI, 1995, p. 115), como uma síntese dialética entre as 
concepções de professor e educador, porque nessa estão reuni-
das as ideias de amorosidade e sabedoria, postas ao serviço do 
discípulo, aqui considerado “amigo”.

Os quatro pilares da educação, apresentados no Relatório 
para a UNESCO (1998, p. 89/101) trazem elementos, com os quais 
pretendemos dialogar. O documento nos diz que a educação 
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[...] deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens 

fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão de algum 

modo para cada indivíduo, os pilares do conhecimento: 

aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da 

compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio 

envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e 

cooperar com os outros em todas as atividades humanas; 

finalmente, aprender a ser, via essencial que integra as três 

precedentes (UNESCO, 1998, p. 90).

Para os especialistas que redigiram o relatório, a escola 
é o âmbito próprio em que acontece a primeira das aprendi-
zagens. Observe-se, contudo, que é para a última das tarefas 
propostas – aprender a ser – que convergem todas as demais. 
Somos da convicção de que a construção do ser – que, no caso 
do homem e da mulher, implica em sua humanização, conco-
mitante à humanização do mundo – é o norte que mobiliza a 
vida de cada um. Do ponto de vista existencial, nunca somos, 
plenamente: estamos sendo. Sendo assim, construímo-nos, 
caminhamos para a grande e inesgotável síntese. Decerto que 
isso não se aprende na escola. Não há lições acabadas, nem 
fórmulas mensuráveis. Não se é mais ou menos ser. Estaria, 
então, o professor isento desta tarefa? Sendo ele “transmissor 
de conhecimentos” – em nosso conceito, ele não está reduzi-
do a esta tarefa – estaria, então, liberado da missão de formar 
para a vida? Em nosso juízo, dado que acreditamos ensinar mais 
pelo que somos e fazemos do que mediante o nosso pronunciar 
(LUIJPEN, 1973, p. 18), ele, também, é educador, neste aspecto.

Ora, como ser educador dessa tarefa na qual, também, 
somos para sempre aprendizes? Consideramos que, através da 
organização de nosso trabalho e da convivência que ele implica, 
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ensinamos a ser, à medida que aprendemos a ser. Sermos gente 
com e para o outro. Estarmos abertos ao diálogo, sensíveis 
ao clamor abafado, à dor que explode, à emoção que aflora. 
Profissionais, sim! Buscando a nossa formação, continuadamen-
te, organicamente estruturados, na luta por salários e condições 
de trabalho que não maculem a categoria, nem coisifiquem o 
humano. Souza (1996, p. 48) ressalta que “o trabalho docente 
se desenvolve no interior da ação política, propiciando o seu 
desenvolvimento, não em relação aos alunos, mas no interior de 
uma sociedade e por meio desses alunos”. Assim, concebemos 
profissionais que, antes, são pessoas, gente. Homem e mulher 
em construção no interior de uma sociedade.

Nossa discussão, quanto a este assunto, não visa, em 
nenhum momento, a nos enfileirarmos, entre os ardorosos 
defensores da ideia de que a profissionalização docente indica 
sua postura de distanciamento, enquanto educador. Por outro 
lado, aceitamos o alerta de Costa (1995, p. 235), no que concerne 
a considerar as atuais condições do trabalho docente e o lugar 
que a escola ocupa, hoje, na sociedade, sempre que tratarmos 
de sua profissionalização. Entretanto, nosso entendimento é de 
que falar, no professor como educador, não é uma mera retórica, 
mas a sinalização de uma necessária superação dialética das 
práticas e ideias postas pela história recente. A esse respeito, 
sentimo-nos inspirados pela ANFOPE (1998, p. 13) que nos dá 
um extraordinário perfil do educador. Vejamos:

O educador [ ... ] é aquele que: ‒ tem a docência como base 

da sua identidade profissional; ‒ domina o conhecimento 

específico de sua área, articulado ao conhecimento peda-

gógico, numa perspectiva de totalidade do conhecimento 

socialmente produzido, que lhe permite perceber as relações 
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existentes entre as atividades educacionais e a totalidade das 

relações sociais em que o processo educacional ocorre; ‒ é 

capaz de atuar como agente de transformação da realidade 

na qual se insere.

Finalizando a discussão sobre a questão da amorosida-
de, enfatizamos: ela não indica conivência ou licenciosidade, 
tampouco rende-se à utopia de um aluno, ou professor, ideali-
zados em abstratos tratados que não levam, em conta, o coti-
diano, com suas contradições. Trata-se de aceitar o diferente, de 
conviver, conflitivamente, com ele; vale dizer, reconhecer que é, 
na diferença, que poderemos crescer (FREIRE, 1995, p. 73), por 
recusarmos a manipulação, por resistirmos ao autoritarismo. 

A amorosidade indica, ainda, o compromisso do professor 
com seu aluno, expressão do seu projeto histórico.

A problemática do “lugar” social do educador

Morin (2000), apresentando desafios para a educação, 
reflete que o século XX viveu sob o domínio da pseudo-racio-
nalidade, que presumia ser a única racionalidade, mas atrofiou 
a compreensão, a reflexão e a visão em longo prazo tornaram-se 
insuficiente para lidar com problemas mais graves. Daí decorre 
o paradoxo: o século XX produziu avanços gigantescos em todas 
as áreas do conhecimento científico, assim como em todos os 
campos da técnica e, ao mesmo tempo, produziu nova cegueira 
para os problemas globais fundamentais e complexos. 

A educação do futuro, segundo Morin (2000), deverá 
cuidar para que a ideia de unidade da espécie humana não 
apague a ideia de diversidade e vice-versa. É a unidade humana 
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que traz em si os princípios de suas múltiplas diversidades. 
Compreender o humano é compreender sua unidade na diver-
sidade e sua diversidade na unidade.

A prática docente em questão

Não desejamos enveredar, pelas trilhas de um discurso, 
que venha a ficar, na mais estéril ilustração, afastando-nos, 
intencionalmente, da realidade. Assumimos uma atitude filo-
sófica, e nosso intento é filosofar, desde as vivências que temos 
experimentado, no percurso de nossa vida escolar. Queremos 
poder contribuir, assim, com a construção de uma teoria peda-
gógica que “sacuda” a escola, provocando-a, para superar o 
marasmo e o mimetismo que a aprisiona.

O conceito de teoria, o tomamos, como “uma forma de 
pensamento que tem suas peculiaridades e ocupa um certo 
lugar no movimento do conhecimento”, ou, mais ainda, como 
uma atividade que “deve compreender não somente a descrição 
de certo conjunto de fatos, mas também sua explicação, o desco-
brimento das leis a que eles estão subordinados”, nos termos de 
Koppin (1978, p. 237-238). Para esse autor:

Inserem-se na teoria várias teses que expressam relações de 

lei [...] essas teses estão unificadas por um princípio geral, que 

reflete a lei fundamental de um dado objeto (ou conjunto de 

fenômenos). [...] É esse princípio que desempenha a função 

sintetizante fundamental na teoria, que relaciona num todo 

único todas as teses que a integram, descrevem e explicam. 

(KOPPIN, 1978, p. 237-238).
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Segundo a referência de Vasquez (1968, p. 206-207):

A teoria em si [...] não transforma o mundo. Pode contribuir 

para a sua transformação, mas para isso tem que sair de si 

mesma, e, em primeiro lugar, tem que ser assimilada pelos 

que vão ocasionar, por seus atos efetivos e reais, tal transfor-

mação. Entre a teoria e a atividade prática transformadora se 

insere um trabalho de educação das consciências, de organi-

zação dos meios materiais e planos concretos de ação; tudo 

isso como passagem indispensável para desenvolver ações 

reais, efetivas. Nesse sentido, uma teoria é prática na medida 

em que materializa, através de uma série de mediações, o que 

antes só existia idealmente, como conhecimento da realidade 

ou antecipação ideal de sua transformação.

Escobar (1997, p. 7) explica que:

A amplitude e o caráter de uma teoria são dados pelo grau de 

fundamentabilidade do seu princípio determinante, o qual é 

representado, naquelas de maior importância, pela tese cuja 

veracidade já foi autenticamente estabelecida.

Para nós, a prática se refere, diretamente, à atividade 
própria do ser humano, crítico e criativo, produtor de mundos 
e de sentidos. Cheptulin (1982) indica que é a prática que coloca, 
em evidência, as formas universais do ser, as propriedades e 
relações universais das coisas e as materializa, nos meios de 
trabalho criados e nas formas de atividades.

Durante o processo de pesquisas para nossa tese de 
doutorado, mantivemos várias conversações com estudantes 
e professores, ainda que fora de nossa pesquisa “formal”, em 
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torno da questão da própria formação, com estudantes de 
Filosofia, em fase de conclusão de seu Curso de Licenciatura, 
e/ou iniciando-se no Magistério, escutamos, com insistência, o 
velho ditado de que “a teoria na prática é outra”. Quanto a essa 
questão, Freitas (1992a, p. 15) se pronunciou assim:

[...] se uma teoria tem consistência, na prática ela não é outra, 

senão ela mesma, já que se originou da mesma prática à qual 

retorna agora. No entanto, esta questão não é assim tão 

simples, pois esta prática está entrecortada por interesses 

conflitantes de seus atores – interesses que compõem proje-

tos políticos antagônicos. São estes projetos que terminam 

influenciando a escolha das ideias e das teorias que convêm 

e rejeitando – até mesmo independentemente da qualida-

de – outras. Isto faz com que muitas ideias, na prática, não 

convenham a determinados interesses e, por isso, não sejam 

implementadas por determinadas circunstâncias criadas 

para defender tais interesses.

Importa tornar transparente, no processo de formação 
inicial, que, no exercício próximo ou presente da docência, o 
estudante precisa apoderar-se das teorias apreendidas e repro-
cessá-las, segundo as necessidades do seu contexto de traba-
lho e suas perspectivas de vida. Não se trata mais de construir 
teoria sobre teoria e ficar no “blábláblá”. Os livros, as grandes 
teorias, as escolas de pensamento cumprem uma função espe-
cífica, dentro da sua formação. Mas não são tudo, nem definem, 
a priori, o modo de atuar como docente. É necessário atentar 
para a realidade que é muito mais rica e complexa e rever, à luz 
de suas provocações, todo esse volume de saber sistematizado 
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o qual, por sua vez, origina novos estímulos frente a essa reali-
dade, sempre dinâmica.

Um achado, conquistado nos últimos tempos, por alguns 
intelectuais que têm pensado a Educação, é que não basta uma 
formação, meramente, tecnicista1: esta não consegue dar conta 
do universo multifacetado do cotidiano escolar, nem da veloci-
dade com que hoje o conhecimento é produzido. 

Também, é preciso ter em conta, que não é o simples fato 
de concluirmos uma graduação que nos torna um professor. Tal 
identidade vai sendo construída, progressiva e dialeticamente, 
mediada pelo exercício da docência. Dessa forma, pensamos, 
não existe o professor a priori, ‒ pronto ‒, nos moldes desses 
“pacotes pedagógicos” tão divulgados em tempos de “Qualidade 
Total”. Vamos nos tornando professor, mediados pelo trabalho 
pedagógico que desenvolvemos no chão da escola.

Segundo a formulação de Saviani (1991, p. 21),

[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e inten-

cionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade 

que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 

homens. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um 

lado, à identificação dos elementos culturais que precisam 

ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para 

que estes se tornem humanos e, de outro lado e concomi-

tantemente, à descoberta das formas mais adequadas para 

atingir esse objetivo.

A relação teoria/prática deve, então, ser encarada, como 
um princípio do qual não dá para abrir mão. Problematizar a 

1Ver Geraldi, Fiorentini e Pereira (1998, p. 237-276).
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prática, alterar a teoria. Buscar, na prática, parâmetros, para 
“testar”, a teoria e, na teoria, o suporte para a leitura da prática. 
Modificar a prática em função dos achados de sua teorização. 
Enfim, colocar-se num processo de escuta e aprendizado perma-
nentes. Não é só! Teoria e prática são elementos catalizadores 
do trabalho pedagógico desenvolvido na escola, na sala de aula, 
no currículo em ação. A teoria, propriamente dita, resulta deste 
trabalho de leitura, expressa mediante específicas linguagens, 
da realidade que experimentamos.

O estudante não é uma tabula rasa que vamos encher de 
“conteúdos abstratos”. Como nós, ele é rico da própria experiên-
cia de vida; traz marcas, aspirações, entendimentos. Alguns, 
inclusive, aportam uma experiência profissional. Será um apren-
dizado tornar este trabalho um eixo articulador do currículo.

Alguns desafios

Neste horizonte, propusemo-nos a pensar um professor 
para o novo milênio. Aqui, se coloca uma questão fundamental 
que a todos deve preocupar: por que me tornei um professor? 
Que sentimento me mobilizou a falar deste lugar? Naturalmente, 
ligada a esta questão, tantas outras poderão se formular. 
Por exemplo: o que significa para mim “ensinar” e até que ponto 
estou também eu comprometido em “aprender”? Uma tenta-
tiva de construir respostas para as questões que se colocam, 
vislumbra, no próprio conteúdo delas, uma outra possibilidade 
de pensar o docente diferente daquela restrita a uma educação 
bancária, sem, contudo, imaginar que existam modelitos aos 
quais cada um deve estar adequado para bem desempenhar 
suas funções.
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Poderemos traçar o seguinte perfil deste professor:

• supera o desgastado conceito da sala de aula como o 
espaço, onde se pronunciam conteúdos programáticos; 

• o seu compromisso com o ensinar é grande, à medida em 
que é grande, também, seu compromisso com o aprender; 

• mais que ensinar as cento e tantas páginas do livro de 
sua disciplina, interessa percorrer, com o estudante, um 
caminho que o leve a produzir seu próprio conhecimento 
sobre determinado assunto; 

• é interativo e respeita o limite de cada um sem conformar-
-se com o nivelamento por baixo, mas, buscando liderar 
um processo onde cada um produza seu próprio conhe-
cimento dentro dos condicionamentos e das limitações 
presentes ao mesmo; 

• está comprometido com a Educação e busca criar laços 
de amizade, respeito e corresponsabilidade com os estu-
dantes que são amados e valorizados como pessoas.

Entretanto, seria ingenuidade de nossa parte se levásse-
mos a crer que o professor é isto ou aquilo, dependendo, unica-
mente, de sua opção individual. Sem dúvida nenhuma, suas 
opções políticas, ideológicas, e por que não dizer, sua história 
de vida, estarão presentes, de forma preponderante, em sua 
prática pedagógica. Mas, o professor não é um anjo, não é um 
extraterrestre, é uma pessoa concreta, com todos os limites e 
condicionamentos, presentes a qualquer outra pessoa. Portanto, 
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passível daquela consciência ingênua que credita, para o além, a 
redenção das adversidades pessoais e sociais; ou, ainda, daquela 
que, apesar de conseguir fazer a leitura dos mecanismos de 
dominação e manutenção do sistema, não se apercebe respon-
sável, ou capaz, de intervir para a transformação da injustiça 
estrutural. Contudo, o professor é um trabalhador que, pelo 
exercício profissional de seu ofício, realiza um trabalho de 
amplas dimensões sociais.

Assinalamos a consciência de que um quadro desfavorá-
vel se armou, nos últimos anos, implementando políticas que 
desvalorizam, mais e mais, o professor. Porém, insistimos na 
convicção da crescente consciência política de seu lugar e papel, 
na sociedade, de sua capacidade de organização e mobilização, 
a busca de sua profissionalização, de sua luta incessante para 
fazer ver e valer sua fundamental importância, para o presente 
e o futuro da sociedade.

A tentativa de perscrutarmos o tipo de profissional que 
desejamos nesse novo milênio defrontamo-nos com outras inda-
gações, como: Qual é o projeto histórico que alimenta nossas 
ações? Que valores? Que ideias e ideais? Falamos em professor 
desejado não como mera fantasia que desconsidera a realidade, 
mas como utopia que dela emana. É a dimensão do possível que 
brota do existente.

Pensamos professor como gente em movimento. Nesse 
sentido, retomamos nossa reflexão (MATOS, 1999, p. 211), na 
qual indicamos algumas características que julgamos funda-
mentais ao perfil desse novo docente:

• buscando tornar-se pessoa, interagindo com o mundo 
e com os outros;
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• construindo-se em suas motivações existenciais mais 
profundas, suas relações fundamentais, na abertura 
inerente à condição do ser humano, em sua história 
de vida, seus condicionamentos socioeconômicos, na 
capacidade de escolher e edificar “bandeiras” de vida;

• formando-se para o trabalho pedagógico, em proces-
sos contínuos e renovados;

• sendo, no chão da escola;

• solidário consigo mesmo, sua classe, seu povo;

• trabalhando, dialeticamente, as riquezas e os limites 
de sua experiência de vida, como saber dinâmico que 
se elabora, o aprendizado sistêmico, técnico e políti-
co das academias, como conhecimento efetivado em 
sínteses provisórias, o saber tecido no trabalho diutur-
no, na sala de aula, que confronta teoria e prática, 
prática e teoria, como saber docente em construção.

É necessário que todos tenhamos clareza de que não 
existem receitas prontas, modelos a serem importados. Quando 
falamos da fundamentalidade do relacionamento do professor 
com o estudante e concebemos a escola como um palco no qual 
se dão distintas relações, compreendemos que os atores legíti-
mos desse palco são as pessoas na sua mais profunda concre-
tude, e, portanto, nos seus limites e valores. Nesse horizonte é 
pertinente perscrutar esse contexto globalizado, tecnologiza-
do, ou neotecnologizado, veloz e incandescente para recolocar, 
contextualmente, a questão do perfil do professor. Trata-se não 
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de uma receita, uma camisa-de-força: um modelo que uma 
vez definido ganha o caráter de compulsoriedade. Tal esforço 
refere-se a ver que uma realidade dinâmica pede respostas, 
igualmente, dinâmicas.

Como será o/a professor/a do novo século? Eis a ques-
tão. As repostas? Serão construídas no próprio chão onde esse 
profissional se desenvolve.



SER DOCENTE: CAMINHOS DO ENSINAR E DO APRENDER
Junot Cornélio Matos

172

Referências

ALVES, R. Conversas com quem gosta de ensinar. São Paulo: 
Corte/Autores Associados, 1985.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL PELA FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DA 
EDUCAÇÃO - ANFOPE. Documento Final do IX Encontro Nacional. 
Campinas, 1998. Mímeo. 

CASTORIADIS, C. A instituição imaginária da sociedade. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1982.

CHEPTULIN, A.  A dialética materialista: categorias e leis da 
dialética. São Paulo: Alfa-Omega, 1982.

COSTA, M. C. Vorraber. Trabalho docente e profissionalismo: 
Uma análise sobre gênero, classe e profissionalismo no trabalho 
de professoras e professores de classes populares. Porto Alegre: 
Sulina, 1995.

COSTA, L.; RODRIGUES, L. Sala de aula: o encontro nosso de cada 
dia. In: OSOWSKI, C. (Org.). Provocações da sala de aula. São Paulo: 
Loyola, 1999. p. 13-40.

ENGUITA, Mariano. A face oculta da escola: educação e trabalho 
no capitalismo. Trad. de Tomaz Tadeu da Silva. Porto Alegre, Artes 
Médicas, 1989.

ESCOBAR, M. Ortega. Transformação da Didática: construção 
da teoria pedagógica como categorias da prática pedagógica. 



SER DOCENTE: CAMINHOS DO ENSINAR E DO APRENDER
Junot Cornélio Matos

173

Experiência na disciplina escolar educação física. Tese (Doutorado 
em Educação) – Faculdade de Educação, UNICAMP, Campinas, 1997.

FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1966.

             . Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1967.

             . À sombra desta mangueira. São Paulo: Olho D’água, 1995.

             . Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática 
educativa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.

FREITAS, L. Carlos. Organização do trabalho pedagógico. 
Documento preparado para o VII Seminário Internacional de 
Alfabetização e Educação. Agosto de 1991. Novo Hamburgo, RJ, 1991.

             . Neotecnicismo e Formação do Educador. In ALVES, N. (Org.). 
Formação de Professores: pensar e fazer.  São Paulo: Cortez, 1992.

FREITAS, Maria Teresa de Assunção. Bakhtin e a psicologia. In: 
Diálogos com Bakhtin. PR: Editora da UFPR, 1996. p. 172.

GADOTTI, M. Pedagogia da Práxis. São Paulo: Cortez/Instituto 
Paulo Freire, 1995.

GARCIA, O.  A aula como momento de formação de educandos e 
educadores. Revista de Educação da AEC, ano 26. n. 104, p. 62-84, 
jul./set. 1997. 



SER DOCENTE: CAMINHOS DO ENSINAR E DO APRENDER
Junot Cornélio Matos

174

GERALDI, Corinta Maria Grisolia; FIORENTINI, Dario; PEREIRA, 
Elisabete Monteiro de Aguiar. Refletindo com Zeichener: um 
encontro orientado por preocupações políticas, teóricas e 
epistemológicas. In: GERALDI, Corinta Maria Grisolia; FIORENTINI, 
Dario; PEREIRA, Elisabete Monteiro de Aguiar. Cartografias do 
Trabalho Docente: professor(a)-pesquisador(a). Campinas, SP: 
Mercado de Letras – ALB, 1998. p. 237-276.

KLEIN, L. F. Alegria de aprender! Alegria de avaliar! In: OSOWSKI, C. 
(Org.). Provocações de sala de aula. São Paulo: Loyola, 1999.

KOPPIN, P. V. A dialética como lógica e teoria do conhecimento. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978.

LUIJPEN, Wilhelmus. Introdução à Fenomenologia Existencial. 
Tradução de Carlos Lopes de Mattos. São Paulo: EPU, 1973. 

MARX, K. Manuscritos econômicos-filosóficos: Terceiro 
Manuscrito. Tradução de José C. Bruni. Edição da Dietz Verlag, 
Marx/Engels. Berlim: Erster Teil, 1968. p. 163-208. 

MATOS, J. C. Uma Universidade humanizadora e comprometida 
com o futuro. In: SCHNEIDER, Odelson (Org.). Economia e Ética. 
São Leopoldo: Ed. UNISINOS, 1998a. p. 81-84.

             . Professor Reflexivo? Apontamentos para o debate. In: 
GERALDI, Corinta Maria Grisolia; FIORENTINI, Dario; PEREIRA, 
Elisabete Monteiro de Aguiar. Cartografias do Trabalho Docente: 
professor(a)-pesquisador(a). Campinas, SP: Mercado de Letras – 
ALB, 1998b. p. 237-276. p. 277-306. (Coleção Leituras no Brasil). 



SER DOCENTE: CAMINHOS DO ENSINAR E DO APRENDER
Junot Cornélio Matos

175

MATOS, J. C. Nós que não temos medo (pensando a formação de 
professores). Revista de Educação da AEC, ano 27, n. 108, p. 57-72, 
jul./set. 1998c.

             . Escola: Espaço para a formação de formadores. In: 
OSOWSKI, C. (Org.). Provocações de sala de aula. São Paulo: 
Loyola, 1999.

MORAIS, R. (Org.) Sala de aula: que espaço é esse? Campinas, SP: 
Papirus, 1996.

MORIN, E. Ciência como consciência. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2000.

OLIVEIRA, M. B. Villela de. Construção da linguagem, construção do 
mundo. In: VEIGA, I.; CARDOSO, M. Helena. Escola Fundamental: 
currículo e ensino. 2. ed. Campinas, SP: Papirus, 1995.

POSTIC, M. A relação pedagógica. Tradução de João Nunes Torrão. 
Coimbra: Coimbra Editora, 1984.

RABUSKE, E. Antropologia Filosófica. Porto Alegre: Escola 
Superior de Teologia São Lourenço de Brindes, 1981.

SILVA, M. Cecília P. da. A Paixão de Formar: da psicanálise à 
educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.

SOUZA, A. Neri. Sou Professor! Representações do Trabalho 
Docente. Campinas, SP: Papirus, 1996.



SER DOCENTE: CAMINHOS DO ENSINAR E DO APRENDER
Junot Cornélio Matos

176

UNESCO. Educação: um tesouro a descobrir. Relatório para a 
UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século 
XXI. São Paulo: Cortez; Brasília/DF: MEC: UNESCO, 1988.

             . Conferência mundial sobre Educação Superior. 
Declaração Mundial sobre Educação Superior no século XXI: Visão 
e Ação. Marco referencial de ação prioritária para a mudança e o 
desenvolvimento da Educação Superior. Paris, 1998. Universidade 
Metodista de Piracicaba. Piracicaba, SP: UNIMEP, 1998. 

VAZQUÉZ, A. S. As idéias estéticas de Marx. Rio de Janeiro: Ed. Paz 
e Terra, 1968.



Práxis pedagógica e currículos 
inclusivos: reflexões acerca 

da constituição do professor 
e do desenho universal

Cláudia Rosana Kranz
Rita de Cássia Barbosa Paiva Magalhães

Introdução

Este capítulo tem como objetivo articular o conceito de práxis 
pedagógica e de currículo na educação inclusiva, a partir da 
discussão acerca da constituição do professor e das possibi-
lidades colocadas pelo desenho universal na organização de 
contextos curriculares inclusivos, especialmente na área da 
Educação Matemática.

Estruturamos o texto em duas partes – após esta breve 
introdução – seguidas de considerações finais. A primeira parte 
aborda os elementos que constituem o ser professor no âmbito 
da educação inclusiva e seu entrelaçamento com o conceito de 
práxis pedagógica em Paulo Freire. A segunda seção explicita 
concepções de deficiência e as possibilidades trazidas pelo dese-
nho universal para a compreensão da deficiência e de práticas 
pedagógicas inclusivas, tomando como referencial a psicologia 
histórico-cultural.
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O professor e a práxis pedagógica em 
tempos de educação inclusiva

Na atualidade, os professores se deparam com exigências 
dantes inimagináveis, tais como a colaboração com o acesso 
ao conhecimento curricular por parte de estudantes outrora 
atendidos por uma Educação Especial que era substitutiva da 
escola regular. Tal acesso representa um desafio para a reflexão 
e práticas pedagógicas, um espaço no qual há mais perguntas 
que respostas e exige uma postura de reconstrução diante do 
ensinar e do olhar sobre quem são os aprendizes.

Mas, e quem ensina? E o professor? Na tentativa de buscar 
respostas, podemos afirmar, inicialmente, que professores 
constroem um corpus de conhecimentos sobre a área específica 
na qual atuam, um conjunto de saberes e de modos de fazer, 
de informações amalgamadas, gradativamente, no processo de 
constituição de sua identidade docente. Obviamente que suas 
crenças e experiências pessoais fazem parte desta construção 
que demanda uma postura reflexiva.

O professor elabora, também, modos de ensinar 
compreendidos como um processo de mediação, ou seja, da 
criação de pontes, de pistas, de trajetos, de atalhos em parce-
ria com o aluno para alcance do conhecimento, com a clareza 
de que a trajetória de aprendizagem do aluno é diversa da sua. 
Como afirma Freire (2013, p. 55), 

[...] ensinar e aprender vão se dando de tal maneira que quem 

ensina aprende, de um lado, porque reconhece um conheci-

mento antes aprendido e, de outro, porque observa a maneira 

como a curiosidade do aprendiz trabalha para apreender o 

ensinando-se, sem o que não o aprende, o ensinante se ajuda 

a descobrir incertezas, acertos, equívocos.
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A mediação colabora para que os aprendizes se apropriem 
dos signos e das significações culturais e, dialeticamente, inter-
nalizem os aspectos sociais, transformando-os em subjetivos.  
A relação entre aprendiz e professores baseia-se em um jogo de 
influências mútuas (VYGOTSKY, 1998).

Há, ainda, no processo de ensino um exercício de cons-
trução de redes de afeto e, assim, a docência é compreendida 
– para além da mera técnica – como ação de criação de vínculos 
nos quais o professor se predispõe a ensinar e o aluno se engaja 
na tarefa de aprender que requer um “fazer crítico”, do ponto 
de vista freireano, evidenciado pelo engajamento na tarefa e 
reflexão crítica. Daí a, por vezes redundante, mas necessária, 
assertiva de que não podemos aprender pelo outro e vice-versa. 

Neste sentido, para Correia e Bonfim (2008, p. 56), a 
educação “se justifica como compreensão, reflexão e ação 
perante a realidade, de modo a escavar o ethos vivido para, se 
necessário, transformá-lo, norteamento que imprime sentido 
à prática de ensinar”. 

Desse modo, podemos afirmar que ser professores de 
todos os estudantes, inclusos aqueles socialmente nominados 
“pessoas com deficiência”, implica não apenas em compreender 
técnicas de ensino diversificadas e aplicá-las, mas requer ques-
tionar os significados sociais dados à deficiência que, frequen-
temente, desaguaram em visões preconceituosas e pautadas 
em estereótipos.

Para Correia e Bonfim (2008), a abordagem freireana 
defende uma educação escolar capaz de colaborar para o pensar 
sobre as razões históricas, políticas e sociais que contribuem 
para que se chegasse ao quadro conjuntural atual que nossa 
sociedade vive, na qual impera a competitividade e o consu-
mismo. Tal sociedade está impregnada da perspectiva de que 
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pessoas com deficiências são estranhas, complicadas, improdu-
tivas a despeito dos discursos favoráveis à educação inclusiva. 

A práxis freireana – entendida como tendo um caráter 
crítico reflexivo – integra currículo com as problemáticas 
sociais contemporâneas, de modo a intensificar o processo 
de aprendizagem. Tal práxis exige um constante problema-
tizar o mundo em uma reflexão crítica e não ingênua sobre 
a realidade; assim, ensinar e aprender são mergulhos sobre 
aspectos desconhecidos que se tornarão conhecidos, gradati-
vamente, assim “como professor crítico sou um ‘aventureiro’ 
responsável, predisposto à mudança, à aceitação do diferente” 
(FREIRE, 2014, p. 49). 

Na aventura de pensar uma prática docente que se cons-
titua inclusiva as palavras de Freire (1978; 2013; 2014) são perti-
nentes na medida em que para o professor/aprendiz consciente 
e reflexivo nada é excluído da reflexão pedagógica. A educação 
inclusiva impõe a reflexão sobre as práticas segregadoras da 
educação especial, a seletividade dos sistemas escolares, a invi-
sibilidade escolar das pessoas com deficiência, sobre modos de 
ensinar na escola, planejar práticas, organizar currículos. 

Para Freire (2013), a experiência docente requer formação 
permanente do professor, fundamentada na análise crítica de 
sua prática que ocorre em sala de aula, mas é parte integrante 
da forma como a escola se organiza, na atualidade, para cumprir 
sua função de democratização do conhecimento humano. 

Magalhães (2011) e Magalhães e Ruiz (2011) asseveram que 
a educação, necessariamente, pode oportunizar aos professores 
reflexões sobre a deficiência e sobre como ensinar a todos os 
estudantes, com suas demandas e peculiaridades na escola regu-
lar na perspectiva de um currículo inclusivo. Novas reflexões 
sobre temas dantes inusitados. Uma aventura a ser percorrida.
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O desenho universal em práticas 
pedagógicas inclusivas

A práxis pedagógica, no âmbito aqui discutido, remete a 
uma reflexão sobre o contexto social e educativo inclusivo. Nesse 
caso, urge que tenhamos clareza de que isso somente é possível 
na medida em que concebermos uma escola para todos, a partir 
de um currículo inclusivo a priori – uma aventura a percorrer.

No entanto, sabemos que, historicamente, esse não tem 
sido o caminho da escola como instituição social.  Quando nos 
reportamos aos alunos com deficiência, marcados pelo estigma 
da incapacidade, da falha e da limitação (VYGOTSKI, 1995), a 
situação é ainda mais grave. Diversas pesquisas têm explicitado 
que, apesar de estarem matriculados em classes regulares, esses 
estudantes não vêm aprendendo e se desenvolvendo no contex-
to escolar (MENDES, 2008; BEYER, 2010; FERNANDES; HEALY, 
2010; KRANZ, 2011; SILVA, 2014).

Nossas investigações têm buscado intervir na práxis 
escolar, entendendo-a como “ação consciente dos sujeitos que 
une a teoria, a compreensão da realidade, a prática (trabalho 
criativo), transformação de mundo” (BAPTISTA, 2010, p. 125). 
Isto, sem dúvida, remete às reflexões em torno da reflexão-ação 
proposta por Freire (1978; 2013).

Sabendo que, nesse processo dialético, as concepções 
estão inter-relacionadas com a prática, e que a transformação 
do mundo também transforma os sujeitos envolvidos, cabe uma 
reflexão acerca do conceito de deficiência que vem constituindo 
a prática educativa. Constituição que reflete modos sociais de 
significação da deficiência, geralmente focados em supostas 
dificuldades destes grupos de pessoas.
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Historicamente, a deficiência vem sendo entendida como 
uma limitação do sujeito sob a forma de incapacidade, de doen-
ça, de impureza, deformidade, o que impede a plena participa-
ção desse sujeito na vida social. Mângia, Muramoto e Lancman 
(2008, p. 128) afirmam que nessa concepção a deficiência é 
abordada como um fato, “uma diferença biológica, corporal, 
pré-social”, o que remete ao modelo médico, uma vez que, nessa 
ótica, “a deficiência é consequência natural da lesão em um 
corpo, e a pessoa deficiente deve ser objeto de cuidados médi-
cos” (DINIZ, 2007, p. 15), que envolvem prevenção, tratamento 
e reabilitação, os quais têm “por objetivo a cura ou a adaptação 
do indivíduo e mudança de comportamento” (ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DA SAÚDE, 2003, p. 20). 

Estamos, assim, diante de atributo socialmente julgado 
como extremamente depreciativo chamado estigma; porém, 
os atributos não são intrinsecamente positivos ou negativos e 
tal qualificação é social, histórica e cultural. Passível, pois, de 
transformação (MAGALHÃES; RUIZ, 2011).

A concepção adotada em nossas investigações, tendo 
como referência a psicologia histórico-cultural, entende a 
deficiência para além do sujeito. Vygotsky, em seus estudos 
em Defectologia, aponta a deficiência como constituída pelo 
defeito (termo usado à época) primário, referente às limitações 
individuais e orgânicas da pessoa e pelo defeito secundário, 
produzido histórica e culturalmente nas relações sociais 
(VYGOTSKI, 1997). Segundo Daniels (2003, p. 74), Vygotsky preo-
cupava-se com o fato de “que as respostas sociais às pessoas com 
deficiência poderiam criar seus próprios problemas”, e uma 
vez que “os instrumentos e as práticas culturais têm um efeito 
formativo no desenvolvimento, os obstáculos à participação são 
motivo de preocupação” (DANIELS, 2003, p. 74). Para Vygotsky, 
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esses obstáculos podem ser biológicos, em uma referência ao 
defeito primário, ou sociais, constituindo o defeito secundário.

Entendendo que o desenvolvimento da criança com defi-
ciência “não depende do [seu] defeito orgânico”; pelo contrário, 

[...] o desenvolvimento cultural é a esfera mais impor-

tante onde é possível compensar a insuficiência. Ali onde 

o desenvolvimento orgânico resulta impossível, há infi-

nitas possibilidades para o desenvolvimento cultural 

(VYGOTSKI, 1995, p. 313)

O autor aponta para a busca de formas alternativas de 
participação das pessoas com deficiência, “transformando as 
práticas sociais de modo que não marginalizem” (DANIELS, 
2003, p. 74), equiparando oportunidades de acesso, de apren-
dizagem e de desenvolvimento.

Nesse sentido, o desenho universal (DU), definido como 
o “design de produtos e ambientes para ser usado na maior medida 
por pessoas de todas as possíveis idades e habilidades” (CUD, 1988, 
p. 2, grifo do autor) vem pensar formas de ampliar a partici-
pação das pessoas na sociedade. Ao questionar a concepção de 
homem padrão e ampliar a de acessibilidade customizada, afeta 
a própria constituição da deficiência. Por isso, é um conceito 
que pode revolucionar processos inclusivos, uma vez que conce-
be o mundo como projetado a priori para as diferenças, que são 
parte constitutiva da humanidade. 

Desenvolvido na década de 1980, na Universidade do 
Estado da Carolina do Norte, por um grupo de arquitetos lide-
rados por Ron Mace, o DU foi fruto de reflexões acerca da aces-
sibilidade customizada (pensada para cada tipo de deficiência), 
do trabalho de arquitetos e do movimento das pessoas com 
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deficiência. “Essa concepção propõe que todos os elementos e 
espaços sejam acessíveis para o maior número de pessoas possí-
vel, tenham elas as limitações e possibilidades que tiverem” 
(KRANZ, 2011, p. 23). Assim, o DU tem como essência um mundo 
com seus produtos, serviços e ambientes para todos. 

Ao nos reportarmos à escola que almejamos inclusiva, 
esse conceito coloca possibilidades e desafios, tanto no que diz 
respeito ao ambiente físico quanto ao contexto pedagógico. 
Conceber um contexto escolar no qual todos possam efetiva-
mente participar, aprender e desenvolver-se é urgente e funda-
mental, e o DU traz relevantes contribuições para isso.

Para tanto, necessitamos rever as práticas sociais e 
culturais historicamente construídas no interior do contexto 
escolar, e que ainda estão ancoradas em paradigmas que reme-
tem a deficiência à incapacidade para aprender. Vygotsky, ao 
referir-se a crianças com deficiência intelectual (termo atual), 
criticou os estudos que atribuíam a elas “pouca capacidade para 
o pensamento abstrato” (VYGOTSKY, 2005, p. 37), afirmando 
que uma criança com deficiência, abandonada a seu desenvol-
vimento, não irá aprender e, assim, não atingirá formas mais 
evoluídas de pensamento abstrato. À escola, espaço fundamen-
tal para a aprendizagem dos conceitos científicos, cabe “fazer 
todos os esforços para encaminhar a criança nesta direção, para 
desenvolver o que lhe falta” (VYGOTSKY, 2005, p. 38), “criando 
técnicas artificiais, culturais, um sistema especial de signos ou 
símbolos culturais adaptados às peculiaridades da organização 
psicofisiológica da criança anormal” (VIGOTSKI, 2011, p. 867), 
como também da criança considerada “normal”.

Acreditando que a deficiência é uma construção social 
e cultural, e que é possível ampliar a participação, a aprendi-
zagem e o desenvolvimento de todos no contexto educacional, 
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foi realizada uma pesquisa em escola da rede pública muni-
cipal de ensino de Natal/RN, com o objetivo de investigar e 
analisar as possibilidades de práticas pedagógicas inclusivas 
mediadas por jogos matemáticos com regras, desenvolvidos e 
utilizados na perspectiva do desenho universal (KRANZ, 2014). 
Envolvendo gestores, professores e alunos do ensino funda-
mental I, o trabalho colaborativo, a partir de estudos teórico-
-práticos, levou à concepção de jogos matemáticos com regras 
e de práticas pedagógicas com esses recursos, que pudessem 
incluir todos os alunos nas atividades desenvolvidas. Para 
tanto, o conceito de DU foi ampliado para o que denominamos 
de desenho universal pedagógico (DUP), o qual pressupõe um 
currículo para todos, com mediação para e com todos, ou seja, 
uma práxis pedagógica inclusiva. 

O trabalho colaborativo considera a possibilidade de 
uma práxis pedagógica pautada na reflexão, na qual o profes-
sor está aberto à realidade de seus alunos para ampliar a 
compreensão sobre eles a fim de exercer melhor sua profis-
são (FREIRE, 2013), em “contextos de investigação da própria 
prática” (NACARATO, 2011, p. 30).

O DUP tem alguns princípios baseados na psicologia 
histórico-cultural: recursos pedagógicos acessíveis a todos, na 
maior extensão possível; participação de todos os alunos na 
mesma atividade; colaboração, interação e discussão envolven-
do todos os alunos; problematização e desafios com vistas ao 
desenvolvimento da criatividade e à aprendizagem; linguagem 
oral e escrita como mediadores fundamentais; participação e 
intervenções do professor como o adulto experiente e respon-
sável pela mediação pedagógica.

Para conceber os materiais dos jogos matemáticos na 
perspectiva do DU, foram utilizados referenciais de pesquisas 
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e de trabalhos já desenvolvidos com pessoas com deficiência. 
Nesse sentido, Mauch e Kranz (2008) recomendam o uso: de 
contraste de cores e de conteúdos ampliados para auxiliar a 
discriminação visual; de alto ou baixo relevo; do Braille e/ou 
de descrições; do corte diagonal na lateral superior direita para 
indicar o posicionamento correto do material; de materiais e 
marcadores de fácil preensão; do uso de velcro ou imãs para 
fixação; de materiais resistentes, duráveis e de fácil limpeza; 
da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Assim, foi possível 
desenvolver materiais que propiciassem o trabalho coletivo e 
colaborativo em sala de aula, com a participação de todos os 
alunos, fossem eles pessoas com deficiência ou não. 

Como exemplo de um dos materiais dos jogos desenvolvi-
do e confeccionado juntamente com os professores envolvidos 
na pesquisa, temos os dados numéricos na figura a seguir: 

 
Figura 1 – Dados numéricos dos jogos matemáticos.
Fonte: Autoria própria.

Os dados têm dimensões de 2,5 cm, permitindo a preensão 
de alunos com alteração na mobilidade. Aqueles com pontinhos 
têm fundo azul escuro e as quantidades são representadas com 
círculos em EVA amarelo, de modo a garantir o contraste de 
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cores e o relevo. Os dados com algarismos, de mesma dimensão, 
possuem fundo branco e algarismos ampliados em lixa na cor 
preta, atentando para o contraste de cores, a textura e a leitura.

Tal como nos dados, os demais materiais dos jogos foram 
pensados na perspectiva do DU. Porém, somente isso não é sufi-
ciente para garantir que os alunos com deficiência participem 
das mesmas atividades que e com os demais, aprendendo e 
desenvolvendo-se. Faz-se necessário que o contexto pedagógico 
garanta os demais princípios do DUP. E, para isso, o papel do 
professor é fundamental. É ele quem cria contextos e instru-
mentos pedagógicos (e, portanto, psicológicos) e mediações 
com a intenção de que todos possam participar das atividades 
propostas em igualdade de condições, de modo que as apren-
dizagens de cada um e de todos possam avançar, ser ressigni-
ficadas e ampliadas, garantindo o desenvolvimento de todos. 

Na pesquisa, a partir dos objetivos relativos à aprendi-
zagem da matemática e dos jogos escolhidos e confeccionados, 
planejamos aulas que foram desenvolvidas pelos professores e 
registradas por meio de fotografias e filmagem. Nessas práticas 
pedagógicas, os educadores envolveram-se com a sua turma, 
incluíram os alunos com deficiência nas atividades, questiona-
ram, problematizaram, avaliaram constantemente o seu traba-
lho e o dos alunos, intervieram e, assim, puderam perceber que 
os alunos com deficiência tinham, para além de suas limita-
ções, possibilidades de aprendizagem antes não identificadas. 
Uma das professoras participante da pesquisa, após mediar o 
trabalho de Paulo (nome fictício) no jogo, um aluno com defi-
ciência física, afirmou que “para quem não sabia nada, ele está 
muito inteligente” (informação verbal). Em nossas reflexões 
sobre o trabalho, quando questionada acerca do processo de 
aprendizagem desse aluno, ela remeteu à importância do seu 
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envolvimento no jogo, da interação do aluno com ela e com os 
demais colegas e das questões que foi colocando para o aluno: 
“porque eu estou sentando com os que têm mais dificuldade” 
(informação verbal). Atentando para o fato de o aluno não 
conhecer os algarismos e números, ela afirmou:

então, eu estou sentando do lado onde eles estão jogando 

e fico revisando: que numeral é esse? Então vamos somar. 

Vamos pegar tampinhas? Mais as tampinhas do outro dado. 

Que numeral é esse do outro dado? Então vamos juntar  

(informação verbal).

Essa experiência reflete a importância de práticas 
pedagógicas que realmente incluam os alunos com deficiên-
cia, propondo atividades e problemas significativos que sejam 
desenvolvidos com a participação efetiva de todos os envolvidos. 
A aprendizagem dos alunos não depende somente de seu apara-
to biológico, tal qual afirma Leontiev (1978, p. 247):

As propriedades biologicamente herdadas do homem não 

determinam as suas aptidões psíquicas. As faculdades do 

homem não estão virtualmente contidas no cérebro. O que 

o cérebro encerra virtualmente não são tais ou tais aptidões 

especificamente humanas, mas apenas a aptidão para a 

formação destas aptidões.  

A aprendizagem de Paulo não se deve a um processo de 
maturação interno; ele foi aprendendo e pensando a partir de 
um contexto mediado pelo jogo, pelos colegas e pela profes-
sora. O jogo colocou operações e problemas para ele resolver, 
a professora o auxiliou a resolvê-los, investiu e mediou a sua 
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aprendizagem, geralmente com questionamentos e não com 
respostas prontas. Assim, ele foi pensando e desenvolvendo sua 
independência, no decurso do jogo, para a realização do traba-
lho. A disponibilidade da professora em sentar com Paulo, em 
mediar seu trabalho, contribuiu para que ele avançasse em seu 
processo de aprendizagem.

O mais importante desses conceitos básicos é o de “media-

ção”, que abre o caminho para o desenvolvimento de uma 

explicação não determinista onde os mediadores funcio-

nam como meios pelos quais o indivíduo recebe a ação 

de fatores sociais, culturais e históricos e atua sobre eles 

(DANIELS, 2003, p. 32).

Assim, a partir do trabalho desenvolvido, baseado no 
DUP, os professores, no decorrer da investigação, refletiram 
acerca de suas concepções e práticas pedagógicas de modo a 
gerar novas práticas. 

[...] é a partir de reflexão da prática, enquanto práxis, que se 

pode, conhecendo as contradições, a teoria oculta na prática, 

buscar espaços que apontem para a construção de uma nova 

prática social educacional. Portanto, pode-se afirmar que a 

própria prática aponta para a construção de uma nova prática 

(BAPTISTA, 2010, p. 137). 

Com isso, os alunos com deficiência também foram perce-
bendo-se capazes de aprender matemática, o que contribuiu 
para novas aprendizagens e maior desenvolvimento. Também 
os alunos sem deficiência entenderam as competências dos 
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colegas, como exemplificado na fala de uma aluna do 4º ano: “os 
alunos especiais [sic] demonstraram um grande desempenho”.

No dizer de Freire (2013), na prática nos deparamos e 
experimentamos as diferenças que se evidenciam nos cami-
nhos diversos utilizados por estudantes com deficiência para 
acessar o currículo escolar. Acesso garantido, apenas, pela 
intervenção do professor aberto para novos processos forma-
tivos e saberes docentes. 

Considerações finais

Na pesquisa realizada, os professores estiveram engaja-
dos com suas turmas, inclusive com estudantes com deficiência, 
e foi oportunizada a reflexão expressa na problematização e 
autoavaliação constante de sua prática docente. Tal iniciati-
va oportuniza, também, ao professor experienciar situações 
nas quais estudantes com deficiência evidenciam suas apren-
dizagens de forma clara. É possível que tal perspectiva possa 
auxiliar, também, na superação de concepções sobre deficiência 
pautadas em estigmas em prol de uma abordagem na qual a 
deficiência é forma de estar no mundo. 

Dessa forma, entendemos que as práticas pedagógi-
cas podem ser qualificadas e/ou redirecionadas por meio de 
contextos onde todos os alunos possam efetivamente ser e estar 
em sala de aula, participando e interagindo com seus colegas 
e professores, de modo que a inclusão escolar não se limite 
à matrícula de alunos com deficiência em classes regulares. 
O desenho universal vem apontando caminhos e possibilidades 
para esse currículo inclusivo.
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Saberes construídos na prática: 
investigação no estágio curricular 
do curso de Pedagogia da UFRN1

Maria Cilene de Menezes Silva
Lucrécio Araújo de Sá Júnior

Iniciando o estudo...

Nas últimas décadas, as pesquisas sobre a formação de profes-
sores têm apontado para o interesse de estudiosos em vários 
países, no sentido de compreender os saberes necessários à 
docência. Assim, a identificação dos saberes construídos na 
prática de ensino desenvolvidos no estágio curricular tem mere-
cido atenção por se referir aos saberes iniciais dos graduandos 
no contato direto com a realidade escolar. 

Na formação inicial, podemos considerar o Estágio 
Supervisionado um marco na vida do aluno, pois nele acontece 
uma aproximação com o campo de trabalho, um encontro com 
a realidade tal qual ela acontece no dia a dia.  Para Tardif (2012), 
os estudantes dos cursos de licenciatura, durante o Estágio 
Supervisionado, os conhecimentos e as experiências até então 
adquiridos são testados, acionados e outros tantos construídos. 

1Neste texto, apresentamos um recorte dos resultados obtidos em uma 
pesquisa desenvolvida no mestrado em Educação da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte – UFRN (2015), que teve como interesse identificar 
quais são os saberes que os estagiários dizem ter construídos na prática de 
ensino desenvolvida no estágio no curso de Pedagogia da UFRN.
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Para Pimenta e Lima (2012), o estágio é um espaço de reflexão 
por excelência e de construção da identidade profissional. Não 
se limita a uma simples observação e registro da experiência, 
mas um momento de construção de conhecimentos.

Vale ressaltar que no percurso acadêmico, o profissional 
adquire os conhecimentos teóricos e práticos que servem de 
base para a sua atuação futura. Entretanto, para os professores, 
em particular, essa formação inicial conta ainda com os conhe-
cimentos que eles trazem da sua vivência enquanto alunos. 
Assim, indagamos: quais saberes os estagiários dizem ter cons-
truído no exercício da profissão? Diante de tal questionamento, 
esta pesquisa teve como um dos objetivos identificar os saberes 
construídos na prática de ensino desenvolvida no estágio.

O referencial teórico para subsidiar o presente estudo 
se pauta em Tardif (2012) e Pimenta (2012), por se tratar de 
pesquisas que tentam sistematizar os saberes que os docentes 
mobilizam em situações reais de trabalho. Ambos consideram 
a prática docente como uma prática social, que reflete o meio 
social, e não se limita à transmissão de conteúdo. É uma prática 
complexa para a qual concorrem vários saberes.

Partindo de uma análise sociológica, Tardif (2012) traz 
contribuições de estudos internacionais e faz uma análise 
bastante ampla que serve de guia para nossas análises. Ele situa 
o saber docente na relação direta com o trabalho, explicitando 
uma diversidade de saberes que trazem à tona conhecimentos 
e manifestações do saber fazer e do saber ser muito diversifica-
dos, cuja natureza e fontes são bastante variadas. Considera o 
trabalho como uma práxis social que, em termos sociológicos, 
modifica a identidade de quem trabalha, ao mesmo tempo em 
que o trabalhador transforma o seu trabalho. A partir desse 
pensamento, entendemos que, se um professor ensina por muito 
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tempo, isso provoca mudanças em si mesmo e, desse modo, sua 
identidade carrega as marcas da atividade profissional.

Para esse autor, a relação do professor com o saber não 
se limita a “transmitir conhecimento” já construído, como por 
exemplo, os conteúdos do livro didático. A prática docente inte-
gra diferentes saberes e o professor é detentor de um saber que 
surge da prática, da experiência. Essa experiência significa o 
“conjunto de vivências significativas através das quais o sujeito 
se identifica, seleciona, destaca os conhecimentos necessários e 
válidos para a atividade profissional” (MONTEIRO, 2002, p. 138).

Ao considerar os saberes dos professores como um saber 
social, Tardif (2012) afirma que esses saberes dependem das 
condições sociais e históricas nas quais os professores desen-
volvem sua atividade profissional, que é o ensino, estando liga-
do às condições da escola e à sua organização, bem como ao 
contexto social mais amplo que determina os conhecimentos 
exigidos no exercício da profissão. Por outro lado, considera 
também o professor como um ator individual que traz consigo 
uma cultura geral, seus conhecimentos pessoais, adquiridos ao 
longo da vida, fora da profissão, que estão baseados em valores 
e podem ser incorporados à ação profissional, o que é comum 
a qualquer profissão.

Percebemos, nas pesquisas de Tardif (2012), que a noção 
de saber está relacionada ao contexto mais amplo, à realida-
de social, ao contexto de trabalho, à história de vida. Nesse 
aspecto, o saber do professor está na interface entre o social e 
o individual. O autor considera o saber como social por vários 
motivos: é partilhado por um grupo, ou seja, a prática de um 
professor ganha sentido quando compartilhado por outros; 
é orientado por um sistema que o legitima e, como em qual-
quer profissão, necessita que seja reconhecido socialmente; é 
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desenvolvido na interação com os alunos, sujeitos sociais; e, 
por fim, é social porque é adquirido também em um contexto 
de socialização profissional. Além disso, é um saber individual 
construído na relação com os alunos, ou seja, no processo da 
atividade profissional, por isso, ligado a uma situação de traba-
lho complexa, que é o ensino (TARDIF, 2012).

De acordo com Tardif (2012), todo trabalho humano 
requer conhecimentos específicos que são partilhados por 
quem exerce a profissão. Na prática profissional, o professor 
integra diferentes saberes com os quais mantém relações 
diversas. Esse autor define o saber docente como plural, hete-
rogêneo, resultante do amálgama de vários saberes oriundos 
da formação profissional, das disciplinas, dos currículos e da 
experiência. Essa foi uma primeira tentativa de dar conta do 
pluralismo epistemológico dos saberes dos professores, a qual 
ainda é válida atualmente.

Os saberes da formação profissional (das ciências da 
educação e da ideologia pedagógica) correspondem ao conjun-
to de saberes transmitidos pelas instituições responsáveis 
pela formação dos professores, e são destinados à formação 
científica erudita. Os saberes disciplinares dizem respeito 
aos saberes que integram as disciplinas selecionadas pelas 
instituições universitárias para integrar a formação inicial. Os 
saberes curriculares, se apresentam sob a forma de progra-
mas, contendo objetivos, conteúdo e métodos, os quais os 
professores devem aprender a aplicar. Por último, os saberes 
da experiência, que são desenvolvidos na prática, no exercício 
da profissão, baseados no conhecimento do meio. Brotam da 
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experiência individual e coletiva sob a forma de habitus2 e são, 
por ela, validados, referindo-se ao saber fazer e saber ser, ou 
seja, aos saberes práticos. 

A relação do professor com esses saberes ocorre de forma 
distinta. Com os saberes pedagógicos, disciplinares, curricula-
res, oriundos da cultura e incorporados à formação, os profes-
sores mantêm uma relação de exterioridade. Porém, com os 
saberes da experiência, os professores estabelecem uma relação 
de interioridade, constituindo-se no núcleo vital, a partir do 
qual interiorizam e transformam a relação de exterioridade com 
os demais saberes por meio da própria prática. Por esse motivo,

os saberes experienciais não são saberes como os outros; são, 

ao contrário, formados de todos os demais, mas traduzidos, 

‘polidos’ e submetidos às certezas construídas na prática e 

na experiência (TARDIF, 2012, p. 54)

É importante esclarecer que essa relação de exteriorida-
de se relaciona à divisão social do trabalho intelectual, “entre 
os produtores de saberes e os formadores, entre os grupos e 
instituições que produzem e legitimam saberes e instituições 
que formam professores” (TARDIF, 2012, p. 54). 

A primeira classificação proposta pelo autor procura 
associar os saberes à sua fonte. Posteriormente, Tardif (2012) 
apresenta um modelo tipológico dos saberes, relacionando-os 
com os lugares onde os professores atuam, as experiências e as 

2“Um sistema de esquemas de percepção, adquiridos ao longo do tempo, que 
nos permite perceber e agir e evoluir com naturalidade num universo social 
dado. Constitui como uma espécie de segunda natureza inconsciente, num 
sentido prático”, como resume Loyola (2002, p. 68).
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fontes de aquisição, bem como ao modo como são integrados ao 
processo de trabalho, conforme evidenciado no quadro a seguir:

Saberes dos 
professores

Fontes sociais de 
aquisição

Modos de integração 
no trabalho docente

Saberes pessoais dos 
professores

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 
secundária, os estudos 
pós-secundários não 
especializados etc.

Pela formação e 
pela socialização 
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 socialização 
profissional nas 
instituições de 
formação de 
professores

Saberes 
provenientes dos 
programas e livros 
didáticos usados no 
trabalho

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

Pela utilização 
das “ferramentas” 
de trabalho, sua 
adaptação 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

Quadro 1 – Os saberes dos professores.

Fonte: Tardif (2012, p. 63).
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Concordando com o autor, entendemos que esses saberes 
são utilizados pelos professores em sala de aula, porém, não são 
produzidos diretamente por eles. Além disso, 

quando esses saberes são mobilizados nas interações diárias 

em sala de aula, é impossível identificar imediatamente 

suas origens: os gestos são fluidos e os pensamentos, pouco 

importam as fontes, convergem para a realização da intenção 

educativa (TARDIF, 2012, p. 64).

Nessa mesma direção, Pimenta (2012), partindo de sua 
experiência com os alunos dos cursos de licenciatura, refere-se 
aos saberes mobilizados pelos professores no exercício profis-
sional. Para essa pesquisadora, a apropriação dos saberes da 
docência é um passo importante para mediar o processo de 
construção da identidade profissional.

Do ponto de vista de uma tipologia, Pimenta (2012) iden-
tifica três tipos de saberes necessários à docência: 

a) Da experiência, que se referem àqueles adquiridos 
durante a vida escolar, quando eram alunos, os quais 
permitem dizer quais foram os bons professores, ou 
seja, os mais significativos em sua vida. Muitas vezes, 
esse é o saber mais valorizado pelos professores, 
exatamente por ser construído também no cotidia-
no, nas trocas de saberes com os colegas de trabalho, 
ganhando destaque os processos de reflexão sobre a 
própria prática.
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b) Do conhecimento, diz respeito aos conhecimentos da 
matéria específica, mas não significa informar aos 
alunos. Nesse sentido, o professor tem muito a contri-
buir para o processo de humanização na perspectiva 
de inserção social. Para tanto, trabalhará a partir do 
contexto, possibilitando que os alunos confrontem, 
contextualizem, revejam e analisem. 

c) Saberes pedagógicos, aqueles necessários à ação de 
ensinar, os quais, para a autora, são construídos a 
partir de situações reais de trabalho. Por essa razão, 
propõe que a prática seja tomada como ponto de 
partida e de chegada para a construção dos saberes 
pedagógicos, visto que “os saberes sobre a educação 
e sobre a pedagogia não geram saberes pedagógicos. 
Estes só se constituem a partir da prática, que os 
confronta e os reelabora” (PIMENTA, 2012, p. 29). 

Na perspectiva de ampliar as referências sobre os saberes 
dos professores, trazemos um estudo teórico no qual Monteiro 
(2002) discute os saberes produzidos na escola durante a forma-
ção inicial no contexto da prática de ensino. Sua reflexão leva 
em conta que os saberes frutos da experiência têm grande rele-
vância, por serem diferentes dos saberes científicos, não sendo 
aqueles menos importantes. 

Assim como Pimenta e Lima (2012), o trabalho de 
Monteiro (2002) concorda que na formação docente de base 
racionalista o professor era considerado como um técnico e o 
objetivo da prática de ensino era aprender a ensinar a partir 
da observação de “práticas bem-sucedidas”.
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Os saberes que o professor ensinava eram provenientes 
da ciência e os alunos os reproduziam.

Atualmente, os estudos sobre a profissionalização do 
professor trazem para o cenário educacional a valorização da 
experiência, que agora ganha outro sentido, sendo entendida 
como um dado a ser construído. A aula e a prática de ensino 
“não são lugares de observação para depois repetir. A aula não 
é algo dado e pode ser interpretada de diferentes maneiras, a 
partir de teorias [e das histórias de vida]” (MONTEIRO, 2002, 
p. 135). Com base nessa concepção, o professor agora tem sua 
subjetividade, sua história e seus saberes reconhecidos. Desse 
modo, conhecer os saberes que brotam da experiência favore-
ce a profissionalização, o que é reconhecido por autores como 
Tardif, Nóvoa e Pimenta.

Para Monteiro (2002, p. 139), os estudos do saber docente 
avançaram porque não se prenderam a identificar e criticar as 
falhas dos professores, e sim a “conhecer o que são, o que fazem, 
e o que sabem”. Nessa direção, destaca os estudos de Tardif 
(2012), que avançaram profundamente por serem resultados de 
pesquisas no contexto em que a ação docente se desenvolvia, 
revelando que essa ação é um processo de construção, e não de 
reprodução de modelos.

Diante dessas considerações, Monteiro (2002) destaca 
que a prática de ensino na formação inicial é um momento 
rico, estratégico, e propõe que seja dada mais atenção a ela, 
por ser marcante na vida profissional. Para muitos alunos, é 
a primeira experiência de ensino e eles necessitam de apoio 
de colegas e professores para superar os medos e barreiras, 
visto que se trata, em última instância, de uma atividade de 
relação humana. Explicitamos a seguir como se desenvolveu 
o presente estudo.
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Percurso da Pesquisa

Dentro do limite deste texto, resumimos aqui o caminhar 
da pesquisa. Trata-se de um estudo qualitativo que envolveu dez 
alunos do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) que, no semestre 2014.1, haviam cursa-
do o estágio supervisionado, no caso, os prováveis concluintes ao 
final desse período. Como instrumento de coleta de dados, nos 
utilizamos de entrevistas semiestruturadas que foram transcri-
tas literalmente e, em seguida, submetidas à análise qualitativa 
de conteúdo, conforme proposto por Bardin (2011). O convite 
aos participantes foi realizado por telefone e a adesão se deu de 
modo espontâneo. Passamos agora a identificar os saberes que 
os estagiários dizem ter construídos na prática de ensino.

Os saberes desenvolvidos no estágio

Neste estudo, estamos nos referindo aos saberes ativados 
pela prática docente no estágio supervisionado, cujos estagiá-
rios não possuem outra formação superior, sendo esta a primei-
ra experiência com a prática de ensino. 

De acordo com as categorias propostas por Tardif (2012) 
a respeito do lugar de onde provêm os saberes docentes, nosso 
foco de análise está centrado nos Saberes provenientes da 
formação profissional para o magistério, uma vez que o 
universo de pesquisa se refere à formação inicial de professores. 

Inicialmente, pretendíamos apresentar todos os saberes 
mobilizados/construídos por cada estagiário, porém percebe-
mos que ficaria muito redundante, por esse motivo, reunimos 
em três temas gerais aqueles que foram mais expressivos nas 
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falas dos entrevistados (enumerados adiante). Na construção 
do texto, tentamos explicitar as aprendizagens de cada partici-
pante, de modo que o sentido atribuído por eles seja preservado. 

Dentre os principais temas evidenciados como saberes 
da prática dos estagiários, destacam-se: 

1. saber planejar para que os alunos se envolvam no 
processo de aprendizagem;

2. saber ensinar a partir de situações do cotidiano do 
aluno/ conhecer o aluno;

3. saber que a afetividade comparece no processo de 
mediação da aprendizagem dos alunos.

Entendemos que identificar esses saberes não foi tarefa 
fácil, pois, como indicado por Tardif (2012), esses saberes são 
amálgamas de vários saberes. Por isso, a intenção não foi encai-
xá-los em tipologias, mas explicitá-los. 

Os questionamentos aos participantes visavam enfatizar 
o que foi significativo nas aulas por eles ministradas e que 
pudesse ser considerado para a sua atuação futura como 
professor. Nesse sentido, as análises na presente pesquisa vão 
ao encontro daquilo que somente foi possível perceber a partir 
da prática.

Nos tópicos a seguir, apresentamos uma síntese do 
que cada aluno sinaliza ser necessário para o exercício da  
rática docente.
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Saber planejar para que os alunos se 
envolvam no processo de aprendizagem

Inicialmente, intencionamos sinalizar que o planejamento 
da aula influencia de modo significativo na aprendizagem do 
aluno e que isso já é ponto pacífico nas pesquisas sobre o ensino 
(GAUTHIER et al., 1998). Parece-nos que os estagiários percebem 
tal relação, pelo fato de a maioria fazer referência ao planeja-
mento como um dispositivo indispensável à prática docente. 

No estágio, o planejamento da aula normalmente se 
organiza em torno do plano de curso do professor da escola, 
sendo acompanhado pelo professor da universidade. A impor-
tância atribuída a esse dispositivo é destacada pela maioria dos 
participantes da pesquisa, demonstrando uma aprendizagem 
significativa construída no percurso do estágio, e colabora para 
que a aula atinja seus objetivos de forma harmoniosa. 

Os estudos teóricos/práticos desenvolvidos na disciplina 
de Didática, principalmente, são indicados pelos participantes 
como muito importantes para a elaboração dos planos de aula. 
Desse modo, compreendemos que esse saber brota inicialmente 
no curso e é complementado pela experiência do professor da 
escola e do professor supervisor de estágio, como também pode 
ter origem em experiências anteriores ao curso universitário, 
quando ainda eram alunos, como podemos constatar a seguir 
no relato dessa estagiária.

(P3) – “Eu lembro muito um professor de Geografia (da UFRN) 

que ele sempre bateu muito nessa tecla [...] Não importa a carga 

horária, o que vocês têm que se empenhar é em fazer com que 

o aluno assimile aquele conteúdo que vocês tão passando, não 

passe por cima disso, que senão não vale a pena”. / Isso foi 
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uma coisa que eu observei na sala e uma coisa que eu briguei 

com meu grupo... Eu queria ajudar aquela turma realmente e 

isso eu aprendi/eu aprendi aqui na UFRN e tentei colocar em 

prática e vi que deu certo./ ...mas todo mundo: “Não, isso é 

do tempo de vovó”. Eu disse: “É, eu sei, eu aprendi a ler dessa 

forma. E eu acho que ainda funciona” / atividade do bê-a-bá, 

das divisões silábicas” 

No caso dessa estagiária, as lembranças do seu processo 
de alfabetização são reativadas e se fazem significativas, mesmo 
que a professora supervisora de estágio tenha sugerido outras 
atividades para a turma da Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
Trazemos aqui as reflexões de Nóvoa (1995) para compreender 
tal situação vivenciada pela estagiária. Esse autor explica que 
muitas vezes alguns professores (nesse caso, a estagiária) são 
muito rígidos e têm dificuldades de abandonar certas práticas, 
principalmente se estas, em algum momento, foram emprega-
das com sucesso. Essa situação revela por que certos professores 
não abandonam determinados métodos e técnicas pedagógicos. 

Vale ressaltar que, em relação aos conteúdos ministrados, 
os participantes não indicam dificuldades, mas, no desenvolvi-
mento das atividades, existe uma preocupação com o resultado 
do processo, no sentido de que todos os alunos se envolvam e 
aprendam. Assim, a preocupação com o planejamento se volta 
para situações cotidianas, não se restringindo apenas ao livro 
didático. Essa postura mostra que na vivência da sala de aula 
os estagiários tentam inovar, estudar, preparar uma boa aula, 
como podemos observar em seus relatos:

(P5) – “Elaborar um plano de aula, fazer um projeto, eu acho 

que isso muito importante. A gente observou isso na nossa 
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prática que se a gente não tivesse feito esse projeto não teria 

surtido efeito bom”.

Na execução das tarefas planejadas, a preocupação de 
outro estagiário se volta para o objetivo da aprendizagem do 
aluno, por isso, transforma os conteúdos de modo que haja uma 
melhor assimilação.

(P1) – “Planejar melhor para que todos os alunos se envol-

vam. A dificuldade impulsionou a gente a levar uma forma 

diferente de dar aula”.

Essa preocupação também é percebida nas pesquisas 
desenvolvidas por Gauthier et al. (1998) sobre o ensino, quan-
do apontam que o professor, ao planejar, tenta identificar as 
necessidades individuais e prever as reações dos alunos.

No planejamento da aula, a organização do ambiente e a 
seleção das estratégias também são preocupações dos estagiá-
rios. Trabalhar com projetos certamente requer outros modos 
de organização do conteúdo, o que foi observado por essa esta-
giária em uma escola de aplicação.

(P9) – “O que mais me fez refletir foi a questão e que eu vou 

levar pra minha prática é como trabalhar em sala de aula com 

projetos/ Como eu vou executar os projetos assim dando auto-

nomia pras crianças, fazendo com que as crianças reflitam”.

Pelos relatos, notamos também uma preocupação dos 
estagiários com os alunos e seus conhecimentos prévios, 
reconhecendo que são o centro do processo educativo. Esse 
saber de como organizar a aula, de como interagir com os 
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alunos se refere a saberes pedagógicos que, segundo Tardif 
(2012), articulam-se com as ciências da educação, os quais, 
porém, são difíceis de distinguir. No entendimento de Pimenta 
(2012), os saberes pedagógicos são produzidos na ação e nos 
cursos de formação, quando os alunos refletem sobre seu 
próprio fazer. Desse modo, durante o estágio, quando observam 
a postura e a relação professor-aluno e pensam a respeito do 
que fazer, constroem seus saberes pedagógicos. Nesse sentido, 
identificamos esses saberes no relato dessa estagiária: 

(P4) – “Um dia na aula sobre dezena a professora, pra poder 

fazer com que eles entendessem como funcionava a conta-

gem da dezena, ela utilizou palitos de picolé. O jeito que 

ela fez para mostrar como contar as dezenas, como tratava 

eles... eram pessoas adultas, mas ela tratava eles de forma 

assim... espetacular. Era carinhosa com eles, muito atenciosa 

com eles. Tinham cuidado em tudo, elas observavam tudo e 

anotavam tudo”.

No contexto do presente estudo, compreendemos que os 
saberes construídos (na ação, na prática da sala de aula) foram 
mediados pelos professores universitários e se apoiam nos 
conteúdos das disciplinas, mas os professores da escola também 
participam. Identificamos ainda que na relação com os alunos 
outros saberes vão sendo moldados (como, por exemplo, a ques-
tão da afetividade), sendo o fruto de uma experiência única que 
brota da prática. Esses saberes modelados durante o estágio 
mostram-se difíceis de serem enquadrados em uma tipologia, 
por esse motivo as análises se voltam para explicitá-los e obser-
var a importância deles para a prática profissional docente. 
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Pimenta e Lima (2012), quando trata do estágio como 
espaço de reflexão da prática, apontam que os professores, ao 
fazerem comparação entre o jeito de ser no início da profissão 
com a postura atual, reconhecem o quanto aprenderam com os 
alunos e com as situações desafiadoras que os levaram a criar 
opções pedagógicas para atender as necessidades dos alunos. 
Dessa forma, consideramos que, na relação com os alunos, 
os estagiários também aprendem saberes pedagógicos. Além 
disso, as autoras assinalam que os estagiários aprendem com os 
professores da escola que já possuem experiência na atividade 
docente e, nesse sentido, a discussão do que pode dar certo ou 
errado configura-se um passo adiante da simples experiência. 
A esse respeito, a observação do jeito de ensinar dos professores 
da escola é destacada no depoimento a seguir, confirmando o 
quanto estas professoras colaboram para a construção de sabe-
res que julgamos serem pedagógicos:

(P4) – “Elas [professoras da escola] contribuíram demais, 

porque elas têm experiência, e no período de observa-

ção a gente pôde perceber o jeito que elas ensinavam” 

(grifos nossos).

Outro aspecto importante sobre o planejamento desta-
cado por outra estagiária diz respeito à possibilidade de inovar, 
criar situações novas, o que é indispensável para quem está 
iniciando a prática profissional. Nesse sentido, lembramos que 
conhecer bem o conteúdo possibilitou-lhe criar, inovar. Além 
do mais, a satisfação pessoal de ensinar um conteúdo especí-
fico parece ter exercido influência positiva na aprendizagem 
dos alunos. Essa perspectiva se coaduna com os achados das 
pesquisas de Gauthier et al. (1998, p. 202), as quais apontam que 
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“os professores que obtêm êxito em seu trabalho conhecem a 
matéria de um modo que lhes permite planejar a criação de 
aulas que ajudarão os alunos a relacionar os conhecimentos 
novos aos que já possuem”.

(P6) – “A professora dizendo ‘não vai dar certo’, eu disse ‘vai’, e 

ela ‘não, num vai dar certo’, eu disse ‘vai dar certo, a gente vai 

tentar’. E deu certo e os meninos assim... amaram e souberam 

de todas as formas e até hoje a gente se comunica com ela 

no Face / no e-mail. Ela disse: olha... a prova foi fantástica!”

Para atingir os objetivos, essa estagiária tenta inovar 
utilizando novas técnicas, mesmo que, aos olhos da professora 
da escola, pareçam não dar certo. Nessa direção, podemos fazer 
referência ao que aponta Tardif (2012, p. 263), quando obser-
va que “os professores se utilizam de várias teorias e técnicas 
conforme a necessidade, mesmo que pareça contraditório para 
os professores universitários”.

Ainda em relação ao planejamento, é possível acrescentar 
que conhecer a matéria é fundamental para o trabalho peda-
gógico do professor, embora não seja suficiente. Porém, conhe-
cer a matéria não significa ensinar bem, tendo em vista que o 
conteúdo deve ser “transformado em função da compreensão 
do grupo de alunos” (TARDIF, 2012, p. 120). Essa preocupação 
pode ser percebida na fala dessa estagiária, quando sinaliza o 
que foi significativo no estágio:
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(P8) – “Estudar, preparar bem a aula, e se você já conhecer a 

turma também pensar nos alunos, que nem todos os alunos 

são iguais, que cada um tem seu ritmo. Então, acho que é isso”.

Criar as condições para que o aluno possa aprender se 
apresentou como um desafio aos estagiários. Nesse sentido, 
Tardif (2012, p. 120) acrescenta que “transformar a maté-
ria que ensina para que os alunos possam compreendê-la e 
assimilá-la, reside a grosso modo o trabalho do professor”. Esse 
conhecimento pedagógico do conteúdo não pode ser separado 
do próprio conteúdo, no entanto, como referido anteriormente, 
conhecer a matéria não é condição suficiente para um bom 
trabalho pedagógico.

Percebemos que os estagiários enfrentaram esses desa-
fios quando tentaram inovar, não ficando presos a transmitir 
conteúdos, mas os transformando para que os alunos pudessem 
compreendê-lo melhor. Para os estagiários, esses momentos 
foram desafiadores. Vejamos como eles tentam inovar:

(P8) – “Então a gente distribuiu a turma em grupos e com 

vários poemas misturados. A gente tinha recortado por estro-

fes e tinha distribuído pra eles. Cada grupo ficou com um 

poema todo recortadozinho. Aí a gente pediu pra que eles 

colocassem na ordem”.

(P6) – “[...] colocamos eles para pensar, para eles construírem. 

Um exemplo de uma atividade foi o Tangran. A gente traba-

lhou matemática, as formas geométricas e a gente fez com 

que eles construíssem o Tangran”.
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As estagiárias referidas anteriormente parecem 
compreender as orientações do professor Libâneo (2013), o qual 
considera o planejamento como um processo de racionalização, 
organização e articulação entre a ação do professor e o contexto 
social. Desse modo, a ação de planejar deve ter como referência 
situações didáticas concretas que envolvam o aluno no próprio 
processo de ensino. Nas atividades relatadas por essas estagiá-
rias, observamos claramente a participação dos alunos, o que 
compreendemos como consequência de um bom planejamento 
da atividade, estabelecendo relação com o conteúdo.

Nessa direção, Gauthier et al. (1998) acrescentam que, 
em uma perspectiva de planejamento, faz-se necessário que 
as atividades sejam organizadas previamente e explicadas aos 
alunos, colaborando tanto para organizar o comportamento 
do professor em sala de aula como o dos alunos. Além do mais, 
apresentar atividades nas quais os alunos obtêm sucesso repe-
tido “desenvolve melhores percepções sobre si mesmos”, o que 
aumenta a possibilidade de alcançar bons resultados na apren-
dizagem (GAUTHIER et al., 1998, p. 203).

Saber ensinar a partir de situações do 
cotidiano do aluno/conhecer o aluno

Esses saberes enfatizados em vários depoimentos podem 
sinalizar que os estagiários, durante a graduação, desenvolve-
ram o entendimento de que a prática docente é um aprendi-
zado social que reflete a cultura do aluno, da qual o professor 
deve se apropriar, sem esquecer que a cultura e a formação do 
professor vão influenciar em sua ação como docente e em seu 
compromisso com a profissão, incluindo-se a importância de se 
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comprometer com a aprendizagem do aluno. Nesse sentido, a 
prática não se limita ao domínio metodológico, mas configura 
uma sistematização de vários contextos, incluindo o contexto 
social do aluno (SACRISTÁN, 1999).

Para ensinar a partir do cotidiano do aluno, antes de 
tudo, o professor necessita conhecer o aluno e seu contexto 
social. Conhecer a criança é um princípio básico sinalizado aos 
pedagogos há bastante tempo. Nesse sentido, trazemos uma 
passagem interessante dos estudos de introdução à Pedagogia: 
“Desde o grito lançado por Rousseau no Emílio: ‘Comecem a 
conhecer seus alunos, pois, seguramente, os senhores não os 
conhecem’” (MIALARET, 1977, p. 75). Nela, podemos perceber 
a importância dada à mudança de foco do processo educativo, 
que antes era voltado aos conteúdos e não se considerava o 
educando no seu contexto social.

As pesquisas acerca do ensino sugerem que conhecer 
os alunos é uma preocupação de professores experientes e 
competentes, o que se mostra importante para que o mate-
rial e o conteúdo do ensino sejam adaptados à realidade deles. 
Os professores que se interessam por conhecer os alunos o 
fazem a partir de observações pessoais e fontes variadas. Esses 
conhecimentos dizem respeito à história familiar, habilida-
des, hábitos, participação em classe, entre outros aspectos. 
Deste modo, o que os professores sabem sobre os alunos se 
constitui em elemento importante para o processo de ensino 
(GAUTHIER et al., 1998).

Charlot (2010) percebe a importância de o professor 
conhecer o aluno como uma questão bastante relevante na 
formação docente. Em seus estudos, descobriu que um professor 
pode ter muitos anos de experiência, mas nunca ter tido oportu-
nidade de falar com uma criança ou um jovem (principalmente 
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de periferia), para saber como eles estão vivendo na escola ou 
sobre a história escolar deles. Por esse motivo, agora nos cursos 
de graduação o autor passou a exigir que os estudantes façam 
entrevistas, falem com as crianças, conversem com elas para 
saber a lógica e o olhar dos alunos com quem estão trabalhando. 

Ainda a respeito da importância de o professor conhecer 
os alunos, trazemos as contribuições de Libâneo (2013), para 
quem a atividade docente é sistemática e voltada para a apren-
dizagem do aluno, desse modo, é um trabalho complexo que não 
se restringe à sala de aula, mas se relaciona ao contexto social e 
à experiência de vida dos alunos. Nesse cenário, o autor aponta 
que conhecer as condições prévias de aprendizagem do aluno 
é um dos requisitos para que o professor possa planejar suas 
atividades, ou seja, o planejamento depende do que os alunos 
sabem. Deste modo, os novos conteúdos vão depender da base 
anterior, de forma que o professor não deve justificar o baixo 
rendimento em função de o aluno não possuir conhecimen-
tos prévios. Por essa razão, enfatiza que o ponto de partida do 
trabalho docente deve ser o que o aluno sabe.

Libâneo (2013) insiste que o êxito da atividade de ensi-
no depende dos objetivos, que devem corresponder ao nível de 
conhecimento e à experiência dos alunos. Assim, para saber 
do que cada aluno é capaz, faz-se necessário verificar antes. O 
autor compreende que o professor, antes de planejar (atividades 
e conteúdos), deve observar as condições de vida do aluno, pois 
isso se sobrepõe às motivações individuais. Ainda, observa que se 
sabe pouco como esses fatores afetam a vida escolar dos alunos. 

Com base nos dados desta pesquisa, essa foi uma questão 
considerada relevante por vários estagiários. Como exemplo, 
podemos citar a entrevistada P4, ao observar que a professora 
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conhecia muito bem os alunos, o que se revelou um aprendizado 
significativo para sua prática futura. 

(P4) – “Até conhecimento da vida deles elas também tinham. 

Até porque a professora da escola fazia visita nas casas 

para saber por que o aluno não foi mais à escola. Então, isso 

também é muito importante, uma coisa qu’eu aprendi”.

Nessa direção, outra estagiária também reconhece que 
o professor pode dar um suporte maior, caso conheça o aluno, 
o que contribui para o processo de aprendizagem:

(P1) – “O conhecimento da turma. O professor necessita 

observar quais são as dificuldades dos alunos, ouvir alunos 

em particular para dar suporte maior”.

Saber que o aluno aprende melhor a partir do que é mais 
significativo no seu cotidiano faz sentido para essa outra esta-
giária, por essa razão ela destaca como sendo um aprendizado 
importante, o professor conhecer o contexto social do aluno: 

(P2) – “Nós levamos uma música: ‘Luar do Sertão’. Eles disse-

ram”: “professora esta música é muito antiga”... “Eles não 

ficaram tão interessados, a gente percebeu isso. Na segunda 

aula, a gente já foi vendo a necessidade de cada um e já levan-

do para os conteúdos. Tentamos levar para sala de aula o que 

eles viviam. Essas aulas foram as melhores que tivemos”.

Compreender que o ensino é mais consistente quando 
o professor observa o contexto social e planeja a aula a partir 
de situações do cotidiano foi considerado muito significativo e 
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colocado como destaque pelos estagiários, uma vez que perce-
beram isso na prática, o que nos remete a Tardif (2012, p. 21), 
o qual relata em suas pesquisas o seguinte: “os professores 
que encontrei e observei tendem a hierarquizar os saberes em 
função de sua utilidade no ensino”. Nesse sentido, os saberes 
profissionais, no que diz respeito a conhecer o aluno e saber 
ensinar a partir do seu cotidiano, foram vistos como muito 
relevantes, pois, na prática, os estagiários perceberam que os 
objetivos do trabalho, referentes à aprendizagem do aluno, 
foram atingidos.

Assim, há de se concordar que nos estágios também ocor-
re uma ressignificação dos conteúdos, pois, como afirma Tardif 
(2012, p. 181):

a prática é como um processo de aprendizagem através do 

qual os professores e professoras retraduzem sua forma-

ção anterior e adaptam à profissão, eliminando o que lhes 

parece abstrato ou sem relação como a realidade vivida, 

conservando o que lhe pode servir para resolver problemas 

da prática educativa.

Planejar os conteúdos comprometendo-se com a aprendi-
zagem dos alunos reporta-nos a Pimenta (2012), quando decla-
ra que o professor tem muito a contribuir para o processo de 
humanização do aluno numa perspectiva de inserção social, em 
que trabalhar nela requer compreender o quanto complexo é 
o ensino. Nessa direção, o professor necessita de uma cultura 
profissional que lhe permita dar sentido à ação. Para Tardif 
(2012), a cultura profissional está fundada na própria ação, que 
exige de o professor saber julgar várias situações incertas e 
sutilezas das interações com os alunos. Assim, para enriquecer 
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essa capacidade de discernimento, o professor necessita de uma 
sólida cultura geral que reconheça o pluralismo de saberes 
necessários à prática. 

Comprometer-se com a aprendizagem do aluno, além 
de uma cultura geral, requer observar certa relação de depen-
dência no processo de ensino; pois, o professor, ao selecionar 
os objetivos, deve priorizar as necessidades dos alunos e não 
apenas a transmissão de conteúdo, o que foi um dilema para 
essa estagiária, a qual relata:

(P3) – “A gente tem que colocar em foco as necessidades 

do aluno. Ele depende de mim. Isso foi uma coisa que eu 

observei na sala de aula e uma coisa que eu briguei com 

o meu grupo porque eu não iria fazer as atividades só para 

cumprir a carga horária, como foi no início” (grifos nossos).

No que diz respeito à relação professor-aluno, Tardif 
(2012) chama a atenção para o fato de que a sala de aula é um 
lugar de relações humanas, de modo que as interações com o 
aluno não podem ser consideradas um aspecto secundário, ao 
contrário, são o núcleo do trabalho docente. O ensino como uma 
atividade de relações humanas traz a marca dessas relações. 
O professor, ao privilegiar determinados procedimentos, assu-
me uma pedagogia, mesmo que isso não seja percebido. Por esse 
motivo, com frequência pode se manifestar “uma pedagogia 
sem reflexão pedagógica” (TARDIF, 2012, p. 118).

Assumir uma pedagogia tradicional no que se refere ao 
processo de alfabetização de adultos foi muito difícil para P3, 
que diz: 
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(P3) – “eu queria ajudar aquela turma...mas todo mundo: 

“Não, isso é do tempo de vovó”. Eu disse: “É, eu sei, eu aprendi 

a ler dessa forma. E eu acho que ainda funciona” / atividade 

do bê-a-bá, das divisões silábicas” (grifos nossos).

Escolher o que e como ensinar, se trabalhar com projeto 
ou não, pode ser um dilema para alguns professores, como é 
percebido por essa estagiária: 

(P1) – “planejar melhor para que todos os alunos se envol-

vam. Isso aí não se encontra em todas as escolas, em todos 

os professores. O professor vê o todo e não busca fragmentar 

o estudo para ajudar a todos” (grifos nossos).

Atualmente, em função das expectativas no que diz 
respeito à qualidade da educação, exige-se mais do profes-
sor, cobram-se mais resultados. Para atingir bons índices de 
aprendizagem com seus alunos, o professor enfrenta dilemas na 
organização do trabalho cotidiano. A esse respeito, Perrenoud 
(2002) esclarece que as finalidades da escola na atualidade são 
bastante confusas e as condições de exercício da profissão muito 
heterogêneas, o que leva a dilemas por parte dos professores 
em relação aos conteúdos, pois a heterogeneidade das classes 
obriga-os, muitas vezes, a trabalhar mais com alguns alunos, em 
detrimento de outros. O autor entende que essas dificuldades 
deveriam ser resolvidas pelo sistema de ensino, e não devolvidas 
aos professores. No entanto, para que os professores enfrentem 
tais conflitos, é indispensável dispor de recursos intelectuais 
que possibilitem guiá-los, como também trabalhar em equipe, 
o que, em nossa compreensão, significa partilhar os diferentes 
saberes no contexto escolar.
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O entendimento de que o trabalho do professor não se 
restringe a transmitir conteúdo e de que ele é um mediador 
da aprendizagem foi considerado uma aprendizagem para os 
estagiários. Nesse sentido, os alunos da escola são vistos como 
atores da aprendizagem. Para tanto, o professor deve ter outra 
postura, que seja voltada para um diálogo mais próximo do 
aluno. Percebemos isso na fala dessa estagiária, que se mostrou 
preocupada com relação ao professor ter um diálogo mais 
próximo com as crianças, principalmente na idade entre 7 e 
8 anos, período de alfabetização, no qual os alunos da escola 
pública parecem estar consolidando a aprendizagem da leitura 
e da escrita. 

(P7) – “Comecei a perceber [...] que a professora passava uma 

atividade no quadro e ‘Pronto, vocês já acabaram?’ Todo 

mundo diz que acabou, mas a criança não acabou, ela tá ali 

tentando olhar o do coleguinha, ela não sabe fazer, ela precisa 

de uma ajuda. [...] então acho que é importante a professora 

passar, olhar cada aluno: ‘E aí, deu certo? Conseguiu?’ Não só 

perguntar: ‘E aí, todo mundo conseguiu fazer?’ E as crianças 

vão dizer ‘Sim’, mas, na verdade, não. E passou despercebida, 

aquela criança passou por aquele conteúdo, despercebida, e 

lá na frente essa criança vai ter a dificuldades”.

Transformar os alunos da escola em atores da própria 
aprendizagem somente é possível a partir das interações peda-
gógicas, tarefa em torno da qual se articulam e ganham sentido 
os saberes do professor (TARDIF, 2012, p. 221). Desse modo, é 
possível compreender que ser um mediador da aprendizagem 
não é tarefa simples, uma vez que vários fatores concorrem 
para essa mediação: o conhecimento do professor em relação 
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ao aluno, o conhecimento do conteúdo, a organização das ativi-
dades que favoreçam a mediação e, nessa direção, reportam-se 
a uma ação didática. No entanto, torna-se importante lembrar 
que a atividade do professor não envolve apenas uma prática 
visível, mas também outras dimensões menos evidentes, como, 
por exemplo, a avaliação que o professor faz da pertinência 
ou não de determinado conteúdo, os valores sociais desses 
conteúdos, o comportamento esperado em relação aos alunos 
(SACRISTÁN, 1999, p. 68). Além disso, acrescentamos o diálogo 
com os alunos, como observa a estagiária, pois não se trata 
apenas de planejar muito bem uma atividade, é indispensável 
uma interação que favoreça à criança assimilar o conteúdo.

Saber que a afetividade comparece no processo 
de mediação da aprendizagem dos alunos.

O trabalho do professor ocorre a partir da relação com 
seus alunos, portanto, envolve relações humanas e, desse modo, 
inevitavelmente o componente emocional se manifesta. Sendo 
assim, a interação professor e aluno não pode ser considerada 
menos importante, constituindo-se no próprio núcleo de traba-
lho. Conforme Tardif (2012, p. 130), “uma boa parte do trabalho 
docente é de cunho afetivo, emocional. Baseia-se em emoções, 
em afetos, na capacidade não só de pensar nos alunos, mas 
igualmente de sentir suas emoções, seus temores, suas alegrias, 
seus bloqueios afetivos”. 

Perceber as relações afetivas no contexto escolar, de fato, 
é um aprendizado significativo, que colabora para que os esta-
giários repensem a relação entre educador e educando. 
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De acordo com Placco (2003), é interessante observar que, 
a depender de como acontece a relação professor-aluno, podem 
ocorrer transformações cognitivas-afetivas-sociais em cada um 
dos atores. 

Verificando os dados desta pesquisa, percebemos que 
pode ter ocorrido situação semelhante quando os estagiários 
dizem que, ao desenvolverem determinada atividade, eles 
mesmos também aprenderam:

(P1) – “[...] a gente trabalhou com a matemática no super-

mercado... uma atividade que teve êxito, chamou a atenção 

tanto pra gente como para eles” (grifo nosso).

(P2) – “Eu gostei do público, o conhecimento que eles 

[alunos] têm, que eles trazem... os conhecimentos popu-

lares, que eu particularmente gosto muito... Isso foi uma 

experiência, eu achei muito interessante” (grifos nossos).

Concordamos com Placco (2003), quando afirma que 
a docência é mesmo uma profissão relacional complexa que 
desencadeia não somente conhecimentos, mas também afetos. 
O despertar dos estagiários para a questão dos afetos no proces-
so de aprendizagem partiu de situações e contextos distintos: 
uma situação vivenciada em uma escola pública, onde a falta 
de afetividade do professor para com os alunos é entendida 
como um entrave para a aprendizagem. Em outra situação, em 
uma escola modelo (escola de aplicação/Núcleo de Educação da 
Infância), o estagiário percebe o quanto o afeto e a atenção do 
professor para com os alunos colaboram para a aprendizagem. 
Vejamos as duas situações vivenciadas pelos estagiários:
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(P7) – “eu acho que nesse estágio eu percebi que afetivi-

dade, assim eu percebi que...talvez a professora não tivesse 

assim esse afeto com elas [crianças], e eu percebi que nós 

demonstramos mais afeto... e elas retribuíam de uma forma 

melhor no aprendizado, digamos assim./A professora recla-

mava muito das crianças, entendeu? E eu percebi...que as 

crianças não eram como a professora falava. Não sei se era 

por ser novidade” (grifos nossos).

(P9) – “afetividade, justamente, era assim uma coisa 

impressionante. Isso colaborava muito, muito, muito. 

Quando eu cheguei lá/eu não vi muito essa questão de não 

querer realizar tal coisa. Eu não vi isso lá. Eu achei assim 

muito interessante” (grifos nossos).

Criar um vínculo afetuoso exige entrega do professor, 
podendo conferir um sentido à aprendizagem do educando, 
quando, por essa via, o aluno percebe a importância da apren-
dizagem e, desse modo, pode construir uma relação de ensino-
-aprendizagem harmoniosa. Contudo, ser afetuoso com o aluno 
não significa uma condição suficiente para uma aprendizagem 
significativa, mas não se pode negar sua importância.

Paulo Freire (2002, p. 161) corrobora com essa opinião 
quando defende que “ensinar exige querer bem ao educan-
do” e que ser afetuoso com o aluno significa ter sensibilidade, 
compromisso com a aprendizagem, encontrando-se no dever 
de se empenhar para que o educando aprenda. Ainda enfatiza: 
“é digno de nota a capacidade que tem a experiência pedagó-
gica para despertar, estimular e desenvolver em nós o gosto de 
querer bem e o gosto da alegria sem a qual a prática educativa 
perde o sentido”.
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Para Freire (2002), o vínculo afetivo possui um sentido de 
libertar, de conduzir a criança à autonomia, ter mais confiança 
em si. A afetividade não significa abraço e carinho, mas reco-
nhecer e favorecer as condições para que o aluno seja autônomo.

Sobre essa temática, Vigotsky e Wallon são reconhecidos 
como autores de produções relevantes acerca da afetividade 
como parte integrante na constituição do sujeito, sendo Henri 
Wallon o primeiro a abordar especificamente as emoções na 
sala de aula. Esse autor pontua a diferença entre os conceitos de 
emoção e afetividade. A emoção é considerada como elemento 
mediador entre o orgânico e o psíquico, enquanto a afetividade 
é marcada por elementos que “modelam a qualidade das rela-
ções com o sujeito e objeto, por isso entende que a afetividade 
sinaliza a entrada da criança no universo simbólico propor-
cionando também uma atividade cognitiva” (GASPAR; COSTA, 
2011, p. 122-123).

Vale ressaltar que a relação entre a afetividade e a inteli-
gência é pouco abordada nos meios acadêmicos, especialmente 
no Brasil, constituindo-se assim um campo aberto para inves-
tigações. Apesar disso, entendemos que o professor, como um 
mediador da aprendizagem, deve estar atento a essas questões, 
pois sabemos que nas escolas públicas situações de conflito são 
cada vez mais comuns, fruto de uma realidade familiar contur-
bada, refletindo assim diretamente no trabalho docente. 

Outros estudos que nos auxiliam a pensar as relações 
afetivas no campo da educação dizem respeito à inteligência 
emocional. Podemos observar que essa temática já foi estudada 
na psicologia do desenvolvimento, pois se trata do ser huma-
no em seu estado de maturidade nas relações sociais. Nessa 
perspectiva, quem não desenvolve a “maturidade emocional” 
é imaturo emocionalmente e tem como característica pouca 
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tolerância às frustrações, por não se colocar no lugar do outro 
e não ter a capacidade de controlar suas emoções. 

O aparecimento da inteligência emocional no cenário 
educacional pode ser considerado a partir do Relatório para 
a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o 
século XXI, elaborado na década de 1990, que indica os quatro 
pilares em torno dos quais a educação deve organizar os conhe-
cimentos, quais sejam: “aprender a conhecer; aprender a fazer; 
aprender a viver juntos; por fim, aprender a ser, via essencial 
que integra as três precedentes” (DELORS et al., 1998, p. 89). 

De acordo com Rêgo e Rocha (2009), é nessa década que 
surgem os estudos sobre inteligência emocional, fortalecen-
do os pilares da educação propostos pela UNESCO. Podemos 
observar que autores como Goleman (1991) e Gardner (1995) se 
destacam contribuindo com os seguintes temas:  autoconheci-
mento, autoconsciência, consciência social, administração de 
relacionamentos. Goleman (1995), por exemplo, em seu livro 
Inteligência Emocional, bastante divulgado no Brasil, discute 
que a inteligência emocional pode ser fortalecida, principal-
mente na infância, quando a estrutura neurológica da criança 
encontra-se em formação. 

Nesse sentido, a escola assume um papel importante na 
alfabetização emocional.  Para Rego e Rocha (2009), no contexto 
escolar, a questão não é evitar conflitos, mas aprender a lidar 
com eles, como as discórdias e brigas, de modo que os alunos 
expressem o sentimento sem que sejam agressivos. Na avaliação 
dessas autoras, a tarefa de uma educação emocional exige que o 
professor vá além de ensinar a ler e escrever, uma vez que requer 
o ensino das emoções e o envolvimento da família na escola.

Feitas essas considerações, queremos destacar que essa 
percepção dos estagiários sobre a influência da afetividade na 
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aprendizagem se dá a partir do que identificam em uma situa-
ção real da sala de aula, ou seja, mediada pelo trabalho. Então, 
partindo desse entendimento, podemos afirmar que aquilo que 
os estagiários aprenderam foi favorecido pelas diversas situa-
ções enfrentadas no estágio, porém, a prática revela nuances 
que antes não percebiam, assim tomam consciência do que 
se faz necessário para a atuação profissional. Desse modo, os 
saberes construídos pelos estagiários se manifestaram na nova 
forma de compreender o que é preciso para saber ensinar para, 
assim, consubstanciar o processo identitário.

Considerações sobre o estudo 

Os esforços nesta pesquisa se direcionaram para iden-
tificar os saberes construídos pelos estagiários na prática de 
ensino desenvolvida durante o estágio supervisionado, porém, 
em um momento a posteriori, quando já haviam concluído a 
prática de ensino. 

Ao questionarmos juntos aos estagiários o que eles indi-
cavam como mais significativos em termos de saberes cons-
truídos na prática, eles revelaram saberes que guardam uma 
íntima relação com aqueles necessários à atividade profissional 
docente. Desse modo, compreendemos que a formação inicial 
para esses estagiários teve, sim, impactos importantes sobre o 
que pensavam em relação à docência, e isso favoreceu entender 
as diversas nuances da profissão. 

A partir do arcabouço teórico de Tardif (2012) e Pimenta 
(2012), reconhecemos que esses saberes são amalgamas de vários 
outros, por isso de difícil identificação. No entanto, os partici-
pantes da pesquisa, ao serem questionados sobre o que é mais 
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significativo para eles, indicaram-nos saberes que entendemos 
estar ancorados na formação profissional, o que contribuiu para 
uma nova compreensão sobre o que se faz necessário à docência. 

Essa nova compreensão foi revelada pelos estagiários na 
relação entre a prática e a fundamentação teórica. Desse modo, 
a formação recebida na graduação teve impacto sobre o que 
esses alunos estagiários pensavam, contrapondo-se a outras 
pesquisas apontadas por Tardif (2012) sobre saber docente, as 
quais enfatizam as crenças e revelam que a formação para o 
magistério abala muito pouco as crenças anteriores.

Acreditamos que esses saberes contribuíram significati-
vamente para mudar concepções a respeito de três elementos: 
como ensinar (quando enfatizam o planejamento), o que ensi-
nar (quando se preocupam em conhecer a realidade do aluno, 
organizando os conteúdos a partir da realidade deles) e para 
quem ensinar (quando atentam para conhecer melhor o aluno 
e o que lhes afetam). Assim, ao final, os estagiários compreen-
dem melhor o que se faz necessário para o desenvolvimento 
de uma boa prática. 

Por esse motivo, concordamos que o estágio é um perío-
do rico de reflexões, uma vez que, no final, os estagiários indi-
cam o que são necessários à prática. Ou seja, saber planejar 
a aula, considerando a necessidade do aluno e seu contexto 
social, conhecer o aluno e saber ensinar a partir do cotidiano 
dele. Saber também que a afetividade colabora para o processo 
de aprendizagem. 

Pelo exposto, o curso de Pedagogia da UFRN parece mais 
bem estruturado, e o estágio, mesmo com algumas queixas 
bem conhecidas, mobiliza os saberes necessários à docência. 
Contudo, concordamos com outros autores quando apontam 
que o curso superior somente pode preparar para começar 



SABERES CONSTRUÍDOS NA PRÁTICA: INVESTIGAÇÃO NO 
ESTÁGIO CURRICULAR DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UFRN
Maria Cilene de Menezes Silva e Lucrécio Araújo de Sá Júnior

228

a ensinar. Outros saberes, principalmente experienciais, são 
mobilizados quando em contato com outros profissionais mais 
experientes no contexto escolar no início da carreira, configu-
rando novas aprendizagens.

Referindo-se mais especificamente ao objetivo da pesqui-
sa, entendemos que a reflexão a posteriori revelou aprendizagens 
que certamente os próprios estudantes não haviam percebido. 
Parafraseando Nóvoa (1995, p. 36), “o saber dos estagiários como 
outro tipo de saber não existe antes de ser dito. A sua formula-
ção depende de um esforço de explicitação e de comunicação, 
e é contado aos outros”. Nessa direção, compreendemos que o 
mais importante não é só explicitar os saberes, mas considerar 
o ensino como uma profissão que não é para qualquer pessoa, e 
sim para aquelas que assumem uma ética do seu fazer, implican-
do esforço para que os alunos aprendam, o que não é tarefa fácil.
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Cativeiro e regionalismo: 
o que a história da escravidão 

nos sertões pode ensinar

Muirakytan K. de Macêdo

Dispersa pelos enunciados regionalistas do Seridó, há uma 
caracterização singular dos homens e das mulheres desse espa-
ço. Os seridoenses são um povo branco, alto, cabelos e olhos 
claros, herança fenotípica de sua ascendência portuguesa. Até 
algum tempo atrás, este era o estereótipo regional alardeado 
pela memória e pelos discursos regionalistas. Fiando-se nesse 
credo, o Seridó, antiga ribeira pecuarista das capitanias do 
norte (hoje Estado do Rio Grande do Norte), parecia ter passa-
do incólume à mestiçagem multissecular e, mais espetacular-
mente, parecia ter experimentado a escravidão de maneira que 
esta, a despeito de sua violência física e simbólica, e das ações 
de homens e mulheres escravizados, não teria deixado marcas 
em sua história.

Essa imagem enganosa foi modelada com a intenção de 
“branquear” os sujeitos que construíram essa região ao longo 
do tempo, de forma a conceder protagonismo histórico somen-
te às elites que se queriam brancas. No entanto, as evidências 
de nossa diversidade étnica saltam aos olhos em um pequeno 
passeio pelas ruas de nossas cidades e a um exame de nossa 
documentação setecentista e oitocentista.

Este texto se propõe realçar a denúncia da perversão iden-
titária que, invisibilizando um conjunto de sujeitos sociais, tenta 
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cegar a visão histórica, seja no Seridó, seja em outros sertões. 
Nesse sentido, em um caráter muito ilustrativo, mas com base 
em pesquisas acadêmicas, destacamos aspectos que julgamos 
relevantes para essa discussão. Alguns deles versam sobre 
a história da escravidão nos sertões seridoenses; outros, que 
advindos daquele meio espaço-temporal, ainda guardam suas 
formas no patrimônio material e imaterial da história presente.

A princípio, discutamos os territórios e agenciamentos 
econômicos coloniais da escravidão em meio à pecuária em 
regiões afastadas do agreste e do litoral, mais precisamente 
no sertão, onde impera o clima semiárido. Consideremos, a 
princípio, que a América portuguesa articulada à dinâmica 
mercantil colonial extrapolou nas capitanias do norte a matriz 
da produção açucareira. Então, necessário se faz uma mirada 
que entenda as costuras interiores da economia e sociedade, 
de maneira que aquele foi um universo que articulava e atava 
diversas atividades, para além das demandas do mercado euro-
peu. É nessa direção que o complexo do engenho de açúcar foi 
a pedra angular da organização socioeconômica e cultural do 
litoral do nordeste, porém que necessitava do suporte alimen-
tício das fazendas de gado do semiárido.

Apesar de os sertões no sentido da fronteira oeste serem 
campos que serviam à interiorização da colônia, é interessante 
que levemos em conta que o “projeto” para exploração colonial 
respeitava a lógica geopolítica da administração metropolita-
na, desde os últimos anos do reinado de D. João V, atingindo 
seu ápice com o ministro Sebastião José de Carvalho, poste-
riormente Marquês de Pombal. Tratava-se de clara política 
colonial que considerava o incremento populacional como um 
dos catalizadores imprescindíveis à equação da riqueza das 
nações (SOUZA, 1997). Sendo assim, a expansão da fronteira 
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pastoril para os sertões, além de ser necessária à produção do 
açúcar, se fazia urgente para conquistar mais territórios para a 
colonização. Por outro lado, os sertões poderiam contar com as 
sobras populacionais que não se ajustavam à vida dos engenhos 
e vilas litorâneas, sem contar as oportunidades que esse espaço 
interiorano poderia oferecer para aqueles que almejavam ter 
cabedal próprio aventurando-se nas lides pastoris.

Após as Guerras dos Bárbaros (PUNTONI, 2002; MACEDO, 
2007), a ocupação colonial dos sertões fluiu com maior velo-
cidade, especialmente motivada por terras para o criatório, 
mas também se aproveitando da pressão populacional na zona 
açucareira, que agia como “válvula de escape” para os colo-
nos empobrecidos que não encontravam colocação nas vilas 
e lavouras sob a égide da produção do açúcar (SILVA, 2004, 
p. 216). Os sertões tornavam-se, assim, um horizonte de possibi-
lidades e de liberalidades tanto para os desclassificados do açúcar 
quanto para escravos fugidos e indígenas já sob o controle da 
administração régia.

Na colonização da ribeira do Seridó, Capitania do Rio 
Grande do Norte, apesar de os homens brancos terem sido os 
sesmeiros e donos de fazendas de criar, a mão de obra escra-
va negra foi indispensável. Se na sociedade e na economia, os 
vaqueiros apareciam com destaque nos primeiros tempos colo-
niais, não significa que todos eram brancos, visto que figuravam 
em meio à população significativa de escravos negros e indíge-
nas (MACEDO, 2007). A rigor, na ribeira do Seridó não existiam 
grandes escravarias que justificassem nas fazendas a existência 
de senzalas. Isso em razão de que a maior parte dos criadores 
possuía um conjunto de cativos inferior a cinco e, muitas vezes, 
ou não os possuíam ou possuíam somente um escravo (Gráfico 1). 
Números expressivos de escravos nos inventários post mortem 
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que pesquisamos só os encontramos nas duas pontas do período 
colonial: muito antes da Grande Seca, quando, em 1774, José 
Carneiro Machado dispunha de 10 escravos; e no ano em que 
começou a estiagem, quando o afortunado João Marques de 
Souza possuía ainda 20 cativos1 (MACEDO, 2007).

Gráfico 1 – Escravaria nos inventários seridoenses (século XVIII) 
Fonte: Inventários do 1o Cartório de Caicó (1737-1813) – LABORDOC.

Para o século XIX, a tendência continua a mesma se 
considerarmos que a maioria dos proprietários não possuía 
escravos ou os tinha com mais frequência entre um e três, 
sendo também raros os casos que passavam de uma dezena2 
(Gráfico 2).

1Os dados apresentados neste texto, e que se referem ao século XVIII, são origi-
nários da tese de doutorado (MACEDO, 2007) produzida pelo autor do capítulo.
2Todos os dados de pesquisa referentes ao século XIX foram extraídos de 
investigações realizadas em inventários post mortem do Seridó (Acervo 
LABORDOC – UFRN – Campus de Caicó/RN), em pesquisa denominada “As 
astúcias da suavidade – a escravidão negra nos sertões do Rio Grande do 
Norte”, projeto financiado pela UFRN (PIBIC / 2008-2011), sob coordenação 
de Muirakytan K. de Macêdo.
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Gráfico 2 – Escravaria nos inventários seridoenses (1856-1888).
Fonte: Inventários do 1o Cartório de Caicó (1856-1866) – LABORDOC.

A partir de nossas pesquisas que tomavam por base os 
inventários da ribeira do Seridó podemos afirmar que, a despei-
to do número de escravos, seu valor monetário representava 
20,25% da fortuna geral na média dos inventários coloniais seri-
doenses, só perdendo para os imóveis (terras e casas) e o gado 
(MACEDO, 2007). Posteriormente, entre 1822 e 1888, a mão de 
obra escrava ainda representava, em média, 22% do total dos 
bens declarados nos inventários seridoenses. É evidente que a 
média em si não detecta mudanças, mas podemos perceber, por 
meio dos dados pesquisados, que há oscilações dessa variável 
na composição desses cabedais.

Entre 1860-1869, por exemplo, em pleno cenário que se 
ressente da valorização dos escravos devido à proibição do tráfi-
co atlântico, os escravos representavam 34% no valor das posses 
dos proprietários, para decair vertiginosamente no desmonte 
da escravidão em fins do século XIX. Esses dados não destoam 
da realidade de outros sertões da época. Em fazendas de gado 
da região do sertão pernambucano, no século XIX, os escravos 
compunham 31% da riqueza total dos proprietários de terra 
(VERSIANI; VERGOLINO, 2003).
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Desse modo, por meio de tais dados e considerando ainda 
o censo demográfico de 1872, quando é possível visualizarmos 
a população (rural e urbana) da Cidade do Príncipe no Seridó, 
podemos constatar, mais uma vez, que parte considerável da 
população seridoense foi escravizada (Tabela 1).

Tabela 1 - População da Cidade do Príncipe – 1872.

Livres Escravos
Total

Raça Homens Mulheres Soma Homens Mulheres Soma

Branco 3.317 3.336 6.653 0 0 0 6.653

Pardo 1.021 1.101 2.122 288 199 487 2.609

Preto 627 417 1.044 370 421 791 1.835

Caboclo 876 621 1.497 0 0 0 1.497

Total 5.841 5.475 11.316 658 620 1278 12.594

Fonte: Censo de 1872. Disponível em: <http://www.nphed.cedeplar.ufmg.
br/pop72/index.html;jsessionid=a64bf6dbef7950a0e111366fdfb>. Acesso 
em: 20 jan. 2012.

Esse instantâneo demográfico leva a pesquisa sobre o 
período a considerar com clareza a significância da população 
negra a despeito da política emancipacionista, do tráfico e da 
mortalidade. Segundo Ariane de Medeiros Pereira,

[...] verificamos que em 1872 havia um número considerado 

pequeno de escravos se comparado com a população livre. 

Porém, nem por isso é inexpressível, ao contrário, em face 

das atividades abolicionistas, da lei de 1871 e dado às ativi-

dades desenvolvidas na Cidade do Príncipe, é revelador a 

quantidade da mão de obra escrava. No entanto, o que se tem 
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de deixar claro e como bem salienta Regina Mattos, (1985)3, 

é que além do tráfico interprovincial, havia a mortalidade 

escrava dada às precárias condições de vida e alimentação 

(PEREIRA, 2014, p. 66).

Por outro lado, fontes cartoriais e paroquiais nos permi-
tem afirmar também que essa população também se reproduziu 
ao longo dos séculos, em muitos casos, no seio de famílias trans-
geracionais. Tais arranjos societários foram possíveis devido à 
natureza das atividades do criatório e das pequenas lavouras 
que possibilitaram, por meio de sua formação demográfica, uma 
maior probabilidade da formação de pares matrimoniais.

A relação entre o número de escravos e escravas tendia 
a ser mais equilibrada em regiões que, a exemplo do Seridó, 
tinham a pecuária como economia hegemônica. Nos 56 inven-
tários da Freguesia da Gloriosa Santa Ana do Seridó, foram 
catalogados para o século XVIII 143 escravos, sendo 84 do sexo 
masculino e 59 do sexo feminino (MACEDO, 2007). No século 
seguinte, entre 1822 e 1832 catalogamos 96 homens e 89 mulhe-
res escravizados (razão de sexo4 igual a 107,8). Para o interva-
lo entre 1833 e 1843, catalogamos 60 homens e 95 mulheres 
escravizados (razão de sexo igual a 63,1). E entre 1844 e 1854, 
catalogamos 102 homens e 82 mulheres escravizados cuja razão 
de sexo totaliza 124,35 (Gráfico 3).

3Ariane Pereira faz referência à dissertação de Maria Regina Mendonça 
Furtado Mattos (1985).
4Cf. IBGE (2012): “Razão de sexo - expressa o número de pessoas do sexo 
masculino para cada grupo de 100 pessoas do sexo feminino. É obti-
da através do quociente entre as populações masculina e feminina por 
grupos de idade”. Disponível em: <http://www.mpas.gov.br/arquivos/offi-
ce/4_081010-120048-289.pdf>. Acesso em: 3 de jan. 2013.
5Vide nota 1.
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Gráfico 3 – Razão de sexo (1822-1854)
Fonte: Inventários do 1o Cartório de Caicó (1822-1854) – LABORDOC.

Para a segunda metade do século, entre os anos 1855 
e 1866, catalogamos 101 homens e 92 mulheres escravizados 
(razão de sexo igual a 109,7). Entre 1867 e 1877, catalogamos 
56 homens e 54 mulheres escravizados (razão de sexo igual a 
103,7). E por fim, entre 1878 e 1888, catalogamos 30 homens e 38 
mulheres escravizados, (razão de sexo igual a 78,9), conforme 
o Gráfico 4.

Gráfico 4 – Razão de sexo (1856-1888).
Fonte: Inventários do 1o Cartório de Caicó (1822-1854) – LABORDOC.
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Na quadra de 1878-1888, já podemos perceber os signifi-
cativos efeitos da proibição do tráfico atlântico e maior dinâ-
mica do tráfico interprovincial que, junto com as alforrias, 
diminuíam a população escrava na segunda metade do século 
(LOPES, 2011). É interessante que entendamos que o tráfico 
interprovincial, por si só, não foi responsável por esvaziar o 
Seridó de escravos, pois grande parte do comércio de cativos 
ocorria no mercado local. Maria Regina Furtado6 (2014), estu-
dando as escrituras de compra e venda de escravos para o perío-
do entre 1850 e 1888, deixa-nos ver bem a predominância desse 
movimento endógeno por meio da Tabela 2.

6Capítulo baseado na dissertação de mestrado (MATTOS, 1985).
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Tabela 2 – Destino dos escravos negociados na Vila do Príncipe – 1850/1888.

Destino 
do 

escravo

DENTRO DA 
PROVÍNCIA

FORA DA PROVÍNCIA

Não 
especificado

TotalSítio 
para 
sítio

Sítio 
para 
vila

Vila 
para 
sítio

Vila 
para 
vila

PB CE PE Outras

Período

1850 a 
1855 12 4 2 6 1 2 - - 2 29

1856 a 
1860 5 2 3 - 1 - - - - 11

1861 a 
1865 11 6 1 6 5 - - 1* 1 31

1866 a 
1870 21 12 10 4 6 - 6 - - 59

1871 a 
1875 40 19 2 14 11 - 5 1** 2 94

1876 a 
1880 22 14 2 5 - - 2 1*** 3 49

1881 a 
1888 - 2 - 1 1 - - - - 4

Total 111 59 20 36 25 2 13 3 8 277

* Império da França ** Piauí  ***Bahia
Fonte: Escrituras de compra e venda de escravos – 1850/1888 – 1º Cartório 
de Notas de Caicó (FURTADO, 2014, p. 245).

De qualquer forma, os números da razão de sexo refor-
çam a interpretação de que em regiões de pecuária o relativo 
equilíbrio entre homens e mulheres permitiu o maior núme-
ro de arranjos familiares entre os cativos. Tal conclusão nos 
dá margem para afirmar que não só a população escrava 
era expressiva, como conseguiu formar pares conjugais que 
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possibilitavam a formação de estruturas mais complexas de 
parentesco, vivências mais alargadas de contato interfamiliar 
em alianças dos mais variados tipos: casamentos, compadrios, 
confrarias religiosas e tratos para liberdade consentida ou não. 
Com relação ao primeiro item, segundo as determinações das 
Constituições Primeiras da Bahia, publicadas em uma carta 
pastoral em 1707, o matrimônio de escravos com pessoas cativas 
ou livres era um direito divino e humano (VIDE, 2007). Além 
de afirmar que os senhores não poderiam proibir-lhes o casa-
mento, defendiam a indissolubilidade da família, de forma que 
os casais não poderiam ser separados nos tratos comerciais. 
Os argumentos em favor desse tipo de casamento eram que os 
escravos continuariam a servir seus senhores da mesma forma e 
que reproduziriam a escravaria sob o abrigo das normas cristãs.

Nos sertões do Seridó, a maioria dos casamentos ocor-
ria entre escravos (Gráfico 5). A maior parte dos matrimônios 
ocorria entre cativos de um mesmo senhor (MACEDO, 2007). Por 
outro lado, devemos considerar as uniões que ocorriam à revelia 
sacramental dos católicos. Isso se devia ao fato de as regras de 
parentesco entre os negros africanos não corresponderem às 
ditadas pelas normas eclesiásticas, de modo que não era inco-
mum a relação sexual fora do casamento e a formação familial 
precária, visto que não era protegida pela Igreja.
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Gráfico 5 – Casamento entre pessoas de cor.
Fonte: Livro de Casamento da Paróquia de Caicó (1788-1811) (MACEDO, 
2007, p. 224).

Pelos dados processados anteriormente, comprova-se a 
lógica do casamento entre escravos, pelo menos para o período 
colonial. Com esses casamentos ocorrendo no interior da escra-
varia, o senhor aliviava a vigilância sobre o par conjugal, visto 
que o casal gerava, por meio da prole, uma dependência mútua 
que diminuía as possibilidades de marido e mulher cativos se 
envolverem em fugas. Portanto, não só a escravidão foi presente 
na formação social seridoense, como se multiplicou em famílias 
dentro da própria vivência do escravismo. Práticas planejadas, 
sem dúvidas, para se agruparem como resistência à dispersão e 
como estratégia para tramarem suas liberdades com as alforrias 
que poderiam conseguir com seu trabalho e outras manobras 
familiares que incluíam a mestiçagem (MACEDO, 2013).

Os dados históricos e as conclusões a que chegamos 
evidenciam a trama africana e afrodescendente na urdidu-
ra social seridoense, de maneira que o “branqueamento” da 
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história seridoense se demonstra como um ardil revelador de 
táticas sociais autoritárias. Tal procedimento surge quando 
determinados grupos querem se afirmar no poder a qualquer 
custo, inclusive invisibilizando a diversidade social, seja na 
memória, seja na história. Essa prática era moeda corrente na 
algibeira historiográfica, memorialística e não escapava até ao 
discurso médio sobre a região, proferido pelos próprios seri-
doenses ou estudiosos renomados (MACEDO, 2012).

Câmara Cascudo, por exemplo, em viagem pelo Seridó, 
a despeito de seu treinado olho etnográfico, não realçou 
traços significativos da presença negra entre os seridoenses 
(CASCUDO, 1984). No entanto, ele mesmo escreveu sobre a 
Irmandade dos Negros do Rosário de Caicó (CASCUDO, 1962). 
Não havia como encolher a participação dos afro-brasileiros na 
história do sertão pecuarista. As irmandades católicas negras, 
dada sua persistência e estatura histórica, eram e continuam a 
ser monumentos dessa memória que, para além da coreografia 
folclorizada, varam com seus espontões quase três séculos de 
resistência identitária (GOULART, 2014). Tal confraria é uma 
prova de tamanha envergadura que somente quem não quer 
ver não a toma como realidade autoevidente da onipresença 
negra na formação étnica do Seridó no passado e no presen-
te. A primeira confraria do Seridó nasceu próxima à época da 
territorialização da região.

A Freguesia da Gloriosa Senhora Santa Ana foi criada 
em 1735 e já em 1771 foi criada, por iniciativa de um grupo de 
negros cativos e livres, a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos. 
No início, a irmandade se congregava na igreja de Sant Ána, 
orago da sede da freguesia, enquanto seus membros acumu-
lavam recursos financeiros para a construção de um templo 
próprio, que foi erigido na segunda metade do século XVIII. 
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Data de 16 de junho de 1771 o documento intitulado Termo de 
Aceitação que Fazem os Irmãos das Constituições deste Compromisso. 
Nele constam “as constituições do compromisso da irmanda-
de”, que deviam ser seguidas e respeitadas por todos os seus 
membros (MACEDO, 2014).

Nos séculos XIX e XX, outros grupos ligados à devoção do 
Rosário foram criados na região. Documentos de arquivos seri-
doenses e práticas até hoje existentes dão conta da existência 
dessas irmandades em Jardim do Seridó, Currais Novos, Acari, 
Serra Negra do Norte e Jardim de Piranhas. Hoje, continuam 
atuantes somente as confrarias de Caicó, Jardim do Seridó e 
Serra Negra do Norte (GOIS, 2014; GOULART, 2014; MACÊDO, 
2014; MORAIS, 2014).

E os sinais não cessam e não se deixam calar. A Praça da 
Liberdade, em Caicó, é outro testemunho potente. A história 
dessa praça começou quando foi construído o mercado público 
naquele local, inaugurado em janeiro de 1870. Na época, o lugar 
em cujo pátio se realizavam as feiras passou a ser conhecido 
como Praça do Mercado, centro comercial da cidade (ARAÚJO, 
2003). Esse local também foi palco da Revolta do Quebra-quilos 
que invadiu os estabelecimentos comerciais de então destruin-
do pesos e medidas do sistema de mensuração imposto pela 
monarquia (MEDEIROS, 2003). As feiras perduraram ali até ser 
construído o atual mercado público, inaugurado no dia 23 de 
fevereiro de 1918. À nova praça foi dado o nome de Praça da 
Liberdade. Mas que liberdade? A liberdade dos escravos. A anti-
ga Praça do Mercado tinha sido também palco do movimento 
abolicionista em Caicó em fins do período monárquico. Ali seus 
integrantes se reuniam e discutiam alforrias e outras formas de 
libertação dos escravos pelas vias legais. Mas a alforria não foi 
realizada somente por obra e graça dos senhores de escravos, 
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muitos dos cativos a duras penas conseguiam produzir uma 
suada poupança que poderia comprar sua liberdade, de seus 
filhos e mulheres. Muitos negros lutaram arduamente até para 
assegurar a liberdade com a qual tinham nascido, ou aquela 
conseguida com alforria. Em muitas ocasiões, a legitimidade 
de seu estatuto de livre ou liberto foi questionado, provando 
que a liberdade dos negros e mestiços era, em qualquer caso, 
precária, pois poderiam juridicamente voltar a ser escravizados 
(CHALHOUB, 2012; PEREIRA, 2014).

Ao discutir esses processos de invisibilização, por vezes, 
temos a sensação de que estamos provando a existência do que 
é óbvio, especialmente nos dias de hoje quando a cidadania 
da memória e história afrodescendentes se encontram em 
evidência. De qualquer forma, julgamos que pelo menos tenta-
mos fornecer com dados de pesquisa elementos que possam 
alimentar o debate. De modo que, ao lembrar aqui o que para 
muitos parece “chover no molhado”, devemos nos posicionar 
para que não se perca de vista a agência afro-brasileira na histó-
ria seridoense.
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Outras experimentações de 
corpos, gênero e sexualidades 

em Ciências e Biologia

Elenita Pinheiro de Queiroz Silva

Introdução

Na tarefa de construir um texto resultante da minha partici-
pação na mesa-redonda Corpo, Gênero e Sexualidade no ensino de 
Ciências e Biologia, no Encontro Nacional de Licenciaturas, recu-
pero outra apresentação realizada no V Seminário Internacional 
sobre corpo, gênero e sexualidade ocorrido na Universidade 
Federal de Juiz de Fora, da qual resultou um capítulo no livro 
Corpo, Gênero e sexualidade1. Nesse capítulo, apresento a leitura 
da introdução do livro Educação do preconceito: ensaios sobre poder 
e resistência, de autoria de Silvio Gallo e Regina Maria de Souza 
(2004), para me apropriar da ideia proposta acerca do outro:

O outro, o diferente, o não-mesmo: são distintos nomes para 

a mesma realidade que nos habita, nos desloca, nos incomoda 

mas ao mesmo tempo, apreendemos com paixões distintas 

e contraditórias [...] O outro é e não é ao mesmo tempo; o 

outro é o estranho, que desperta medo, mas também desperta 

curiosidade. Em sua diferença, o outro é aquele/aquilo que 

amamos e odiamos a um só tempo. [...] Mas tanto amor quanto 

1A referência completa é: SILVA, Elenita Pinheiro de Queiroz. Entremeando 
corpos, sexualidades, gêneros e educação escolar. In: FERRARI, Anderson et. 
al. Corpo, gênero e sexualidade. Lavras: UFLA, 2014. p. 59-78.
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ódio, são, muitas vezes, atitudes sádicas de reduzir o outro ao 

mesmo. Fagocitar o outro, o diferente, incorporá-lo, fazê-lo 

parte de mim. Só assim posso me livrar dele. Nem sempre 

temos consciência de que se livrar do outro, tornando-o parte 

de mim, é também me livrar de mim mesmo, perder-me nesse 

jogo do mesmo (GALLO; SOUZA, 2004, p. 11).

A intenção com a qual me apropriei da ideia do outro em 
Gallo e Souza (2004), e torno a fazê-lo agora, diz respeito à defe-
sa de que boa parte das investigações que têm sido realizadas 
acerca das temáticas corpo, sexualidade e gênero, no campo da 
educação e da Educação em Ciências, se reporta à problema-
tização e ao desvelamento acerca da produção e invenção do 
outro. O desvelamento do mecanismo dessa produção permite 
que sejam desmontadas a maquinaria e a mecânica da produção 
do assujeitamento estabelecidas na relação Eu-Outro. Ou seja, 
desvelar o que acontece entre o eu e o outro.

Gallo e Souza (2004, p. 11) entendem o outro como “[…] uma 
realidade que nos habita, nos desloca, nos incomoda”. No jogo 
de palavras, apresentam a redução do outro ao mesmo como 
mecanismo de “fazê-lo parte de mim”; reduzi-lo ao mesmo 
(Eu). Se a produção do outro tem sido realizada para torná-lo 
“[…] estranho, o que desperta medo, mas também desperta 
curiosidade […] amor e ódio”, o mecanismo de sua redução ao 
mesmo ocorre pelo apagamento e borramento daquilo que nele 
provoca a estranheza, o medo e a repulsa; pelo apagamento 
e borramento da diferença. “Fagocitar o outro, o diferente, 
incorporá-lo, fazê-lo parte de mim”, eis o mecanismo de apaga-
mento e borramento da diferença, que permite que o Eu se livre 
do Outro, do indesejável. (GALLO; SOUZA, 2004, p. 11).
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A produção do Eu e do Outro nas sociedades ocidentais, 
sem dúvida, contou com a participação do empreendimento 
científico e é parte dos processos de produções de subjetivi-
dades, de modos de existências do humano. Desse modo, posi-
ções de sujeito têm sido produzidas. Dentre elas, aquelas que 
marcam a produção de modos de ser homem e modos de ser 
mulher, o que equivale a dizer que a invenção de identidades 
é formulada de modo a marcar os corpos como masculinos ou 
femininos, não se admitindo a possibilidade de existência de 
fronteira masculino/feminino, portanto, calcada em um padrão 
binário a partir do qual se reconhecem e se validam pelas diver-
sas instâncias sociais como sendo as identidades de gênero.

As produções identitárias se assentam em perspectivas 
essencialistas que defendem a existência de um conjunto de 
características comuns que assegurem a identidade e elimi-
nem a diferença; asseguram a norma a ser seguida e, ainda, o 
normal, a normalidade. Estabiliza-se a identidade, fixando-a 
(WOODWARD, 2000).

Nesse sentido, vários foram os referenciais utilizados 
e apropriados para marcar e produzir as noções de eu e de 
outro, as identidades. Entre eles, podem ser lembrados os refe-
renciais das ciências humanas e das ciências da vida que se 
ocuparam de conhecimentos acerca dos sistemas classificató-
rios. Esses sistemas, ao longo da história, contribuíram para a 
produção de sentidos, de significados e de sistemas simbólicos 
que ordenaram e organizaram as coisas, o mundo, a nature-
za, de modo a criar grupos sempre em oposição. Como assi-
nala Woodward (2000), desse modo, inventaram-se os sérvios 
e os croatas, as coisas sagradas e as profanas, os locais e os 
forasteiros, os brancos e os negros, o macho e a fêmea e assim 
por diante. Nessa invenção, o primeiro polo indica o Eu e o 
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segundo polo refere-se ao Outro, o que não é. “Essa construção 
aparece, mais comumente, sob a forma de oposições binárias.” 
e elas “[...] são essenciais para a produção do significado [...]” 
(WOODWARD, 2000, p. 49):

As autoras e os autores que criticam a oposição binária argu-

mentam, entretanto, que os termos em oposição recebem 

uma importância diferencial, de forma que um dos elementos 

da dicotomia é sempre mais valorizado ou mais forte que o 

outro. Assim, Derrida argumenta que a relação entre os dois 

termos de uma oposição binária envolve desequilíbrio neces-

sário de poder entre eles (WOODWARD, 2000, p. 49).

O que fica posto, então, é o fato de que as relações 
binárias/dicotômicas são relações de poder, pensadas em 
termos de oposição, e estabelecem hierarquias e posições de 
poder não horizontais. Tais relações marcam e definem aqueles/
as que obedecem e seguem a norma, como também marcam e 
definem quem desobedece à norma, os/as desviantes, abjetos/
as, anormais.

Indubitavelmente, nesse jogo de reverberação e naturalização 
do pensamento binário, a produção do gênero, do sexo e da 
sexualidade hegemônicos é um dos efeitos. Um conjunto de 
tecnologias de fazer pensar e fazer viver os corpos de modo dual – 
macho X fêmea, homem X mulher, heterossexual X homossexual 
– foi utilizado de forma a naturalizar tais dualidades e apagar e 
borrar as diferenças. O resultado tem sido o profundo processo de 
exclusão pelo qual são atingidos/as aqueles e aquelas que foram 
esquadrinhados/as e marcados/as como o outro. Processo de 
exclusão marcado pela violência que faz, nas relações sociais (e de 
poder), calar, submeter e aniquilar as existências que rompem com 
a norma estabelecida.
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O que nos tem conduzido a propor as experiências dos 
corpos, das sexualidades e dos gêneros em debate na (ou para a) 
Educação em Ciências na escola vem sendo, com certeza, o 
questionamento acerca do modo como tem sido historicamente 
produzido o processo de exclusão, alijamento e apagamento de 
modos de existências considerados dissidentes da norma, e, ainda, 
o modo como a Educação em Ciências e a ciência têm participado 
desse processo e como elas podem contribuir para desconstruí-lo.

Defendo que a pergunta pelo Outro, que envolve os meca-
nismos de sua produção, da redução do Outro ao Mesmo, do 
apagamento das diferenças e do tipo de relação que se esta-
beleceu entre sujeito-objeto que marca a Ciência e a Educação 
escolar, é produtiva para nos fazer pensar sobre as produções 
dos corpos, dos gêneros e das sexualidades pelo ensino das 
disciplinas Ciências e Biologia na educação escolar.

Corpo, sexualidade e gênero: ensinamentos 
sobre a diferença sexual na Biologia

A escola é, sem dúvida, espaço de produção e 
disseminação das lições que envolvem ensinamentos e 
aprendizagens acerca do corpo, da sexualidade e do gênero. 
Nela, as disciplinas Ciências e Biologia têm sido, ao longo de 
sua curta existência2, os espaços-tempos privilegiados para tais 
ensinamentos, como também os professores e as professoras 

2Estou me referindo ao fato de que essas disciplinas escolares ocupam todo o 
currículo da educação básica (ensino fundamental e médio) somente desde a 
década de 1970 do século passado. Considerando outras disciplinas escolares, 
por exemplo, a Língua Portuguesa, veremos que, em termos históricos, as 
Ciências e a Biologia são muito recentes na escola brasileira.
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dessas disciplinas são reconhecidos/as como as vozes autori-
zadas para falar dessas dimensões. Tal situação não ocorre por 
acaso, pois essas disciplinas têm sido utilizadas para divulgar 
a produção de ideias a respeito do sexo advindas de campos do 
conhecimento biológico e médico.

Nesse sentido, não é possível deixar escapar que o 
corpo humano é tema escolar e, por meio do modo como ele é 
apresentado, significados e sentidos são veiculados e reiterados 
no espaço da escola. Se nos detivermos ao modo como a 
produção do homem e da mulher foi gestada nas sociedades 
ocidentais, verificaremos que a Biologia e a Medicina são partes 
constitutivas dessa produção.

Ao recuperarmos Laqueur (2001), veremos de que manei-
ra a linguagem, em especial a da ciência, marcará a “visão 
da diferença sexual” e, assim, definirá a divisão dos sexos. 
O historiador aponta como o modelo mulher-como-homem 
atravessa séculos, afirmando:

Durante milhares de anos acreditou-se que as mulheres 

tinham a mesma genitália que os homens, só que – como 

dizia Nemesius, bispo de Emesa, do século IV – “a delas fica 

dentro do corpo e não fora”. Galeno, que no século II d. C. 

desenvolveu o mais poderoso e exuberante modelo de iden-

tidade estrutural, mas não espacial, dos órgãos reprodutivos 

do homem e da mulher, demonstrava com detalhes que as 

mulheres eram essencialmente homens nos quais uma falta 

de calor vital – de perfeição – resultara na retenção interna 

das estruturas que no homem são visíveis na parte externa 

(LAQUEUR, 2001, p. 16).
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Observe-se que, mesmo mantendo a ideia de sexo único, 
já se esboça a noção de mulher vinculada à ideia da falta. Elas 
seriam homens, mas lhes faltariam o calor vital e a perfeição, 
o que resultaria em que seus órgãos ficassem internos.

Laqueur (2001, p. 17) aponta – como o fazem outros/as 
autores/as – a mudança da “natureza sexual humana”:

Por volta de 1800 todos os escritores determinaram-se a 

basear o que insistiam ser as diferenças fundamentais entre 

os sexos masculino e feminino, entre o homem e a mulher, 

em distinções biológicas constatáveis e expressá-las em uma 

retórica radicalmente diferente. [...] Não só os sexos são dife-

rentes, como são diferentes em todo aspecto concebível do 

corpo e da alma, em todo aspecto físico e moral.

O historiador assinala para a forma como foi sendo subs-
tituído um modelo no qual homens e mulheres eram distingui-
dos um do outro pelo grau de perfeição metafísica, passando-se 
ao modelo do

[...] dimorfismo radical, de divergência biológica. Uma anato-

mia e fisiologia de incomensurabilidade substituiu uma meta-

física de hierarquia na representação da mulher com relação 

ao homem (LAQUEUR, 2001, p. 17)

O novo modelo surge quando o homem se torna obje-
to da ciência. Com isso, um conjunto de tecnologias passa a 
esquadrinhar, abrir, adentrar o plano mais íntimo do corpo 
– inicialmente, as células, por meio dos microscópios, e, em 
seguida, as biomoléculas. Referi-me a esse esquadrinhamento 
em minha tese de doutoramento quando afirmo que vivemos 
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[...] a iconografia do corpo: passamos da radiografia, pelo 

ultrassom, pela cintilografia à ressonância nuclear, o scan-

ner do corpo. O panóptico de todos os órgãos revelando seus 

segredos mais íntimos (SILVA, 2010, p. 73).

Laqueur (2001, p. 18) aponta ainda para a mudança de 
significado da diferença sexual que se assenta no fato de que, 
desde o século XVIII, havia a visão dos

[...] dois sexos estáveis, incomensuráveis e opostos, e que 

a vida política, econômica e cultural dos homens e das 

mulheres, seus papéis no gênero são baseados nesses ‘fatos’. 

A biologia – o corpo estável não-histórico e sexuado – é 

compreendida como o fundamento epistêmico das afirma-

ções consagradas sobre a ordem social.

A alteração do modelo do sexo único para o modelo dos 
dois sexos ocorreu, segundo Laqueur, por meio da desassocia-
ção entre excitação sexual feminina e concepção, tornando a 
mulher sem paixão e distinguindo-a do homem pela biologia. 
Mas, fundamentalmente, essa mudança aconteceu quando as 
diferenças anatômicas e fisiológicas entre homens e mulheres 
“[...] se tornaram politicamente importantes” (LAQUEUR, 2001, 
p. 21), isto é:

A política, amplamente compreendida como composição de 

poder, criou novas formas de constituir o sujeito e as reali-

dades sociais dentro das quais o homem vivia. Falar em tom 

sério sobre sexualidade era, inevitavelmente, falar sobre a 

ordem social que ela representava e legitimava. “A socieda-

de”, escreve Maurice Godelier, “persegue a sexualidade do 



OUTRAS EXPERIMENTAÇÕES DE CORPOS, GÊNERO 
E SEXUALIDADES EM CIÊNCIAS E BIOLOGIA

Elenita Pinheiro de Queiroz Silva

259

corpo”. [...] A nova biologia, em sua busca pelas diferenças 

fundamentais entre os sexos, da qual o torturante questio-

namento da própria existência do prazer sexual feminino 

fazia parte, emergiu precisamente quando as fundações da 

velha ordem social foram abaladas de uma vez por todas 

(LAQUEUR, 2001, p. 22).

É esse tensionamento político que marca a obra de 
Laqueur, para quem a ciência constitui a diferença entre 
homem e mulher, ou seja, a diferença entre os gêneros, e esta 
é perpassada pelas ideias da igualdade ou da diferença. Assim, 
ele também afirma que a mudança do modelo do sexo único 
para o modelo dos dois sexos se alia muito mais a alterações 
epistemológicas e sociopolíticos do que exatamente à mudança 
científica. O que me interessou na obra do Laqueur é o modo 
como ele apresenta as noções de diferença sexual, de sexo e 
de gênero. Nele, a diferença sexual, definida pela biologia, e 
o gênero, definido pela cultura, são ideias atravessadas por 
crenças científicas, políticas, filosóficas e religiosas sobre a 
“natureza dos seres humanos”.

Interessa-me pensar que a invenção da diferença sexual 
no modelo do sexo único ou dos dois sexos, sem dúvida, é parte 
da maquinaria que deu suporte tanto para a criação de identi-
dades pautadas em perspectivas morais quanto a preconceitos 
que ferem a dignidade humana. Assim, desvelá-la permite que 
se explicitem formas pelas quais o ser humano expropriou-se 
de si, participando de atos violentos que padronizaram, norma-
tizaram e modelaram os corpos, as sexualidades, o gênero e as 
experiências de afetos, desejos, amizade e amor.
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A incursão de outros corpos e sexualidades 
e a perturbação causada nas lições de 
Ciências e Biologia na educação escolar

Laqueur (2001) e Le Breton (2014) nos advertem que tanto 
as noções de sexo e de sexualidade quanto a noção de gênero são 
conceitos que possuem uma história. O primeiro assinala para o 
modo como foram configurados os modelos da diferença sexual 
e do sexo e, desse modo, como noções de homem, de mulher e 
de gênero se erigiram nos discursos das ciências – dentre elas, a 
Biologia. O segundo, de igual modo, registra que não é possível 
pensar o corpo, o gênero, o sexo e a sexualidade

[...] fora da história e de valores de representações próprios a 

uma condição social e cultural em dado momento, ainda que 

o indivíduo faça dele um assunto seu e se aproprie dele ao seu 

modo (LE BRETON, 2014, p. 19).

Assim,

As noções de “homem” e “mulher” não são essências, elas 

se dissolvem sob as ficções mais ou menos compartilhadas 

que as colocam em cena no liame social. Essas expectativas 

coletivas próprias aos papéis de gênero são anteriores ao 

sexo e o condicionam. O indivíduo constrói a evidência de 

seus comportamentos como homem ou como mulher, sem 

ter sempre a consciência disso, pois adquiriu o princípio de 

seus comportamentos ao longo de sua infância, através da 

socialização, e sua confirmação depende do jogo comum da 

existência. “É uma prática de improvisação que se desenvol-

ve no interior de uma cena de coerção” (BUTLER, 2006, 13). 
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O sexo dito “biológico” não exerce nenhuma coerção sobre 

a identidade sexual, ou seja, sobre os comportamentos de 

gênero e a sexualidade. O gênero constrói a inteligibili-

dade do corpo e dos comportamentos no espaço público 

(LE BRETON, 2014, p. 19).

O argumento de Le Breton (2014) contraria a anatomia e 
a biologia como destino, assim como o fizeram Laqueur (2001) 
e várias teóricas feministas. Desse modo, opondo-se às lições e 
crenças de que é a Biologia que define o masculino e o feminino, 
defende que tais atributos, considerando-se a espécie humana, 
são produzidos nos contextos sociais e culturais mais amplos, 
não de modo absoluto: “O gênero não está aprisionado no sexo 
e, além disso, o sexo é mais complicado do que uma simples 
polaridade masculino-feminino. A noção de sexo é até mesmo 
deduzida da noção de gênero” (LE BRETON, 2014, p. 19).

No entanto, o que tem sido disseminado por diversas 
instâncias sociais é a prevalência do ordenamento e pensamen-
to que atrelou a noção de sexualidade e gênero a uma matriz 
biológica. De fato, como resultante dessa matriz que reduziu a 
sexualidade, o sexo e o gênero a um destino biológico e ainda 
retirou da história e deslocou a biologia dos contextos sociais, 
políticos e culturais mais amplos, nada mais adequado que 
deixar sob a responsabilidade das Ciências e Biologia e de seus/
as responsáveis a tarefa das lições e ensinamentos sobre sexo, 
sexualidade, corpo e, de forma transversal e não tão explícita, 
do gênero na escola.

No campo da educação escolar, assinalo que considero, 
a partir de outros/as autores/as, como Silva (1995), a escola 
pública como instituição moderna pensada para materializar 
o projeto da modernidade. Projeto este que pensou e definiu o 
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tipo de sujeito a ser edificado: um sujeito cindido em sua anato-
mia e fisiologia, universal, autônomo e masculino, marcado por 
identidades fixas e aniquilado em suas diferenças.

A escola e outras instituições modernas atuam sobre o 
corpo para nele efetuar o seu mais radical registro: fazer pensar 
e comportar sobre uma mesma lógica e padrão, consolidar o 
sujeito moderno. Tal empreendimento foi alcançado pela repe-
tição e produção da normalização dos corpos, pela convenção e 
pelo convencimento de possibilidades únicas de existência de 
gênero, homem ou mulher, de expressão da sexualidade, hétero 
ou homossexual, amparadas num saber biológico e “[...] confir-
madas pelas ritualidades sociais e pelas representações cultu-
rais, controladas pelo registro civil e, portanto, pelo Estado [...]” 
(LE BRETON, 2014, p. 19).

Tudo e todos/as que expressarem outras formas de 
existência, fora do padrão, serão considerados/as como fora 
da norma, abjetos, monstros, corpos a serem corrigidos. 
Enquadradas como feminilidade e masculinidade únicas e 
universais, experiências que apresentam as multiplicidades da 
feminilidade e masculinidade colocam em xeque concepções 
fixas de gênero, de sexualidades e de corpos, ou seja, colocam 
em xeque a noção moderna de sujeito. Uma das respostas que 
esses corpos têm recebido, ao longo da história, das instâncias 
sociais, é a sua patologização, medicalização e judicialização. 
Não apenas um aparato médico e educativo foi ordenado para 
atuar e explicar esses corpos desviantes, mas também um 
aparato jurídico-legal.

Exemplos mais clássicos são relatados acerca da história 
das pessoas classificadas como hermafroditas. Sobre elas, todo 
um aparato médico-jurídico-legal atuou desde o século XVII. 
Foucault (2011) ocupa-se dessas histórias e relata como esses 
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corpos (hermafroditas) foram, primeiramente, rotulados como 
monstruosidades (aberrações da natureza), passando a corpos 
criminosos quando o alvo deixou de ser a anatomia e começou 
a ser o comportamento, no início do século XIX. Assim, a 

[...] monstruosidade não é mais, portanto, a mistura indevi-

da do que deve ser separado pela natureza. É simplesmente 

uma irregularidade, um ligeiro desvio, mas que torna possível 

algo que será verdadeiramente a monstruosidade, isto é, a 

monstruosidade da natureza (FOUCAULT, 2011, p. 62).

A partir de casos específicos, Foucault (2011, p. 63) indica 
a desassociação do complexo jurídico-natural da monstruo-
sidade hermafrodita para o complexo jurídico-moral; “uma 
monstruosidade que é a monstruosidade da conduta, e não 
mais a monstruosidade da natureza”. Desse modo, tivemos 
entre os séculos XVII a XIX a figura hermafrodita classificada, 
rotulada e perseguida como criminosa, passando de um mons-
tro da natureza a um monstro moral – todo monstro carrega 
em si a potencialidade de um criminoso e vice-versa, asseve-
ra Foucault (2011) –; e, de modo igual, a partir do XIX com a 
produção da figura do homossexual e do transexual, o mesmo 
olhar da conduta médica e jurídica, calcado na conduta moral, 
também incidiu sobre esses corpos, gêneros e suas experiências 
de sexualidade.

Ao tomar como referências as lições de Foucault (2011), de 
Laqueur (2001) e Le Breton (2014), proponho pensar a escolariza-
ção e a atuação das Ciências e da Biologia no espaço escolar com 
possibilidades outras. O que observo é que, ao não recuperarem 
os sentidos e significados construídos na história, na política e 
cultura em torno das noções de sexo biológico, de sexualidade, 
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de anatomia e biologia, essas disciplinas reverberam os ideais 
do projeto moderno que se apoiam na produção de um eu e 
de um outro, aniquilando as diferenças ou tomando-as como 
“[...] produto derivado da identidade” (SILVA, 2000, p. 76):

Nesta perspectiva a identidade é a referência, é o ponto origi-

nal relativamente ao qual se define a diferença. Isto reflete a 

tendência a tomar aquilo que somos como sendo a norma pela 

qual descrevemos ou avaliamos aquilo que não somos. [...] Na 

origem estaria a diferença – compreendida agora, como ato 

ou processo de diferenciação (SILVA, 2000, p. 76).

O argumento de Silva (2000) nega a compreensão da iden-
tidade e da diferença como essências ou construções da natu-
reza. Elas são criações sociais e culturais. Com isso, pensando 
o gênero e a sexualidade como marcadores das identidades e 
diferenças, recupero a noção de gênero apresentada por Butler 
(2014, p. 253), que assim escreve:

Gênero é o aparato pelo qual a produção e a normalização do 

masculino e do feminino se manifestam junto com as formas 

intersticiais, hormonais, cromossômicas, físicas e perfor-

mativas que o gênero assume. Supor que gênero sempre e 

exclusivamente significa as matrizes “masculino” e “femi-

nina” é perder de vista o ponto crítico de que essa produção 

coerente e binária é contingente, que ela teve um custo, e que 

as permutações de gênero que não se encaixam nesse bina-

rismo são tanto parte do gênero quanto seu exemplo mais 

normativo. [...] Gênero é o mecanismo pelo qual as noções de 

masculino e feminino são produzidas e naturalizadas, mas 
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gênero pode muito bem ser o aparato através do qual esses 

termos podem ser desconstruídos e desnaturalizados. 

Dessa maneira, o processo de desconstrução e 
desnaturalização do gênero centrado no binarismo masculino 
e feminino e em uma dada natureza que alinha sexo-gênero (se 
nasce macho é, invariavelmente, homem/masculino, e se nasce 
fêmea é, invariavelmente, mulher/feminina) tem consistido em 
questionamentos e argumentos apresentados pela filósofa Judith 
Butler e pela teoria queer3. Butler (2014) problematiza a noção de 
normalidade e alerta para o risco que se incorre na manutenção 
da naturalização do binarismo com a noção de gênero:

Manter o termo “gênero” em separado de masculinidade 

e feminidade é salvaguardar uma perspectiva teórica que 

permite analisar como o binarismo masculino e feminino 

esgotou o campo semântico de gênero. Quer estejamos nos 

referindo à “confusão de gênero”, “mistura de gêneros”, 

“transgêneros” ou “cross-gêneros”, já estamos sugerindo que 

gênero se move além do binarismo naturalizado. A assimi-

lação entre gênero e masculino/feminina, homem/mulher, 

macho/fêmea, atua assim para manter a naturalização que 

a noção de gênero pretende contestar (BUTLER, 2014, p. 254).

3Richard Miskolci (2009, p. 150), em artigo intitulado A Teoria Queer e a 
Sociologia: o desafio de uma analítica da normalização, assim apresenta a 
teoria queer: “A Teoria Queer emergiu nos Estados Unidos em fins da década 
de 1980, em oposição crítica aos estudos sociológicos sobre minorias sexuais 
e gênero. Surgida em departamentos normalmente não associados às investi-
gações sociais – como os de Filosofia e crítica literária – essa corrente teórica 
ganhou reconhecimento a partir de algumas conferências em Universidades 
da Ivy League, nas quais foi exposto seu objeto de análise: a dinâmica da 
sexualidade e do desejo na organização das relações sociais [...]”.
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O alerta de Butler (2014) contribui para pensarmos na 
tarefa que se apresenta para a desconstrução das disciplinas 
escolares Ciências e Biologia, que são, na escola, os espaços- 
-tempos de reiteração dos binarismos. Desconstruí-las de modo 
a reapresentá-las alinhadas às propostas de descortinamento 
dos binarismos, de desvelamento dos modos pelos quais campos 
da Biologia e da Medicina se envolveram com a produção destes 
e com a produção das noções de homens e de mulheres a partir 
da construção da noção de sexo biológico.

Se produzidas pela biologia, as Ciências e a Biologia na 
escola podem ser grandes operadores da desmitificação das 
etiquetas coladas aos humanos, que os marcam como isso ou 
como aquilo. Le Breton (2014), recuperando os escritos da biólo-
ga Fausto-Sterling (2012), afirma:

Os dados biológicos, por serem eles mesmos socialmente 

construídos, não bastam para estabelecer uma diferença 

“natural” entre os sexos, eles não são senão aquilo que os 

indivíduos dizem deles. A bióloga A. Fausto-Sterling (2012) 

escreve “que colocar em alguém a etiqueta ‘homem’ ou 

‘mulher’ é uma decisão social. O saber científico pode nos 

ajudar a tomar essa decisão, mas somente nossas crenças 

sobre o gênero – e não a ciência – definem o sexo [...]. Nossos 

corpos são complexos demais para oferecer respostas claras 

e límpidas sobre a diferença sexual”. Aliás ela se pergunta se 

“devem existir apenas dois sexos” [...] a ciência não descreve 

os fenômenos, ela os constitui (LE BRETON, 2014, p. 31).

As metáforas e explicações que as ciências utilizaram e 
continuam a utilizar para definir grande número de sexos diz 
respeito à criação e constituição de campos de conhecimentos 
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novos e suas tecnologias de imersão no organismo humano. 
Assim, o sexo é classificado como hormonal, cromossômico, 
anatômico, fisiológico etc. Cabe problematizar as intencionalida-
des e os efeitos dessa classificação, uma vez que ela está profun-
damente ligada à política de gênero e à produção dos corpos, 
de modo a ser apropriada nos mecanismos de normalização e 
regulação do desejo e do prazer (BUTLER, 2014; LE BRETON, 2014).

Acerca dos modos de captura dos corpos e seu contro-
le, Beatriz Preciado (2008) afirma que o corpo heterossexual 
é tomado pelo governo e que no século XX houve todo um tipo 
de economia, política, produção de corpo e de relações sexuais. 
A esse respeito, a autora assinala como na contemporaneidade 
a indústria farmacopornográfica, a Psicologia, a Sexologia e a 
Endocrinologia se tornaram autoridades e transformaram uma 
série de conceitos como os de psiquismo, libido, consciência, 
feminilidade, masculinidade, heterossexualidade e homosse-
xualidade em

[...] realidades tangíveis, em substâncias químicas, em molé-

culas comercializáveis, em corpos, em biótipos humanos, 

em bens de intercâmbio gestionáveis pelas multinacionais 

farmacêuticas (PRECIADO, 2008, p. 32-33).

Entendemos que a escola, via Ciências e Biologia, pode ser 
espaço potente para a leitura dos modos como a ciência contem-
porânea tem operado sobre os corpos e as sexualidades. Se a 
escola deixar de se ocupar da didatização da sexualidade e do 
corpo, processo pelo qual este é transformado em conteúdos e 
temas escolares, e pensá-lo como experiências de vida, sem dúvi-
da contribuirá para colocar em debate as diferentes realidades 
e o que cada um/a de nós consideramos como vida humana.
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Considerações finais

Diante do exposto, reitero que as experiências do corpo, 
gênero e sexualidade no ensino de Ciências e Biologia, na escola, 
podem ser marcadas por experiências que pensem os modos 
pelos quais a vida humana e suas formas de manifestação têm 
sido produzidos e gestados, de maneira a refletir que os conhe-
cimentos e as verdades da ciência são implicados com redes de 
poderes e saberes que constituem o humano.

As produções no campo da educação, dos estudos femi-
nistas e gays/lésbicos têm denunciado, comprovado e problema-
tizado que as experiências de corpos, sexualidades e gênero são 
constituintes do jogo da escola, e essa instituição, ao marcar os 
corpos por meio de várias tecnologias e dispositivos que dispo-
nibiliza – entre eles, as disciplinas escolares –, colabora com a 
constituição dos sujeitos e de modos de ordenamento da socie-
dade. Dessa forma, o corpo e a sexualidade que professores e 
professoras das Ciências e Biologia mobilizam, a partir de suas 
crenças e das determinações do Estado e de outras instâncias 
sociais, dizem respeito ao que se dita como normal ou como 
patológico. Dizem respeito, enfim, ao que produzimos como 
pessoas e ao que produzimos como eu e como Outro.

Assim, quando no espaço do ensino de Ciências e de 
Biologia, se materializam propostas de apresentação do corpo 
pautadas no discurso biomédico, da fragmentação, da organi-
zação e sistematização de seus órgãos, tais propostas se aliam 
a um projeto mais amplo de produção de tipos específicos de 
sujeitos: modelados, ordenados e alinhados a uma matriz de 
gênero e de sexualidade dual, binária e sustentada num discur-
so moral que retira do sujeito suas possibilidades múltiplas de 
existências. Para os corpos que fogem à regra, os princípios de 
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correção social, psíquica, química e cirúrgica se apresentam 
por meio de procedimentos médicos, jurídicos, pedagógicos e 
didáticos. Coloca-se em curso o discurso normalizador, base da 
sustentação dos binarismos modernos, como saúde X doença; 
normal X patológico, aberração X normalidade, que reforçam 
os determinismos biológicos e a biologia como destino para o 
alinhamento do sexo, da sexualidade e do gênero.

Nesse sentido, as Ciências e a Biologia, em geral, têm se 
envolvido (ou sido envolvidas) com lições sobre o corpo humano 
fixadas na determinação sexual, como processo no qual ocorre 
o desenvolvimento do fenótipo feminino ou masculino, e este 
depende da expressão regulada e da interação entre genes espe-
cíficos. Criam-se e inventam-se os fatores dominantes para tal 
diferenciação (os cromossomos e os hormônios), mas o fazem 
sem localizar na história e na cultura tal criação e os efeitos 
decorrentes do ponto de vista das relações sociais, econômi-
cas e de poder. Esse procedimento inviabiliza a biologia como 
espaço e produção de subjetividades subversivas à norma. A ela, 
alia-se tão somente sua potência normalizadora, pois o discurso 
da diferenciação sexual na biologia, se não problematizado na 
escola e em outras instâncias sociais, é tomado como forma e 
mecanismo de borrar as diferenças e apagar o Outro.

Acredito nas possibilidades de pensarmos outra escola e 
outras biologias, outras anatomia, fisiologia e genética, carrega-
das dos odores, cheiros, dores, sabores daquilo que comportam 
e para além delas se processam. Poderíamos inventar anato-
mias e fisiologias impregnadas de vida, a fim de pensarmos e 
darmos a pensar as experiências que, cotidianamente, se reve-
lam no espaço escolar. Elas dizem respeito às transmutações 
dos corpos e das sexualidades contemporâneos, possibilitadas 
pela ciência, cultura e tecnologias como as dos corpos biontes, 
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tatuados, modificados, transformados em arte, automutilados; 
as sexualidades vividas e experimentadas fora do corpo, como o 
sexting; a heterossexualidade, bissexualidade, transexualidade 
e assexualidade.

E, então, finalizo com aposta na diferença como fundante 
dos processos educativos no ensino de Ciências e Biologia; no 
deslocamento da escola, dos corpos e de toda e qualquer forma 
de sexualidade para lugares alegres e agradáveis por meio da 
invenção do outro como acontecimento e não como condena-
ção ou fatalidade. É assim que teremos potência para a não 
admissão das violências e dos crimes homofóbicos, transfóbicos, 
sexistas, que tanto se repetem nas escolas, nas ruas e em outros 
espaços sociais, e que são divulgados pelas mídias e nos atin-
gem como – para utilizarmos uma expressão de Butler (2014) – 
“a faca da norma”.
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Do pensamento na escola
ou produção de conhecimento, 

criação de conceitos e necessidades 
da educação básica

Renata Lima Aspis

A partir do título dado, decido dividir o que tenho para falar nas 
três partes que compõem este texto, para depois tentar fazer 
com que essas partes se relacionem no cérebro dos leitores, 
tentar fazer com que fragmentos de ideias se choquem e criem 
um novo sentido.

Produção de conhecimento

É possível começar pela pergunta primordial em filosofia, 
que é se perguntar sobre o que é a coisa. Antes mesmo, portan-
to, de se indagar sobre como se chega a conhecer algo, ques-
tionar: o que é conhecimento? No entanto, a pergunta sobre 
o que é a coisa pressupõe que haja uma coisa que já está dada. 
A coisa já está lá, como objeto, só restando ao pensamento, ao 
sujeito, encontrar uma forma de chegar até ela. Todo o esforço 
do pensamento, nesse caso, seria o de descobrir o que a coisa é. 
Já haveria uma essência prévia, dada e anterior à existência de 
uma coisa singular que aparece em um aqui e agora. A pergunta 
o que é, portanto, coloca o pensamento na tarefa de reconhecer 
essa essência, o pensamento não criaria nada, ele tem como 
função a recognição.
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Sendo assim, perguntar-se como talvez nos leve à inves-
tigação das possibilidades (que podem ser muitas, que podem 
ser infinitas) da coisa se dar. Portanto, em nosso caso, vale aqui 
perguntar: como o conhecimento se dá? O que é que acontece 
a um ser humano, quais bílis, quais olhos, sinapses, espantos 
e explosões se dão quando se cria conhecimento? Como isso 
funciona? Que usina é essa, o cérebro humano, que pode pensar 
e que, portanto, pode criar? Como se produz conhecimento? 
Pode-se dizer que é pelo pensamento. Pergunta-se agora, então: 
como se dá o pensamento1?

O pensamento não é natural. O pensamento não é natural 
porque não faz parte da fisiologia humana. A essa ideia talvez 
seja fácil de aderir, mas não é só isso, pode-se dizer ainda que 
o pensamento não é um produto natural da vida humana em 
sociedade. Não é um elemento que decorre, de forma necessá-
ria, da vida humana e que, por isso, possa nos levar a declarar 
que todos os seres humanos pensam no cotidiano de suas vidas. 
O filósofo francês Gilles Deleuze (1992, 2006, 2010) diz que o erro 
recorrente da filosofia, por meio de sua história, foi o de acre-
ditar que o pensamento é natural, que depende apenas de uma 
boa vontade para que se dê. Quantas vezes, dentro do contexto 
escolar, torna-se comum ouvir a declaração indignada de que “o 
aluno” tem preguiça de pensar, de que “o aluno” não quer saber 
de estudar, que prefere seus jogos eletrônicos ou outra coisa 
qualquer a prestar atenção às aulas, “o aluno” é desinteressado. 
E essas declarações, comuns em salas de professores e até em 
reuniões mais profissionais, vêm acompanhadas de tom de desa-
provação e indignação. Isso acontece porque o pressuposto é o de 

1A palavra pensamento será usada, no decorrer deste texto todo, como 
pensar. Não é o pensamento como substantivo, uma coisa cuja essência esteja 
dada e que pode ser reconhecida, mas sim uma ação, um movimento.
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que o pensamento é natural. Ao “aluno” faltaria, portanto, a boa 
vontade para os estudos, para a atenção interessada, falta boa 
vontade para o contato com o conhecimento. E assim se segue 
um quase combate entre professores e alunos, dentro da escola, 
recorrente e desgastante. Um cabo de guerra que oscila aqui e 
ali entre picos de dominação e de puro escape, fuga.

Pensamento não é blá blá blá, fluxo contínuo de palavras 
regurgitadas de cenas passadas, interpretações e memórias de 
imagens planejando um futuro, de mistura de vozes buscando 
digerir a vida que se vive. Esse texto contínuo com seu nexo 
desconexo que está presente da hora em que se acorda à hora 
em que se vai dormir, implacável, pré-ocupando-se com a vida. 
Não é a isso que se chama pensamento aqui.

Pensamento não é associação de ideias, não é opinião, o 
senso comum, não é responder às enquetes, não é informação 
e reprodução de supostas verdades. No imenso oceano infor-
macional e informático em que estamos inseridos hoje, oceano 
cujo humor é controlado pelo marketing, difunde-se a crença 
de que pensamento é escolha. Escolha do que se vai consumir, 
a partir do raciocínio básico “custo/benefício”, escolha do que 
se vai reproduzir, a partir do raciocínio básico, que é idêntico 
ao outro, de “vantagens e desvantagens”. Acredita-se que se 
está pensando quando se está fazendo esses cálculos de ação 
de escolher a qual rebanho aderir: ao dos “de esquerda”? Ao 
dos “liberais”? Ao dos “vegetarianos”? Ao dos “construtivis-
tas”?...dos “deleuzeanos”? Se pensar for escolher entre mundos 
já dados, com suas ideologias distintas e reprodução do mesmo 
modo de pensar, os homens já estão mortos, pois o pensamento, 
que é o que faz reexistirem os homens, é decisão e não escolha. 
Para decidir, é necessário mover-se. É necessário criar, e aí se 
dariam novos e outros mundos.
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Em seu Tratado de Nomadologia (DELEUZE; GUATTARI, 
1997), os autores vão dizer que muitas vezes se critica deter-
minados conteúdos de pensamento por achá-los conformistas 
demais, mas o que é mais importante do que isso é a forma como 
se pensa. Há toda uma forma, predeterminada, que recobre 
todo o pensamento, uma forma maior, oficial, habitual, forma-
-Estado de pensar, que gera pensamentos do Mesmo, por mais 
que se tenha a intenção de resistência. Assim sendo, mais do 
que estudar as ideologias, que são os conteúdos do pensamento, 
talvez fosse mais interessante, mais útil, estudar a história das 
formas do pensamento. Deram o nome de noologia ao estudo 
das imagens do pensamento e sua historicidade.

O pensamento já seria por si mesmo conforme a um modelo 

emprestado do aparelho de Estado, e que lhe fixaria objeti-

vos e caminhos, condutos, canais, órgãos, todo um organon. 

Haveria portanto uma imagem do pensamento que recobriria 

todo o pensamento, que constituiria o objeto especial de uma 

“noologia”, e que seria como a forma-Estado desenvolvida no 

pensamento (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 43).

Foucault (2008) sugere a palavra “dissidência” para se 
usar ao se referir a possíveis formas de resistência a esse poder 
que visa conduzir os homens em toda a existência, em sua vida 
cotidiana, conduzir todo o tempo de sua existência, infiltran-
do-se até em seu modo de pensar. Sendo assim, os “dissiden-
tes” seriam homens que pensam de outra maneira e não os que 
pensam outras coisas da mesma maneira.

Foi no início dos anos 1970 que a palavra “dissidência” se 

impôs para designar o movimento intelectual de oposição ao 
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sistema comunista, na URSS e nos países do bloco soviético. 

“Dissidentes” corresponde à palavra russa inakomysliachtchie, 

“os que pensam de outra maneira” (FOUCAULT, 2008, p. 294).

Entendido assim, pensamento é criação, é criação de 
novas formas de vida. Vejamos isso.

Para que se saia dessa dimensão da opinião e se possa 
pensar, é necessário que haja algo que provoque o pensamen-
to, algo que incomode, que faça o sujeito se mover. Aristóteles 
acreditou que o estopim para toda filosofia se encontrava no 
espanto. Teria de haver uma perturbação no estado de letargia 
do cotidiano, este que se baseia no já sabido. Seria necessário 
haver uma enorme admiração, um choque, um estranhamento 
que fosse incômodo e gerasse a necessidade de pôr-se em movi-
mento, criar algo que aplacasse essa insegurança, essa pertur-
bação, essa suspensão. Para Deleuze, o pensamento surge por 
arrombamento, por violência, pela violência de signos. Signos 
que se impõem e obrigam à decifração.

Quem procura a verdade? E o que está querendo dizer 

aquele que diz “eu quero a verdade”? Proust não acredita 

que o homem, nem mesmo um espírito supostamente puro, 

tenha naturalmente um desejo do verdadeiro, uma vontade 

de verdade. Nós só procuramos a verdade quando estamos 

determinados a fazê-lo em função de uma situação concreta, 

quando sofremos uma espécie de violência que nos leva à essa 

busca. Quem procura a verdade? O ciumento sob a pressão 

das mentiras do amado. Há sempre a violência de um signo 

que na força a procurar, que nos rouba a paz. A verdade não 

é descoberta por afinidade, nem com boa vontade, ela se trai 

por signos involuntários (DELEUZE, 2010, p. 14).
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Se não há algo que gere incômodo a ponto de não se 
poder mais ficar passivo, não há pensamento. Pensamento 
é criação de saídas, tentativa de decifração, busca de senti-
do. Daí, para Deleuze, decorre que aprender é decifração de 
signos. “Tudo que nos ensina alguma coisa emite signos, todo 
ato de aprender é uma interpretação de signos ou de hierógli-
fos” (2010, p. 4). Aprender é considerar algo como se emitisse 
signos que exigem decifração, que exigem interpretação. “Não 
existe aprendiz que não seja ‘egiptólogo’ de alguma forma” 
(2010, p. 4). Ou seja, para aprender, é necessário que se esteja 
instigado por algo que nos mova o pensamento, que nos force 
a buscar saídas. Aprender é pensar.

Dessa forma, pergunta-se: há pensamento na escola?

Criação de conceitos

A conclusão do último livro que Deleuze escreveu, com 
Guattari, publicado em 1991 (DELEUZE; GUATTARI, 1992), 
chama-se Do Caos ao Cérebro. O senso comum sobre as coisas 
todas é criado para possibilitar que as coisas existam. É neces-
sário que haja uma ordem, uma certa constância, semelhanças, 
causalidade, para que se possa passar de uma ideia à outra, 
algumas regras protetoras que ancorem no espaço e no tempo 
as “variabilidades infinitas”, as “velocidades infinitas, que se 
confundem com a imobilidade do nada incolor e silencioso 
que percorrem, sem natureza nem pensamento” (DELEUZE; 
GUATTARI, 1992, p. 259). É necessário que haja um pouco de 
ordem que nos proteja do caos das infinitas possibilidades. E é 
justamente essa razão pela qual se criam as opiniões prontas, 
para nos proteger do caos, “como uma espécie de ‘guarda-sol’” 
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(DELEUZE; GUATTARI, 1992). Um guarda-sol de associação de 
ideias, que corresponde à regularidade das coisas, que percebe 
o presente em conformidade com o passado. Uma Urdoxa. Ur, em 
alemão, é um prefixo que significa primordial, primeiro, origi-
nal, e doxa significa opinião, em grego, opinião que se contrapõe 
à episteme, o conhecimento verdadeiro, o conhecimento ao qual 
pode chegar aquele que busca a sabedoria. No entanto, é contra 
essa Urdoxa, que seria como uma capa que protege do caos, que 
se configura a maior luta, pois essa capa que foi criada para 
possibilitar o pensamento é a que vai ser mais nociva a este, 
já que a opinião estanca o pensamento, a opinião faz parar o 
movimento, o fluxo de criação. É contra os “imitadores”, os 
“clichês” em abundância, contra a “comunicação” que vão lutar 
a arte, a filosofia e a ciência. Em afinidade com o caos, abrin-
do fendas nesse “guarda-sol”, é que essas três disciplinas são 
formas de pensamento, são três distintas formas de pensamen-
to, e, portanto, de criação. Cada uma cria à sua maneira e são 
as três complementares entre si.

Numa palavra, o caos tem três filhas segundo o plano que 

recorta: são Caóides, a arte, a ciência e a filosofia, como 

formas do pensamento ou da criação. Chamam-se de caói-

des as realidades produzidas em planos que recortam o caos. 

A junção (não a unidade) dos três planos é o cérebro (DELEUZE; 

GUATTARI, 1992, p. 267).

Em outras palavras, a arte, a filosofia e a ciência são 
formas de criar a realidade. O que a filosofa cria, especifica-
mente, são os conceitos. Conceitos não são conjuntos de ideias, 
não são séries de razões ordenadas, os conceitos são “objetos 
mentais determináveis como seres reais” (DELEUZE; GUATTARI, 
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1992, p. 266), é um tanto de caos tornado consistente. Isto é, 
conceitos não são ideias sobre coisas, não são noções, concep-
ções ou definições; conceitos são as coisas, assim como o que a 
arte e a ciência criam. Assim, segundo Deleuze e Guattari,

É o cérebro que pensa e não o homem, o homem sendo apenas 

uma cristalização cerebral [...] A filosofia, a arte, a ciência 

[... são] os três aspectos sob os quais o cérebro se torna sujeito, 

Pensamento-cérebro, os três planos, as jangadas com as quais 

ele mergulha no caos e o enfrenta (1992, p. 269).

Perguntar-se sobre o pensamento é uma questão epis-
temológica – que diz respeito à natureza e origem do conheci-
mento, do sujeito que conhece, de suas possibilidades –, mas é 
antes uma questão ontológica – que diz respeito ao Ser, do ser 
enquanto ser, isto é, do ser considerado independentemente de 
suas atribuições e propriedades. Essas duas questões, de certa 
forma, se confundem na história da filosofia. Voltaremos a isso 
mais adiante.

Pergunta-se: há pensamento na escola ou apenas uma 
Urdoxa da educação que se reproduz incessantemente, imune a 
qualquer fenda que se tente fazer em sua superfície asfixiante?

Hoje

As chamadas necessidades da educação básica hoje serão 
tratadas aqui de alguma forma, porém antes é necessário que 
se debruce sobre uma caracterização do que consiste esse hoje 
que nos compete. Com a ajuda de alguns pensamentos escolhi-
dos, da metade do século passado até os dias atuais, traço uma 
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pequena rede de conceitos para sustentar uma possível forma 
de construir o problema do pensamento na escola hoje.

Em 1947, Adorno e Horkheimer criam o conceito de indús-
tria cultural. A análise crítica da vida capitalista medonha do 
pós-guerra no mundo ocidental os leva à afirmação de que o 
homem é mercadoria que consome mercadorias. Tudo já foi 
industrializado, até mesmo aquilo que é o que faz do humano, 
que é a cultura, a criação de valores, até isso já foi industriali-
zado, a arte já foi industrializada, já virou mercadoria. Esse é 
um conceito que foi de fundamental importância para toda a 
análise posterior da vida contemporânea. O geógrafo brasileiro 
Milton Santos (2000), na ocasião dos 500 anos do Brasil, fez uma 
interessante análise da situação do país na entrada do novo 
milênio, para a qual não pôde dispensar o uso do conceito de 
indústria cultural.

Para além disso, na década dos anos setenta do século XX, 
Félix Guattari (1985) considera que o capitalismo contemporâ-
neo controla e organiza produtivamente não só as atividades 
econômicas, mas também o desejo. Os desejos, essas pulsões 
primeiras e insondáveis dos seres humanos, são capturadas 
pelo capitalismo. É o capitalismo que produz os desejos. Os 
fluxos desejantes são produzidos socialmente, exteriormente 
ao indivíduo, tornando-se máximas e só posteriormente são 
sentidos. Ele defende que há uma hegemonização dos valores 
capitalistas, operada a partir da inclusão das atividades huma-
nas não produtivas ao setor de produção “[...] tende a fazer com 
que nenhuma atividade humana, nenhum setor de produção, 
fique fora do seu controle” (GUATTARI, 1985, p. 210). Aquilo que 
ele chama de capitalismo mundial integrado tem como maté-
ria prima as subjetividades e faz isso de forma hegemônica. 
A hegemonização dos valores capitalistas, por meio da produção 
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de subjetividade, segundo Guattari (1985), é possível devido ao 
fato de as instituições sociais prepararem as subjetividades 
para se apropriarem dos valores capitalistas como sendo seus, 
como realidade única. E o equipamento coletivo que contribui 
de maneira mais eficiente para essa preparação das subjetivi-
dades para a produção econômica, por meio da assimilação dos 
valores capitalistas, desde a mais tenra idade, é claro, é a escola.

Maurizio Lazzarato (2006), em seu As Revoluções do 
Capitalismo, afirma que hoje a empresa cria mundos. Para além 
das fases anteriores de exploração e mais-valia e da sua fase 
seguinte de disciplinarização dos corpos para aumentar a potên-
cia das forças de produção, nas atuais sociedades de controle 
capitalistas, trata-se de efetuar mundos. “Invertendo a defini-
ção de Marx, poderíamos dizer: o capitalismo não é um modo de 
produção, mas uma produção de mundos” (LAZZARATO, 2006, 
p. 100). As possibilidades de expressão humana passam a ser 
reduzidas ao marketing, que comunica, que incita à adesão a 
mundos já prontos, mundos simples, binários. A empresa deve 
neutralizar o acontecimento, aquilo que pertence ao vivo da 
vida e dedica-se em multiplicar a oferta de mundos, mundo 
do trabalho, do lazer, da informação, do consumo. Tudo já está 
dado. Os homens perderam seu direito de fabricar seus próprios 
mundos, de ter os seus próprios problemas, de poder formu-
lá-los e buscar solucioná-los. Quando eventualmente isso se 
ocorre, é dentro de alternativas preestabelecidas, sem possibi-
lidade de criação. O que equivale a dizer, nos termos colocados 
anteriormente, que há escolhas, mas não há decisão.

A empresa que produz um serviço ou uma mercadoria 

cria um mundo. Nessa lógica, o serviço ou o produto – da 

mesma maneira que o consumidor e o produtor – devem 
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corresponder a esse mundo. Este último precisa estar inserido 

nas almas e nos corpos dos trabalhadores e dos consumidores 

[...] O mundo da empresa, sua objetividade, sua realidade, 

confunde-se com as relações que a empresa, os trabalhadores 

e os consumidores mantêm entre si (LAZZARATO, 2006, p. 99).

Consumir agora significa pertencer a um mundo, trata-
-se de aderir a um universo. Esse capitalismo aos poucos, 
apesar de apresentar tantos mundos de forma tão atraente, 
causa depressão. Deprime porque captura o acontecimento, 
captura o que poderia haver de vivo, de inusitado, aquilo que 
está por fazer, por ser inventado, questionado. A publicidade 
seduz e desvenda mundos e subjetividades de forma autori-
tária. Apesar da quantidade de mundos e de sua constante 
“renovação”, é sempre o mesmo, o retorno do idêntico. Todo 
o espaço do cérebro humano está tomado, todo o tempo da 
existência está tomado pela reprodução.

Akseli Virtanen, filósofo e economista finlandês, afirma 
“o semiocapitalismo é menos uma forma de produção do que a 
produção de uma forma: um maneirismo, produção de hábitos, 
crenças, desejos, concepções e expressões de subjetividade nele 
incorporadas” (VIRTANEN, 2011, p. 53).

O semiocapitalismo, como ele o chama, é o capitalismo 
que tudo transforma em signo, o capitalismo que produz o 
sentido da vida, no jorro abundante de signos, sem sentido.

[...] quando a infosfera excede o ritmo de elaboração da mente 

(quando o fluxo semiótico é demasiado rápido para que nossa 

mente possa processar a informação de forma racional) 

a psicosfera é afetada, e o sentido não pode ser construí-

do e compartilhado. O sentido nos escapa, já não pode ser 
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compreendido enquanto explicação finita e ferramenta útil 

para a interação social e o entendimento. É a partir dessa fuga 

do sentido que os novos mecanismos de controle são construí-

dos [...] um excesso infinito de signos circula na infosfera satu-

rando a atenção coletiva e individual (VIRTANEN, 2011, p. 58).

Como todos os processos não funcionam por significa-
ção, ficam aquém ou além de compreensão e de possibilidade 
de decisão. As coisas todas se conectam independentemente 
da participação de cada um, até mesmo de sua presença; há 
uma lógica que funciona por contaminação afetiva, por sinto-
nia de frequências, conexões arbitrárias. O poder da palavra 
hoje, o poder político da palavra no sentido de construção da 
realidade, do diálogo e da troca de ideias, esse poder é muito 
fraco, quase em desuso.

Máquinas de signo a-significantes não operam ao nível da 

compreensão consciente e da linguagem, mas diretamen-

te através do sistema nervoso, dos afetos e do inconscien-

te. Não produzem significados, simplesmente funcionam 

sem significar qualquer coisa, sem fazer sentido algum 

(VIRTANEN, 2011, p. 61).

É quase como se não fosse mais preciso pensar, mas 
apenas ter um corpo. Quase. Cada um é testemunha hoje dos 
efeitos desse modo de vida, os sente: depressão, síndrome do 
pânico, tédio, cinismo...
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Quase

É quase como se a vida já não pudesse nada. Quase, pois 

sempre vaza ou foge alguma coisa, que escapa às organi-

zações binárias, ao aparelho de ressonância, à máquina 

de sobrecodificação: aquilo que se atribui a uma ‘evolu-

ção dos costumes’, os jovens, as mulheres, os loucos, etc. 

(DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 94).

Escapar, fazer escapar, alguma coisa sempre escapa. As 
minorias, as mulheres, os jovens, os loucos. Sejamos loucos, 
pois, loucos de não aceitar uma vida que não é viva, essa sobre-
vivência de autômato. A resistência está na insistência em exis-
tir como criador dos modos de vida, reexistir, reiteradamente 
insistir no movimento de criar o novo, vivo, renovado. Acreditar 
que isso é possível e não estarrecer e parar, devir, devir é movi-
mento, movimento da criação da vida que não cessa, dos fluxos 
de pensamento e desejo que não cabem em um gráfico, que 
jorram e não param.

Acreditar no mundo é o que mais nos falta; nós perdemos 

completamente o mundo, nos desapossaram dele. Acreditar 

no mundo significa principalmente suscitar acontecimen-

tos, mesmo pequenos, que escapem ao controle, ou engen-

drar novos espaços-tempos, mesmo de superfície ou volume 

reduzidos [...] É ao nível de cada tentativa que se avaliam a 

capacidade de resistência ou, ao contrário, a submissão a um 

controle (DELEUZE, 1992, p. 218).
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Suscitar acontecimentos é resistir porque é restituir a 
potência da vida, potencializar a vida viva. Criar pequenas 
fissuras por onde escapar. Criar novas formas de pensar, novas 
formas de vida, novas subjetividades. Isso pode parecer uma 
tarefa grandiosa e impossível, como uma revolução que exige 
tantas coisas tão grandes: a conscientização de toda uma clas-
se social, por exemplo. Não é disso que se trata, mas sim de 
micropolítica. A micropolítica (GUATTARI, 1985) refere-se a 
outra dimensão da vida humana que diz respeito aos corpos, 
às intensidades que os atravessam, ao seu poder de se afetar, 
às possibilidades de experimentação da alteridade. Refere-se 
a outra coisa que não à macropolítica, esta entendida como os 
segmentos binários de gênero, classe, geração etc. Cada um vive 
em ambas dimensões, ao mesmo tempo.

O conceito de literatura menor, de Deleuze e Guattari 
(1977), em relação à obra de Kafka, é muito interessante porque 
útil, pois pode ser deslocado da literatura para qualquer outro 
território. “Uma literatura menor não é a de uma língua menor, 
mas antes a que uma minoria faz em uma língua maior [...] nelas 
tudo é político [...] tudo adquire um valor coletivo” (DELEUZE; 
GUATTARI, 1977, p. 25). Kafka escreve em alemão, uma língua 
maior, oficial, a língua de Goethe, mas o que torna sua literatura 
menor é o modo como usa essa língua, a forma como a racha 
e faz fugir por frestas novas possibilidades de enunciação de 
mundos. A forma como cria maneiras singulares de fazer enun-
ciados que dizem respeito a toda uma minoria, a forma de criar 
problemas autênticos, no uso da língua oficial. É como foi dito 
anteriormente, não importa tanto falar coisas novas da mesma 
forma, mas procurar novas formas de pensar e de expressar. 
Kafka o faz e isso é político, é o que cria a possibilidade de novos 
mundos, outras formas de vida. Uma minoria, as mulheres, os 
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jovens, os loucos, como citado antes, as minorias, o povo, os 
negros, não se define pelo número. Não se trata de quantidade, 
mas sim do fato de não haver um modelo ao qual estar confor-
me, uma minoria está sempre em movimento.

As minorias e as maiorias não se distinguem pelo número. 

Uma minoria pode ser mais numerosa que uma maioria. O que 

define a maioria é um modelo ao qual é preciso estar confor-

me: por exemplo, o europeu médio adulto macho habitante 

das cidades. Ao passo que uma minoria não tem modelo, é 

um devir, um processo [...] Mas sua potência provém do que 

ela soube criar, e que passará mais ou menos para o modelo, 

sem dele depender (DELEUZE, 1992, p. 214).

Dessa forma, um pequeno movimento de desvio dos fluxos 
de pensamento e de desejos modulados, um tropeço, um peque-
no deslocamento são o suficiente para que se coloque em outra 
dimensão de possibilidade de reexistir, de criar essa existência.

Não é necessário desejar a “Revolução”, não é necessário 
desistir e tagarelar o regurgitado mesmo da ruminação, não é 
preciso esperar, não se deprimir. Cabe a cada um criar novas 
formas de vida, novas subjetividades, subjetividades dissiden-
tes. “Não cabe temer ou esperar, mas buscar novas armas” 
(DELEUZE, 1992, p. 220).

Pergunta-se: pode haver pensamento na escola? É possí-
vel tentar fazer funcionar uma educação menor na escola?
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Necessidades da educação básica

As necessidades da educação básica: pensar. Praticar uma 
escola-guerrilha contra o caos, aliada ao caos, gerar pensamen-
to, mas sobretudo contra a opinião, contra os mundos prontos do 
marketing do semiocapitalismo, contra o modo único de pensar.

De certa maneira, poderia dizer-se que isto [o estudo das 

imagens do pensamento e sua historicidade, a noologia] não 

tem muita importância, e que a gravidade do pensamento 

sempre foi risível. Porém, ela só pede isso: que não seja leva-

da a sério, visto que, dessa maneira, seu atrelamento pode 

tanto melhor pensar por nós, e continuar engendrando novos 

funcionários; e quanto menos as pessoas levarem a sério o 

pensamento, tanto mais pensarão conforme o que quer 

um Estado. Com efeito, qual homem de Estado não sonhou 

com essa tão pequena coisa impossível, ser um pensador? 

(DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 47).

Parece pouco conclamar um levante para que se tente 
novas formas de pensar, pois que importância tem o pensa-
mento? E é justamente essa falta de atenção ao pensamento que 
fortalece as condições para que ele continue sendo impedido de 
criar movimento. Ora, pode-se argumentar que sempre novas 
teorias sobre educação, novas teorias sobre ensino, sobre apren-
dizagem estão sendo aplicadas na escola. Porém, em que medida 
são pensar de outra maneira e não pensar outras coisas da mesma 
maneira? Em que medida essas tantas teorias não constituem 
justamente uma imagem do pensamento educacional, que opera 
por universais, que toma o conhecimento já produzido como 
seu objetivo e dessa forma impede o pensamento? A formação é 
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tomada como ação de encaixe de peças predeterminadas com o 
intuito de montar uma paisagem preconcebida: tudo reduzido 
ao tédio do quebra-cabeças.

Enquanto se espera a boa vontade de pensar, que não 
vem, ensina-se o conhecimento acumulado, que entedia, não 
interessa. Enquanto se desiste de esperar a boa vontade de 
pensar chegar, formata-se encaixes. Em termos de pensamento, 
na escola, tudo é permitido, estudar pensamentos já pensados, 
estudar a história de pensamentos já pensados, aplicar pensa-
mentos, escrever sobre pensamentos, reproduzir pensamen-
tos, principalmente isso: reproduzir formas de pensar, tudo é 
permitido, exceto pensar, exceto criar novas formas de pensar.

[s]im, pensa-se, escreve-se, imprime-se, fala-se, ensina-se 

filosoficamente – até aí tudo é permitido; somente no agir, 

na assim chamada vida, é diferente: ali o permitido é sempre 

um só, e todo o resto é simplesmente impossível: assim o quer 

a cultura histórica. São homens ainda – pergunta-se então –, 

ou talvez apenas máquinas de pensar, de escrever e de falar? 

(NIETZSCHE, 1978, p. 63).

Ou são talvez apenas máquinas de ensinar-transmissão, 
de aprender-aceitação?

A passiva reprodução do que é chamado de conhecimen-
to, morto versus a ativa criação de novas formas de pensar, vivo. 
Esse é o embate! Essa é a microrrevolução das subjetividades 
dissidentes de dentro da escola hoje.

Chega de atingir somente verdades que não afetam! 
Trata-se de assumir tentativas de colocar o pensamento em 
movimento, e isso se faz com problemas, isso é uma violência, 
como o quer Deleuze.
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O erro da filosofia é pressupor em nós uma boa vontade de 

pensar, um desejo, um amor natural pela verdade. A filoso-

fia atinge apenas verdades abstratas que não comprometem, 

nem perturbam [...] Elas [as ideias] são gratuitas porque nasci-

das da inteligência, que somente lhes confere uma possibi-

lidade, e não de um encontro ou de uma violência, que lhes 

garantiria a autenticidade [...] a verdade nunca é o produto 

de uma boa vontade prévia, mas o resultado de uma violência 

sobre o pensamento (DELEUZE, 2010, p. 15).

Ter direito aos próprios problemas, como disse Deleuze 
em uma outra ocasião, lutar para poder elaborar os próprios 
problemas, é resistência, é reexistência. O que garantiria uma 
certa autenticidade às ideias seria o fato de terem surgido de 
um problema, algo que incomoda e obriga à criação, que faça 
enxamear problemas, essa é a necessidade da educação básica: 
pensar. Educação problemática, que gere pensamento.

“[A] questão do ‘devir’, como em Kafka, a do possível em 
nossa própria vida, a da criação de nossos próprios problemas 
interfere diretamente no espírito da acumulação semiocapita-
lista” (VIRTANEN, 2011, p. 54). Devir é movimento, é isso que 
quer dizer, o fluxo contínuo do Ser, que passa, que está sempre 
passando, em movimento, e que não pode ser capturado-encap-
sulado em uma identidade, o Ser é o não-Ser. Tudo o que existe 
é esse fluxo constante, a diferença por si mesma, o devir. Por 
esse motivo é que se insiste tanto no novo, na criação de novas 
formas de vida, pois, se não for aprisionada, a vida viva flui.
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Cultura popular e educação no 
Rio de Janeiro no século XIX –

O ABC de amor: poesia 
em forma de cartilha

Véronique Le Dü da Silva-SEMIK

No final do século XIX e começo do século XX, grandes mudan-
ças sociais, econômicas, geográficas criaram instabilidade 
exigindo novas formas de relacionamento. Nesse período, 
a Europa entra num processo de modernização capitalista e 
as fronteiras entre as camadas populares e a elite aumenta. 
O século é propulsado pela velocidade e pela instabilidade, a 
competitividade aumenta, a circulação do capital produtivo e 
financeiro se amplia cada vez mais. Por um lado, valoriza-se 
a cultura burguesa em detrimento da cultura popular que se 
inscreve como objeto de estudos e como folks (povo) –lore (saber) 
(termo criado em 1846 por William John Thoms). Mas, por outro, 
a cultura popular serve de pano de fundo para os românticos 
que a valorizam como expressão de uma identidade nacional.

Nesse período, as mudanças também envolvem a educa-
ção e a alfabetização. Em Portugal, no século XIX e no começo 
do século XX, crescem as principais zonas urbanas, como Lisboa 
e Porto. A escrita cada vez mais presente corresponde à nova 
geografia social e urbana. Lentamente as reformas na instrução 
popular incentiva a alfabetização e com ela surgem bibliote-
cas ambulantes e gabinetes de leitura. Mas o movimento de 
alfabetização foi extremamente lento, pois faltavam materiais 
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como livros e impressos. As crianças muitas vezes aprendiam 
a ler em manuscritos. Embora o Subsídio Literário tenha sido 
criado pela legislação pombalina no século XVIII (1772), o ensi-
no doméstico se preservou ainda no século XIX. Ter acesso à 
alfabetização dependia de ser homem ou mulher, de viver na 
cidade ou no campo e de ter uma situação social privilegiada 

ou não (MAGALHAES, 1996, p. 56).
No Brasil, a alfabetização levou muito tempo para se esta-

belecer formalmente, pois era principalmente doméstica. Os 
filhos de fazendeiros aprendiam em casa as primeiras letras e 
eram preparados para integrarem os colégios onde aprende-
riam a filosofia, a retórica, o latim, o francês, o inglês, o grego, 
a economia e o comércio. Em 1834, o Estado preocupando-se 
com a educação formal cria as escolas normais e promulga a 
formação de professores.

Ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro e em São Paulo, 
nasce um desejo de caminhar em direção à modernidade e à 
civilização. Aqueles que se situavam em cargos de destaque, 
como na política, na imprensa, na administração e no corpo 
docente, iniciam reflexões sobre a educação e sobre pedagogia. 
Os intelectuais brasileiros são orientados pelas traduções de 
livros estrangeiros e pelas novas formas de se ensinar a língua 
e a cultura.

A obra intitulada O ABC de amor ou methodo ameno de ensi-
nar a ler ás moças conforme o systema da escola Brazileira seguido 
de uma mimosa collecção de poesias amorosas e ternas extrahidas 
dos melhores poetas além do diccionario das f lores da explicação 
das côres e do thermometro do amor de Francisco Alves da Silva 
Castilho (CASTILHO,1864) inscreve-se num conjunto de obras 
editadas pelo professor de escola primária pública brasileira 
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Francisco Alves da Silva Castilho1, ativo no meio pedagógico 
carioca da segunda metade do século XIX. Convém salientar que 
no período em que atua como professor entre 1849 e 1887, o Rio 
de Janeiro é a capital do Império e vive muitas transformações 
socioeconômicas. Grupos de professores reúnem-se para discu-
tirem sobre as novas tendências pedagógicas vindas da Europa, 
criam debates educacionais a partir de 1870 e reúnem-se em 
agremiações que defendem a instrução popular. Haviam poucas 
publicações de manuais didáticos, entretanto os professores 
tinham acesso às diversas traduções de textos estrangeiros. 
Ademais, não era fácil editar uma obra destinada às escolas. 
Primeiro, tinha que ser “experimentada” nas escolas da Corte 
e depois precisava da aprovação do Conselho de Instrução que 
autorizava a sua publicação. Esse órgão responsável (de acordo 
com a lei de 17 de fevereiro de 1854) autorizava, designava e 
revia os compêndios utilizados nas escolas públicas e particula-
res. Ele regia a instrução do Município da Corte. Assim Castilho 
pôde editar obras didáticas e morais entre 1859 e 18742.

1Francisco Alves da Silva Castilho foi professor público de 1849 a 1887. É 
natural da Freguesia de Nossa Senhora do Desterro de Campo Grande e 
foi nomeado professor público da instrução primária no dia 5 de fevereiro 
de 1849. Publicou: Methodo para o ensino rápido e aprazível de ler impresso, 
manuscripto e numeração, e descrever, em 1850; Methodo de leitura para o ensino 
dos meninos e adultos, 1863; ABC do amor, ou methodo ameno de ensinar as moças, 
conforme o Systema da Escola brasileira, 1864; Preliminares de Grammatica, 1864; 
Grammatica pittoresca ou systema grammatical explicado pela arvore da sciencia, 
1864; O principio da sabedoria é o temor de Deus, 1872; Analyse e considerações sobre 
o relatório da comissão dos estabelecimentos de instrução primaria do município 
da corte, 1874 e Manual explicativou ou methodo de leitura denominado Escola 
Brasileira, 1869.
2Methodo para o ensino rápido e aprazível de ler impresso, manuscripto e numeração, 
e descrever, em 1850; Methodo de leitura para o ensino dos meninos e adultos, 1863; 
ABC do amor, ou methodo ameno de ensinar à ler as moças conforme o Systema da 
Escola brasileira, 1864; Preliminares de Grammatica, 1864; Grammatica pittoresca ou 
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Inspirado pelo pedagogo português Feliciano de Castilho, 
que elaborou o Método de Castilho, método de aprendizagem da 
leitura ilustrado e silábico usado nos Açores e depois a partir 
de 1855 no Brasil, o brasileiro Castilho criou o método Escola 
Brazileira destinado aos meninos e aos adultos. A obra foi publi-
cada em 1869. No Brasil, a alfabetização era feita pelo método de 
marcha sintética, que correspondia à aprendizagem da soletra-
ção (alfabeto). Partindo das letras, ensinava-se o som correspon-
dente às letras e em seguida a silabação (MORTATTI, 2006). Após 
ter aprendido as famílias silábicas, aprendia-se a ler as palavras 
formadas pelas letras e depois as frases. Em 1876, a publicação da 
Cartilha Maternal, de João de Deus, orientou a mudança na forma 
de ensino das Primeiras Letras. O método de soletração desse 
compêndio começa pela leitura das palavras e depois segue com 
a aprendizagem dos valores fonéticos das letras.

Nesse conjunto de compêndios insere-se um dedicado às 
“moças” publicado em 1864: o A.B.C. do amor.

Tendo o autor organisado um methodo de ensinar a ler aos 

meninos, um outro para ensino de adultos, que ambos se 

acham hoje reunidos em um só livro sob o título – Escola 

Brazileira, paresseu-lhe incorrer uma falta sensivel se 

esquecesse das moças que não sabem ler. Porém de tal se 

não descuidou; e disto dá elle a prova por este livro que vos 

offerece. (CASTILHO, 1864, p. V).

systema grammatical explicado pela arvore da sciencia, 1864; Manual explicativou 
ou methodo de leitura denominado Escola Brasileira, 1869, O principio da sabedoria 
é o temor de Deus, 1872; Analyse e considerações sobre o relatório da comissão dos 
estabelecimentos de instrução primaria do município da corte, 1874 pela famosa 
editora Eduardo & Henrique Laemmert.
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Como indica o título, ABC de amor ou methodo ameno de 
ensinar a ler ás moças conforme o systema da escola Brazileira seguido 
de uma mimosas colleçção de poesias amorosas e ternas extrahidas 
dos melhores poetas além dos diccionario das f lores da explicação das 
côres e do thermometro do amor, a obra é formada por três partes: 
um A.B.C. de amor – poema extraído de um folheto de cordel 
que orienta a aprendizagem da leitura, uma coleção de poesias 
amorosas e uma série de linguagens secretas (dicionário das 
flores, folhas, frutos, e ervas, um dicionário das cores e o termó-
metro do amor). De fato, Castilho inspirou-se nos manuais de 
cartas de amor publicados no Porto, em Lisboa e no Brasil no 
século XIX e século XX. Os secretários, mensageiros ou conse-
lheiros dos amantes oferecem modelos de cartas de amor e 
apresentam poemas amorosos, jogos de letras, linguagens 
secretas que ajudam os amantes a se comunicarem secretamen-
te em lugares públicos ou quando estivessem acompanhados 
de familiares ou outros responsáveis. De fato, de forma lúdica 
e criativa, o manual de Castilho reúne tradições populares em 
voga na época e lhes atribui funções educativas. Sendo também 
um compêndio destinado às “emotividades femininas”, é o tema 
do amor que sustenta toda a obra.
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(a)                                                               (b)

Figura 1 – (a) Capa da obra ABC de Amor; (b) Capa da obra Conselheiro 
dos Amantes.

O ABC poético: forma poética 
tradicional como suporte didático

O manual de Castilho abre com um texto extraído de um 
folheto de cordel que tinha muito sucesso no Rio de Janeiro. De 
fato, uma versão desse poema já “corria na boca do ‘povo’” no 
século XVIII3, em Portugal. Seu título é bem divertido: É um A.B.C. 
que fez um homem da Arabia fugindo-lhe uma mulher com quem trata-
va depois de andar amancebado 10 anos em uma madrugada. Outra 
versão – o A.B.C. do frade – coletada oralmente no Brasil na região 
do Crato, no Ceará, foi publicada posteriormente à versão de 

3O manuscrito se encontra na Biblioteca Nacional de Lisboa. A escrita é do 
século XVIII.



CULTURA POPULAR E EDUCAÇÃO NO RIO DE JANEIRO NO SÉCULO XIX –
O ABC DE AMOR: POESIA EM FORMA DE CARTILHA

Véronique Le Dü da Silva-SEMIK

299

Castilho por José Rodrigues de Carvalho no Cancioneiro do Norte, 
em 1903. Transportada pelas vozes que o pronunciaram, a obra 
poética atravessou dois séculos adaptando-se às novas realida-
des individuais, linguísticas, culturais e aos modelos de publi-
cação, como os que são impressos na literatura de cordel. Uma 
análise pormenorizada dessas três versões mostra claramente as 
“movências” e a criação dos seus coautores (SEMIK, 2012).

Castilho percebeu que o ABC poético poderia, pela sua 
estrutura, servir de apoio à aprendizagem da leitura. Afirma:

Estes versos correm por toda a parte impressos em folhi-

nhas e andam por isso na boca do vulgo que lhe acha chiite 

e merecimento. No mesmo sentido poder-se-hia fazer um 

abc poético mais conceituoso, é verdade, porém aqui está já 

trabalho feito; e sendo elle muito apropriado e adaptável a 

este methodo de leitura, aproveitei-o para o ensino mnemo-

nico das letras que será praticado conforme o méthode deno-

minado – Escola Brasileira (CASTILHO, 1864, p. IV).

De fato, o poema é um ABC poético, ou seja, uma obra em 
verso que segue a estrutura do alfabeto: cada estrofe começa 
pela letra do alfabeto de “A a Z” ou de “A a Til” (SEMIK, 2012). 
As letras do alfabeto organizam o poema criando uma “esté-
tica alfabética” que se desenvolve a cada obra. Ao ouvinte e ao 
leitor é dado um tempo limitado em que encontrará sequências 
repetitivas, jogos de letras e de sentido. Quanto ao autor lhe 
é autorizado uma liberdade relativa. Ele pode omitir (ausên-
cia de letra), repetir (uma ou várias letras), inverter as letras 
(mudança de ordem habitual do alfabeto) ou acrescentar sinais 
de abreviações ou de pontuação. A sequência alfabética pode 
formar estrofes regulares, versos ou simplesmente enumerar 
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palavras assumindo três funções: anunciadora, enumerativa, 
associativa. Presente nos poemas bíblicos, nos cantos, nos 
ritmos, nos salmos e na poesia mariana em latim até o século 
XIV, ela instruía os preceitos religiosos. Em língua vernácula, 
Geoffrey Chaucer, Guillaume de Digueleville, Juan del Encina, 
Lope de Vega e Luís de Camões, por exemplo, mostraram que o 
ABC poético não tem fronteiras linguísticas. No Brasil muitos 
poemas em ABC foram cantados, coletados e publicados no final 
do século XIX e começo do século XX por Gustavo Barroso, A. 
Americano do Brasil, José Rodrigues Carvalho, Manuel Diegues, 
Lopes Simão Netto. Enfim, entraram na literatura de cordel e 
constituem um patrimônio literário brasileiro vivo até hoje.

Além de ser uma forma mnemônica, o ABC poético assume 
uma função didática. Ele desenvolve temas instrutivos para a 
comunidade que ouve o texto e o aprende. A noção de plenitude 
inscrita na expressão de “A a Z” e os desenvolvimentos enume-
rativos e descritivos estabelecem a celebração de um assunto 
ou de um personagem: segundo Câmara Cascudo, o ABC é “um 
índice de consagração” (CASCUDO, Câmara, s.d., p. 20). Revela o 
essencial, o apresentável, o honorável. É um louvor instrutivo 
que fica na memória (aspecto mnemotécnico) e que constitui 
uma recordação (aspecto memorial) (SEMIK, 2012).

O poeta compõe uma obra que apresenta, enumera e clas-
sifica as partes constitutivas de um tema com discurso hiper-
bólico rico em imagens. Assim, as virtudes da Virgem Maria, de 
um santo, de Deus ou até da Igreja Católica, os temas amorosos, 
as mulheres (amadas, temidas, criticadas), as virtudes morais, 
as batalhas, as biografias, as sátiras sociais e políticas, as infor-
mações sobre a saúde são temas que se prestam de bom grado 
à estrutura alfabética. Alfa-verbaliza-se o mundo.
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O ABC de amor ou methodo ameno de ensinar a ler ás moças de 
Castilho une poesia popular e pedagogia. O compêndio come-
ça com um ABC poético (acróstico alfabético) de oito versos. 
A letra anunciada pela primeira palavra ecoa em outras pala-
vras. Forma-se um inventário por meio de um processo de 
acumulação criando palavras-chaves que são retomadas no 
final de cada estrofe. Esse jogo de palavra consiste em dispersar 
palavras-chaves numa obra poética dispondo-as num verso conclusivo.

C
Cai logo na Cama amortecido

Pelo Catre buscando essa figura,
Sombra vã só topei d’um bem perdido

Nesta funebre Casa, Cova escura.
A Candêa apaguei com um gemido

Ficando-me o Colxão qual pedra dura:
Gritei: ah! Quem me acóde, que me abraza

Cama, Catre, Colxão, Candêa, Casa

C

C

ama

atre

olxão

andêa

asa

Cama
Catre

Colxão
Candêa

Casa
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C c
Cama Catre Colxão Candêa e Casa

A partir dessas palavras-chaves, o autor fundamenta 
a cartilha retomando-as para a aprendizagem das sílabas. 
Ele separa as vogais das consoantes explicando a acentuação 
e também a questão dos ditongos. Também mostra a escrita 
quando é maiúscula e quando é minúscula.

Para a letra R - r
Ramo Rasto Raiz Rosto e Retrato

As palavras Ramo, Rasto, Raiz, Rosto e Retrato, come-
çam todas por um som que se pode prolongar como quem arre-
meda o rouco ruído do rodar de um carro que corre pela rua. Esse 
som representa-se pela letra que se acha ao lado esquerdo do 
exemplo. Ha letra grande e letra pequena como se vê no alto do 
exemplo. Convém escrevê-la em letra de mão, e do mesmo modo 
que se praticou com as letras vogais, com as quais faremos agora 
a seguinte leitura:

Rêi, réo, rua, ria, rio, róe, ráio, roía, roue, ráia.

Ademais, usa de humor dando sentido às sentenças que 
as alunas poderão memorizar mais facilmente. Por exemplo, 
com a letra R: “arremeda o rouco ruido do rodar de um carro 
que corre pela rua”; com a letra S: “terás uma voz similhante ao 
soído de uma cigarrinha que cecia no silencio da noite”; para a 
letra Z: “terás um som similhante ao zumbido de um besouro 
zangão; para a letra X: “imita uma chiada ou bulha de cousa 
chia. A chuva, por exemplo, produz ás vezes esta bulha”; para o 
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F: “similhante ao som que produz o fogo quando se apaga com 
agua”. Quando explica a letra V, o autor escreve a sua explicação 
apoiando-se nas aliterações e cria um discurso bucólico repleto 
de pieguismos.

Emblema de Flora4

Para falar por emblemas

Com relação aos amores,

Na falta d’outros systemas,

Servem as plantas e flores

Fonte: Dicionário da Linguagem das flores ornado com estampas 
coloridas (1869, p. 156).4

Após apresentar os detalhes da pontuação, da acentuação 
e da caligrafia, o autor sugere textos de “apoio” à leitura oriun-
dos da tradição oral e da arte da galanteria. São cantigas, canço-
netas, lundus completados por textos de Alvarenga Peixoto que 
louvam o amor e os sentimentos entre dois amantes. Seguem a 
Linguagem das flores, folhas, fructos e hervas, a linguagem 
das cores e do Thermómetro do amor que também pertencem 
à tradição floral. Essa escolha pertinente mostra uma valoriza-
ção indiscutível da cultura popular como apoio didático e como 
processo de estruturação individual, cultural e social.

4Esta epígrafe foi retirada do “Guia dos namorados”. Publicação sem autoria 
e não datada.
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O autor orienta suas leitoras por meio da poesia e da 
apresentação do tema do amor e dos sentimentos. O ambien-
te bucólico personifica animais e vegetais (flores, borboletas, 
beija-flores) colaborando à expressividade e à louvação dos 
sentimentos amorosos. Eis alguns dos títulos dos poemas 
todos anônimos: o Jardim de Amor, O Ramalhete das flôres, 
A escolha das três flôres, As Damas e a Borboleta, A ilusão 
do Beija-Flôr. Numa segunda parte, o autor escolheu poemas 
que definem o amor e suas dificuldades: O que é amor, Que 
desengano, Que desespero! Que agouro! E com humor, intitula 
Definição séria o famigerado soneto de Camões: Amor é um 
fogo que arde sem se vêr/é ferida que dóe e não se sente/É um 
descontentamento/É dôr que desatina sem dor [...].

Enfim, abre uma terceira parte na qual o “eu” lírico é 
descrito por meio das suas experiências e da sua vivência: 
Retrato de amor, Effeitos do Amor. Foram aqui impressas 
cantigas, luduns e baladas de autores, como Domingos Caldas 
Barbosa, Inácio Jose de Alvarenga e Dirceo.

De fato, a linguagem floral já começa na poesia. As espe-
cificidades (cor, cheiro e por vezes as virtudes medicinais) das 
flores, das plantas, das hervas, preservadas na memória cole-
tiva nutrida pela travessia da tradição, dão aos poetas imagens 
que facilitam a comunicação das inumeráveis tonalidades do 
sentimento amoroso. A poesia suaviza as intenções, louva as 
mulheres, esclarece as belezas, expressa os desamores ou as 
dores de um amor não correspondido. O amor é comparado a 
um jardim que oferece suas flores em todas as idades.
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O Jardim do Amor

Na madrugada do Amor
Florescem Rosas e Lyrios,

Ao meio dia Saudades,
Á tarde roxo Martyrios.

[…]

Neste Jardim os Adultos
Andão como as Borboletas;

Todas as flôres libando,
Susurrando cançonetas.

[...]

Cupido em todo o Jardim
Bellas flôres mostre aos olhos

Mas o Ciume alli brota,
Mata de espinhos e abrolhos!

(CASTILHO, 1864, p. 3 e 4)

Nesse jardim, o poeta, tal como um jardineiro, colhe flores 
para criar o seu buquê único e pessoal. A saudade transforma-
-se em flor: “Vem cá minha companheira/Vem, triste e mimosa 
flôr,/Se tens de Saudade o nome/De saudade eu tenho a dôr”; o 
Amôr-perfeito é “Rôxa florinha engraçada/Que tens o nome de 
amor”; a Angélica flor da calma e da doçura: “Mosta a Angélica a 
alvura/Na sua modestia e forma/Qual a verdadeira norma/d’uma 
alma serena e pura/Ela é toda candura”. Enfim, a Rosa que tantos 
poetas louvaram comparando-a ao amor, às mulheres e às musas: 



CULTURA POPULAR E EDUCAÇÃO NO RIO DE JANEIRO NO SÉCULO XIX –
O ABC DE AMOR: POESIA EM FORMA DE CARTILHA

Véronique Le Dü da Silva-SEMIK

306

“A rosa é das flôres/A flôr e Rainha/Tu, Rosa (nome da amada), 
serás/Somente a flôr minha” (CASTILHO, 1864, p. 42).

Assim, por meio da linguagem bucólica e hiperbólica, os 
sentimentos são expressos em poesia5. Ainda mais original, as 
flores, as plantas, as ervas, as cores são associadas às inúmeras 
emoções e atitudes.

Por exemplo:
Abacate: traição; amor perfeito: existe para ti só; 

ananas: meiguice; banana maçã: merecimento; baunilha: 
amor extremoso; botão de cravo branco: espero resposta.

Ou:
Afflição: boquinha de moça; espero-te-sabado: vellu-

do encarnado; durou pouco: amoras moxas; ha novidade na 
casa: xuxu.

Cores:
Amarelo e escudo: desesperação; carmezim: vaidade, 

pardo escuro: melancolia; encarnado e verde, Bom humor...

5 Ou em cartas. F.I.J., Secretário dos amantes contendo muitos e differentes modêlos 
de cartas de amores, elegantemente, e com toda a modestia escripta para todas as 
circunstancias; e por meio das quaes se poderá formar o espirito no gênero epistolar 
amoroso. Opúsculo necessario, e dedicado aos Jovens de ambos os sexos, Mathias Jose 
Marques da Sa, Lisboa (1842. p. 33). “Quando entro em um bosque, ou em um 
jardin embellecido de mil flores, a rosa, o lyrio, os jasmins me embriagam 
com doces reminiscências, seus cheiros suaves me recordam os perfumes 
da sua respiração. O lyrio me representa a sua pureza, e sua divina candura, 
a violeta me pinta sua encantadora modesita. Quando os zefiros agitam as 
leves folhas, e fazem brandamente curvar os ramos dos lilas, então me parece 
qu’a esse suave murmurio de mistura o som encantador da sua celeste voz”.
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De fato, segundo Beverly Seaton em The language of Flowers: 
A history (SEATON, Beverly, 1995, p. 2)6, os poemas “florais” 
impressos em edições portuguesas e brasileiras pertenciam 
provavelmente ao conjunto de folhetos populares franceses 
e ingleses muito em voga no século XIX – os Flowers books. 
Segundo ela, a primeira publicação dos livros florais teria sido 
La guirlande de Julie, publicada em 1641 a pedido do Marquês de 
Montausier. Como desejava oferecer flores à sua fiancée Julie 
Lucine d’Angennes e como naquela ocasião estavam no inverno, 
pediu ao caligrafista Nicolas Jarry e ao pintor Nicolas Robert 
que criassem um manuscrito no qual haveria ilustrações e 
textos poéticos florais. A obra foi publicada em 1784 por Pierre-
François Didot e, em 1818, por Didot Jeune (SEATON, 1995, p. 66).

A linguagem das flores, segundo a autora, teria sido uma 
criação dos escritores populares. São listas de nomes de flores 
e outras plantas que equivalem às emoções, situações e aos 
sentimentos quando dois amantes desejavam se corresponder 
secretamente durante uma relação amorosa (oficial ou não). 
Também são chamadas Dicionários ou Alfabetos. O mais antigo 
opúsculo publicado é o Abécédaire de Flore ou Langage des Fleurs, de 
Delachénay, em 1810. Contudo, a proliferação das listas come-
çou efetivamente depois da publicação, em 1819, do Le Langage 
des f leurs, de Charlotte de Latour. Popularizou-se na Inglaterra 
durante o período vitoriano e nos Estados Unidos. Depois da 

6 “Next to the language of flower book, the most popular type of sentimental 
flower book was the prose work with religious and moral theme. Other types 
of sentimental flower books – anthologies of flower poetry, flower folklores 
and sentimental botanies-are fewer in number, but there contents are often 
represented in the more eclectique language of flower books. The sentimen-
tal flower book can usually be identified by its illustrations and its bindings, 
mince most of thème père intended as gift or regard books.”
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publicação de Charlotte de Latour, podiam aparecer acompa-
nhadas de outros textos em prosa ou em versos, de anedotas e 
de descrições. Convém salientar que os livros florais e as lingua-
gens das flores seguiam a botânica das estações e eram usados 
como presentes no Ano Novo.

Figura 1 – Echelle des Amoureux, Le Langage des Baisers, Thermomètre 
de l Ámour.
Fonte: Klochendler (2006, p. 61).

Em Portugal e no Brasil, a “literatura botânica” e as 
listas de linguagem floral aparecem nos manuais de cartas de 
amor e nos livros de canções amorosas publicados em coleções 
populares entre o século XIX e o começo do século XX. Neles 
homens e mulheres encontravam modelos de cartas para se 
corresponderem dans les règles de l’art. Aprendiam a arte de se 
comunicar secretamente quando estivessem na ópera, num 
baile, num teatro ou até na igreja, ou por meio do namoro na 
janela (CEU, 1937).
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Meu Myrto

Estou ramo de rosas por te 
vêr. O cogumelo da minha 
flôr de café é uma alóes 
constante.

Martirio, e flor de maçã 
do meu ortiga e um 
crisantemo infindo, etc,

O que, traduzindo dá o 
seguinte:

Meu amor

Estou morta por te vêr. A 
solidão da minha vida é 
uma amargura constante.

Todavia, a paz do meu 
coração é uma tristeza 
infinda

(CEU, 1937, p. 82)

Figura 2 – Capa da obra Novo Guia dos Amantes.

Finaliza o compêndio com a publicação de um Thermometro 
do amor que associa flores às idades e à sensibilidade amorosa.
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Figura 3 – Capa da obra Thermometro de Amor.

Eu não sei que relação ou sympathia têm as flores com o amor; 

mas é certo que a sua beleza e o seu perfume encantão do 

mesmo modo. Quem ama não vê uma flôr bonita, não lhe 

sente o grato cheiro, que logo se lhe não despertem lembran-

ças ou sentimentos de amor. [...] A força de sensibilidade, em 

materia de amor, pôde-se pois calcular pela estimação das 

flôres, a contar da idade de 15 annos em que começa a vida 

do amor, e terminando aos 65 até, onde póde ainda chegar 

um resto de paixão, porque dahi em diante cessão ordina-

riamente as delicias da vida, e começar os pensamentos da 

morte e os cuidadeos da eternidade; posto que não seja isto 

uma regra de todo isenta de excepções como prova o vigor da 

célèbre Ninon de Lenclos, que com a graça de sua formosura 
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e de seu espirito conservou toda a força de sua sensibilidade 

até a idade avançada de 90 annos [...] (CASTILHO, 1864, p. 135).

Para concluir, a obra apresentada é original. Por meio dessa 
edição jocosa e instrutiva, verifica-se o dialogismo entre educa-
ção e tradição popular. Pode-se também observar que a cultura, 
por intermédio da sua linguagem, exerce uma função unificadora 
passando por todas as camadas sociais. Segundo Carlos Rodrigues 
Brandão (2008, p. 17 apud MOREIRA, 2012, p. 2).

A cultura é um conjunto diverso, múltiplo de maneiras de 

produzir sentido, uma infinidade de formas de ser, de viver, de 

pensar, de sentir, de falar, de produzir e expressar saberes, não 

existindo, por conta disso, uma só cultura, ou culturas mais ricas 

ou evoluídas que outras tampouco, gente ou povos sem cultura. 

Ela [...] resgata para a escola no processo educacional, toda a 

riqueza da experiência de diferentes formas de compreender e 

interpretar o real, a vida e a condição humana.
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Educação escolar: leitura e análise 
a partir da perspectiva adorniana

Luciana Teixeira
Geraldo Balduino Horn

Introdução

A atualidade do pensamento frankfurtiano, particularmente 
da perspectiva teórica de Adorno, para análise dos problemas 
e desafios apresentados pela educação e pelas sociedades em 
nossos dias, é sem dúvida um fato incontestável. Ao menos três 
aspectos podem ser numerados como justificação do potencial 
teórico que a educação, particularmente, a escola, representa 
como foco de análise e reflexão: a) sua crítica à onipresença da 
indústria cultural no mundo; b) sua crítica à economia de merca-
do orientada pelo capital e c) sua crítica em relação ao crescimen-
to da pressão social pela conformidade (MULLER-DOOHM, 2005).

A educação para Adorno comporta uma relação dialética 
e traz em si uma ambiguidade, a saber: a) precisa integrar o 
educando à realidade em que vive; b) não pode ser apenas um 
processo de adaptação porque produziria nada além de pessoas 
bem-ajustadas socialmente. Nesse sentido, segundo a concepção 
adorniana, a educação visa formar pessoas emancipadas para 
haver uma sociedade guiada pela razão e pela autonomia.

O texto busca discutir a compreensão de Adorno sobre as 
implicações e influências produzidas pela indústria cultural da 
sociedade capitalista acerca da educação. A análise será desen-
volvida a partir das obras Educação e Emancipação e Dialética do 
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Esclarecimento: fragmentos filosóficos. A questão central que se 
pretende explorar tem a ver com a relação que Adorno estabele-
ce entre esclarecimento, emancipação, resistência e autonomia. 
Procura responder à pergunta: até que ponto o esclarecimento 
leva o indivíduo a resistir àquilo que a sociedade define como 
dado e pronto? Mais especificamente: até que ponto o profes-
sor exerce efetivamente sua autonomia como sujeito epistê-
mico e político? O pretenso esclarecimento da humanidade e 
sua submissão a uma razão totalitária e à indústria cultural 
com sua influência na formação dos pensamentos e ações das 
pessoas são elementos constitutivos da análise que se propõe 
nesse artigo.

A educação e a dimensão social 
do “papel” do professor

A referência à educação e ao papel do professor pode 
inicialmente ser discutida com a obra Educação e Emancipação, 
publicada originalmente em Frankfurt am Main, em 1971; nela 
há um ensaio de Theodor Adorno intitulado Educação – para quê? 
(6º texto do livro). A ideia é estabelecer uma reflexão sobre os 
verdadeiros objetivos da educação, cujo cerne principal – nesse 
capítulo – é “para onde a educação deve conduzir” (2006, p. 139) 
o homem e os rumos da sociedade (um diálogo entre as ideias 
dos filósofos Hegel, Kant e Freud). Para tanto, ele menciona:

Houve tempo em que os conceitos de educação e formação [...] 

como dizia Hegel, eram substanciais, compreensíveis por si 

mesmos a partir de uma totalidade de uma cultura [...]. No 

instante em que indagamos: “Educação – para quê? ”, onde 
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esse “para quê” não é mais compreensível por si mesmo, inge-

nuamente presente, tudo se torna inseguro e requer reflexões 

complicadas, sobretudo uma vez perdido este “para quê”, ele 

não pode ser simplesmente restituído por um ato de vontade 

erigindo um objetivo educacional a partir do seu exterior 

(ADORNO, 2006, p. 140).

Adorno defende uma educação que deve ocupar-se em 
“produzir” pessoas portadoras de uma consciência verdadei-
ra, que sejam autônomas e emancipadas. Vale ressaltar que na 
sociedade alemã mencionada por ele são discutidas as relações 
humanas tidas como racionais e que estas têm produzido um 
processo de barbarização, e uma das consequências tem sido a 
perda de sentido do processo educacional. 

Neste capítulo, não se discute para que fins a educação 
ainda seria necessária, mas para onde a educação deve condu-
zir. A prática educacional deve: a) equipar o indivíduo para 
orientar-se no mundo; b) visar o esclarecimento da consciência 
do homem em um procedimento dialético que deve ser iniciado 
nos primeiros anos de vida do indivíduo. Assim, a finalidade 
da educação deve ser a emancipação das pessoas, articulada à 
imaginação e à experiência.

A constituição da aptidão à experiência consistiria essencial-

mente na conscientização e, dessa forma, na dissolução desses 

mecanismos de repressão e dessas formações reativas que 

deformam nas próprias pessoas sua aptidão à experiência 

(ADORNO, 2006, p. 150).

A emancipação, diz Adorno (2006, p. 143), “precisa ser 
inserida no pensamento e também na prática educacional” uma 
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vez que tanto o pensar rigoroso como o ato de educar devem ser 
voltados à crítica e à autorreflexão. Entretanto, ele apresenta 
a ideia de que a própria organização do mundo que se vive, a 
ideologia que predomina e o processo de adaptação gerado pela 
sociedade são problemas para a emancipação do homem.

A educação seria impotente e ideológica se ignorasse o 

objetivo de adaptação e não preparasse os homens para se 

orientarem no mundo. Porém ela seria igualmente questio-

nável se ficasse nisto, produzindo nada além de pessoas bem 

ajustadas, em consequência do que a situação existente se 

impõe precisamente no que tem de pior. Nestes termos, desde 

o início existe no conceito de educação para a consciência e 

para a racionalidade uma ambiguidade. Talvez não seja possí-

vel superá-la no existente, mas certamente não podemos nos 

desviar dela (ADORNO, 2006, p. 143).

Assim, a emancipação como formação para a autonomia 
só é bem-sucedida no processo coletivo e só se pode pensar 
uma educação que seja direcionada para a emancipação1 e, 
nesse sentido, ela seria um processo de esclarecimento em 
busca permanente de superação da ideologia, desenvolvendo 
a capacidade de as pessoas realizarem experiências, as quais 
são pressupostos para as mesmas se tornarem autônomas. 
Além disso, mostrando aos alunos as falsidades presentes na 
sociedade que é culturalmente construída; e despertando a 
consciência de cada pessoa de que somos enganados, iludidos 

1Emancipação, do alemão Mündigkeit, significa a capacidade de falar pela 
própria boca, falar por si mesmo; para isso a pessoa precisa ser capaz de 
pensar por si mesma. 
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constantemente pela indústria cultural, pelos meios de comu-
nicação. Vislumbram-se, dessa forma, mecanismos de resistên-
cia à barbarização presentes na sociedade, pois “a educação 
para a experiência é idêntica à educação para a emancipação” 
(ADORNO, 2006, p. 151).

Na compreensão do autor:

[...] a única concretização efetiva da emancipação consiste 

em que aquelas poucas pessoas interessadas nessa dire-

ção orientem toda a sua energia para que a educação seja 

uma educação para a contradição e para a resistência 

(ADORNO, 2006, p. 183).

Há que nos determos um pouco mais sobre o conceito de 
experiência para Adorno. Primeiramente, experiência, para o 
frankfurtiano, não está necessariamente vinculada à ação em si, 
como algo que se perderia no mundo sensível, mas como formação 
cultural (Bildung), na medida em que o espírito não só mantém uma 
relação de estranhamento com o mundo, mas de reapropriação do 
mesmo como objeto, produzindo-o e transformando-o, desnatu-
ralizando-o enfim (MAAR, 1994). Assim, para Adorno, 

Pensar é um agir, teoria é uma forma de práxis; somente a 

ideologia da pureza do pensamento mistifica este ponto. O 

pensar tem um duplo caráter: é imanentemente determinado 

e é estringente e obrigatório em si mesmo, mas, ao mesmo 

tempo, é um modo de comportamento irrecusavelmente real 

em meio à realidade. (ADORNO, 1995, p. 204).

Em outras palavras, para Adorno, o ato de pensar além de 
ser uma experiência é também uma forma de resistência, pois 
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aquele que pensa, opõe resistência. Não se trata de um pensar 
meramente especulativo, senão que já é uma forma de agir, de 
experienciar, de desnaturalizar o mundo, transformando-o. 
Segundo Adorno, para se ser professor, não basta a frequên-
cia a cursos, mas uma “formação cultural” que “só pode ser 
adquirida mediante esforço espontâneo e interesse.” (ADORNO, 
2006, p. 64). Se for uma formação em que a experiência forma-
tiva seja o ato de desnaturalizar o mundo, transformando-o. 
E acrescenta ainda:

Na verdade, ela nem ao menos corresponde ao esforço, mas 

sim à disposição aberta, à capacidade de se abrir a elemen-

tos do espírito, apropriando-os de modo produtivo na cons-

ciência, em vez de se ocupar com os mesmos unicamente 

para aprender, conforme prescreve um clichê insuportável 

(ADORNO, 2006, p. 64).

Não se trata, portanto, de um acúmulo mecânico e 
quantitativo de conteúdos, mas qualitativo, isto é, apropriação 
produtiva na consciência ou como diria Kant, fazer alguém ser 
capaz de fazer uso público da razão e não privado. A formação 
cultural (Bildung) é indispensável para o exercício do pensamen-
to autônomo. E acrescenta: 

[...] seria melhor que quem tem deficiências a esse respei-

to, não se dedicasse a ensinar. Ele não apenas perpetuará 

na escola aquele sofrimento que os poetas denunciaram 

há sessenta anos e que incorretamente consideramos hoje 
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eliminado, mas além disto dará prosseguimento a esta defi-

ciência nos alunos [...]2 (ADORNO, 2006, p. 64).

Dessa forma, a responsabilidade do professor não se 
restringe a possibilitar que os alunos aprendam e apreendam o 
mundo, mas de que realizem a experiência de, em o aprendendo 
e apreendendo, transformem o mundo, desnaturalizando-o e 
impedindo que os momentos de barbárie e/ou irracionalidades 
se repitam.

No que tange a ótica de análise de formação e emancipa-
ção do homem e, especificamente, do professor que irá formar 
tantas outras pessoas, cabem alguns questionamentos: a) Como 
seria possível a “educação para a emancipação”? Em outras 
palavras, como os educadores, pessoas com consciência coisi-
ficada, poderiam reverter a lógica das relações sociais na escola, 
o peso da burocracia escolar, da competição etc.? b) Haja vista 
que o professor pode ser uma pessoa pseudoformada, como sair 
dessa situação e assim ser capaz de formar educandos fora dessa 
ótica de submissão, alienação e barbárie? 

Na obra Educação e Emancipação, no 4º capítulo, intitulado: 
Tabus acerca do magistério, Adorno apresenta reflexões sobre o 
processo de dominação presente na sociedade e o papel da esco-
la e dos professores nesse sentido.  Os tabus são representações 
inconscientes que não apenas os eventuais candidatos ao magis-
tério possuem, mas também outras pessoas, principalmente as 
próprias crianças ou alunos. 

2Arendt afirma algo muito semelhante em A crise na educação: “Quem se recu-
sa a assumir a responsabilidade do mundo não deveria ter filhos nem lhe 
deveria ser permitido participar na sua educação”. In: Pombo, Olga. Quatro 
Textos Excêntricos (Hannah Arendt, Eric Weil, Bertrand Russell e Ortega Y 
Gasset), Lisboa: Relógio d’Água, 2000.
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Dessa maneira, é fundamental compreender a importân-
cia, o sentido da profissão de educador, o papel de ensinar para 
uma educação emancipatória. Os alunos em geral estão subme-
tidos, bem como alguns professores, ao mundo capitalista que é 
carregado de valores consumistas, ideias alienantes, de posse e 
coisificação e o problema está justamente no professor que vem 
convertendo-se em um vendedor/reprodutor de conhecimento, 
o que “nesses termos reduz o intelecto a um mero valor de 
troca, o que é tão problemático como o é qualquer progresso 
no seio do existente” (ADORNO, 2006, p. 105). Assim, pode-se 
claramente inferir que o educador se torna um instrumento de 
manutenção e reprodução da barbarização. Em termos kantia-
nos: um indivíduo da menoridade e que promove a menoridade. 

Para Adorno, quem não é autônomo não tem condições de 
reconhecer a autonomia do outro (muito menos de facilitá-la); 
portanto, quem não se enxerga como sujeito não tem condições 
de aceitar o outro como sujeito. A educação assinala uma ação 
pedagógica que tem como papel enfrentar a dialética entre a 
aparência do mundo e a sua realidade, superar o determinismo, 
a resistência à dominação. Essa é uma opção política da esco-
la: apresentar uma educação dirigida a fomentar o desenvol-
vimento deliberado da capacidade de superar o conformismo 
e a indiferença, da capacidade de experimentar, de agir por 
conta própria. A partir desse pressuposto, faz-se necessário 
uma discussão mais aguda a respeito do currículo escolar. 
Uma política curricular assentada na construção de saberes 
que combinem a formação humana, pautada no princípio da 
inclusão, da análise crítica dos fatos sociais, na autonomia do 
pensamento, na argumentação filosófica e na reflexão socioló-
gica das diferenças ímpares que compõem a escola e a sociedade 
em que está inserida. 
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O professor e os intelectuais que pensam os problemas da 
educação escolar ainda não têm respostas convincentes para 
questões como: a) Quais são os fatores que levaram a escola a 
conformar-se com a dimensão de uma sociedade em que reina a 
desigualdade e a opressão? b) Por que a organização curricular 
está pautada na hierarquia das disciplinas e as escolas dife-
rentes para grupos sociais diferentes? Fatores como este, por 
acaso, não reforçam a seletividade e a exclusão social? c) Como 
socializar o conhecimento para os educandos uma vez que o 
status quo adestra para a competência e para a competição no 
lugar de desenvolver a reflexão, o entendimento, a subjetividade 
e a autonomia? d) Haveria um processo avaliativo diferente de 
fato que não se pautasse pelos princípios de separar, ordenar, 
excluir? Pois a educação para a concorrência exclui a aprendi-
zagem da cooperação, da tolerância e da solidariedade.

Emancipação e esclarecimento 
na formação educacional

Um percurso paralelo sobre a educação e seu processo 
emancipatório também é possível a partir da obra Dialética do 
Esclarecimento: fragmentos filosóficos, concluída em 1944 e publica-
da no ano de 1947, em Amsterdã, Holanda (escrita por Theodor 
Adorno e Max Horkheimer). Concluída pelos autores nos Estados 
Unidos, em virtude do avanço do nazismo na Alemanha, o que 
permitiu a discussão e preocupação dos mesmos em problema-
tizar a questão do antissemitismo e o irracionalismo que pode 
levar a dominação política do totalitarismo.

Vale ressaltar que o termo esclarecimento (Aufklärung) 
foi criado pelo filósofo Immanuel Kant (1724-1804) que já o 
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empregara no século XVIII como o processo emancipatório 
do homem frente à ignorância, ou seja, como sujeito capaz de 
perceber-se diferente do mundo ao redor, portador do cogito, de 
se libertar do medo que os fenômenos da natureza o afligem. 
O homem, sob a luz da razão, poderia enfrentar a natureza, tirar 
proveito dela e, assim, autoconservar-se.

No ensaio Resposta à pergunta: Que é Esclarecimento? (1783), 
Kant determina:

[...] seu aspecto essencial é o de ser um processo e não uma 

condição ou corrente filosófica ou literária que a razão huma-

na efetua por si mesma para sair do estado de menoridade, 

a submissão do pensamento individual ou de um povo a um 

poder tutelar alheio (KANT, 2008, p. 63).

Kant associa a palavra esclarecimento ao significado de 
ser livre, emancipado, possuir autonomia, fazer uso público da 
razão3, ser senhor de si mesmo por intermédio de uma melhoria 
moral e cultural. Quando os homens não alcançam a maioridade 
moral e cultural, Kant (2008, p. 64) distingue dois fatores impe-
ditivos a isso: a preguiça e a covardia. De um lado, Kant atribui 
a ambas, a responsabilidade de porque uma grande parte das 
pessoas opte ainda pela menoridade (por não pensar por si 
mesmo, por atribuir ao outro ou outrem o poder de decidir pela 
sua própria vida), mesmo depois que a natureza tenha possibili-
tado direção diferente. De outro, são elas as causas pelas quais 
outrem se torne os tutores dos que optem pela menoridade. 

3A razão, entendendo-se como esclarecimento, segundo Kant, é a responsável 
pelo progresso humano e também fonte libertadora humana.
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Ele cunha para isso o termo menoridade4, referindo-se à inca-
pacidade do homem de se servir do seu próprio entendimento 
de forma autossuficiente. Recupera-se a incapacidade de usar 
a razão de forma autônoma.

Em contraposição a estas ideias, Adorno determina que 
a emancipação se dê por duas vias: reflexão e experiência. 
Portanto, o esclarecimento designa a perda do encanto e do medo 
da natureza desconhecida e sua substituição pela racionaliza-
ção na filosofia e na ciência5. Emancipar-se é ser esclarecido. 
E a emancipação só é possível na formação para a autonomia, 
para a autorreflexão crítica. Como consequência, configura-se a 
resistência à barbárie, que nada mais é do que a irracionalidade 
das ações do homem. O meio para o alcance desse esclareci-
mento é a educação por meio de uma crítica à semiformação 
(Halbbildung) real, uma resistência à sociedade material. Adorno, 
na verdade, contrapõe-se ao conceito kantiano de esclareci-
mento, à sua finalidade libertadora, quando busca a origem do 
esclarecimento no entendimento da sua dialética intrínseca.

4A menoridade, segundo Kant, é a incapacidade do homem de se servir ao seu 
próprio entendimento de forma autônoma, é o uso da razão que faz com que o 
homem se emancipe. Com o objetivo, de acordo com o período – século XVIII 
– livrar o homem da bruta autoridade da Igreja, do peso do Absolutismo e de 
outras autoridades ditadas por forças externas, isto é, os deuses, os mitos.
5A expressão esclarecimento também está em outra obra de Adorno e 
Horkheimer: Dialética do Esclarecimento, p. 7 a 10. Tem sua origem no senti-
mento do medo da dor e o ponto crucial está na verificação da razão crítica, 
ao invés de trabalhar para a promoção do esclarecimento e da liberdade 
(como em Kant) acabou-se por promover a mitologização do esclarecimento 
sob a forma de ciência positiva. Em outras palavras, ao invés de conduzir à 
produção de um conhecimento que visasse à emancipação do espírito huma-
no, a razão levou à técnica e a ciência positiva, que reforçaram as amarras 
que o atavam.
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Para Kant e Adorno, baseados na realidade alemã, as 
pessoas não são educadas para a emancipação e as razões que 
determinam isto são: a) crença numa razão absoluta (cristã); 
b) estrutura tríplice da educação alemã: – escolas para os deno-
minados altamente dotados; – medianamente dotados; – muitas 
escolas com desprovidos de talentos6; c) vivemos numa socie-
dade heterônoma; d) há contradição social.

Adorno sustenta que, formar sujeitos emancipados, traria 
a concretização de uma sociedade verdadeiramente democrá-
tica. A educação tem o dever de formar gerações para haver 
uma sociedade guiada por condicionantes, quais sejam: a razão, 
a autonomia – poder para a reflexão e autodeterminação – e 
a emancipação. Com relação à razão, Adorno faz uma crítica 
capaz de conduzir o homem à liberdade, pois se tornou utópica 
ou idealista, à medida que se conferiu veracidade unicamente 
aos fatos passíveis de experimentação; por terem em si o caráter 
pragmático e aplicação imediata. 

Como consequência, a razão empírica foi aceita como 
comprometida com a verdade, com a ciência e perdeu seu 
compromisso com a verdade dos fatos e suas relações para 
além da realidade aparente. Em outras palavras, ao servir para 
justificar o real e não estabelecer um vínculo com o questioná-
-lo, com a autoreflexão crítica, a razão converte-se em irrazão. 
Portanto, a razão instrumental se faz presente: na fábrica, 
na ciência, na religião, na família, na mídia, na escola, nos 
campos de futebol e em tantos outros meios que expressam 
a insuficiência do indivíduo que pretende, em sua contin-
gência e limitação, expor o que é contrário à sua liberdade 

6A solução apontada para este problema seria aprender por intermédio da 
motivação do aprendizado e haver uma reforma da escola ao ofertar disci-
plinas diversificadas.
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como essência. Nesse sentido, esses são alguns elementos que 
trazem em si expressões de uma mesma irracionalidade que 
continuamente e costumeiramente transforma o homem em 
um alienado, consequentemente não há a expressão de sua 
autonomia. Nesse ciclo, espiral de desrazão, o homem a conce-
be como única razão possível o que resulta na naturalização 
da própria alienação e barbárie.

Adorno argumenta que a educação vive uma relação 
dialética, pois, ao mesmo tempo que precisa integrar a criança 
à realidade em que vive, não pode ser apenas um processo de 
adaptação porque não produziria nada além de pessoas bem-a-
justadas. Ele explicita estas ideias na obra Educação e Emancipação

A educação seria impotente e ideológica se ignorasse o 

objetivo de adaptação e não preparasse os homens para se 

orientarem no mundo. Porém, ela seria igualmente questio-

nável se ficasse nisso, produzindo nada além de wellad justed 

people, pessoas bem ajustadas, em consequência do que a 

situação existente se impõe precisamente no que tem de pior 

(ADORNO, 2006, p. 143).

A questão que aqui se faz presente visa definir o objeto da 
educação que é interrogar o homem e sua existência, os valo-
res e as relações que ele constrói com os outros e os saberes. 
Entretanto, cabe interpelar: qual é o elo, segundo Adorno, para 
unir as pessoas e quais os valores que os representam e servem 
de vínculo?

Como desafios da educação, as sugestões ocorrem por 
duas vias: com quebra da tradição e com a eliminação da 
educação para a disciplina (pela dureza que sempre predomi-
nou explícita pelos castigos físicos e morais e hoje de maneira 
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camuflada pela repressão psicológica). Na Introdução da obra 
Dialética do Esclarecimento, Adorno e Horkheimer expressam 
uma crítica contundente à educação ao apresentarem o sistema 
escolar na Alemanha nesse período como uma das instâncias 
envolvidas com a destruição do verdadeiro esclarecimento, da 
capacidade criativa e da autonomia das pessoas.

Diante dessa análise, o “homem emancipado” vive em 
uma sociedade que subjuga sua capacidade e, muitas vezes, 
torna inerte suas ações. Um elemento que possui forte influên-
cia sobre a sua formação é a indústria cultural, pois, desde o 
nascimento e, por toda a vida, os homens são alvo de uma 
avalanche de informações e mensagens ideológicas. A partir 
disto, o papel da escola, enquanto instituição de educação das 
pessoas resta prejudicada, pois, ao iniciar sua vida acadêmica, 
o estudante já traz consigo um certo conhecimento intelectual 
obtido pela exposição aos diversos meios de comunicação7. Tal 
formação (melhor seria dizer, deformação, pseudoformação, 
semiformação) apresenta fundamentalmente as seguintes 
características: fragmentação e superficialidade das informa-
ções repassadas; pasteurização dos conteúdos; naturalização do 
que é cultural e culturalização do que é natural.8 Essa bagagem 
molda a sua mente de forma que a estrutura cognitiva do indi-
víduo não seja levada a pensar, mas sim interiorize tudo o que 
lhe é apresentado como natural. 

7Este é um dos pontos negativos das pedagogias que propõem um “apro-
veitamento” acrítico das experiências anteriores dos alunos. Ao invés de 
possibilitar-lhes uma elevação, conserva-os no nível da ignorância.
8O problema da função deformativa da televisão, por exemplo, foi tratado por 
Adorno na série de debates realizada com Becker na rádio Hessen, transcrita 
na obra Educação e Emancipação, no capítulo Televisão e Formação.
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Dessa maneira, ao ir para a escola, o estudante entra em 
choque com um ambiente que exige seu esforço intelectual, que 
lhe apresenta coisas diferentes das que está acostumado e em 
grau mais aprofundado. Esse momento pode causar no estu-
dante profundo desinteresse sobre os assuntos referentes ao 
conteúdo escolar, fazendo da educação algo visto com descon-
fiança, como sendo algo chato e sem importância, dificultando 
assim o trabalho da escola na formação de indivíduos autôno-
mos e conscientes. Se de um lado, os meios de comunicação de 
massa, particularmente, a televisão e a internet, são recheadas 
de atrativos, e porque não, apelos visuais e sonoros; de outro 
lado, quase sempre, temos o professor com recursos que, na 
maioria das vezes, não passam do quadro de giz e do livro didá-
tico tentando convencer os jovens de que o fundamental não é 
a aparência, mas o conteúdo. 

A concorrência é desleal. O que não significa que o 
problema estaria resolvido se cada aluno estivesse munido 
de um tablet, net ou notebook com conexão wi-fi, bem como o 
professor tivesse à sua disposição uma lousa touchscreen com 
acesso à rede mundial de computadores. Fora a aferição de que, 
segundo Adorno, integrar-se a sociedade significa virar massa. 
Participar de um mecanismo que converte o bem material da 
cultura em mercadoria, ou seja, viver sob a lógica da merca-
doria, da mistificação das massas ou diretamente da chamada 
indústria cultural.
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Indústria cultural versus formação intelectual

Adorno escreve uma obra específica sobre a indústria 
cultural9, mas o termo indústria cultural surge na obra Dialética 
do esclarecimento com o intuito de substituir o termo “cultura 
de massa”. Mas com qual intenção ele faz a “substituição” dos 
termos? A ideia é que “cultura de massa” nos faça acreditar 
que exista alguma cultura surgindo das massas (do povo, das 
camadas sociais menos abastadas), ou que exista uma diferença 
entre a cultura das massas e a cultura da elite, o que não proce-
de, pois, tanto para Adorno como para Horkheimer, a cultura 
é a mesma para todos os homens. Portanto, o termo “indús-
tria cultural” mostra as contradições existentes na chamada 
cultura de massas, pois, a cultura é originalmente uma só, mas 
devido às revoluções tecnológicas nas quais foi inserida acaba 
se transformando em mercadoria, em bem de consumo. Em 
outras palavras, a força da indústria cultural se verifica em 
proporcionar ao homem certas necessidades: a) não como as 
necessárias para viver dignamente, ou seja, as básicas (comida, 
casa); b) mas as necessidades do sistema vigente, que a socie-
dade de consumo apresenta (consumir incessantemente bens 
não fundamentais, não porque o indivíduo precise, mas porque 
simplesmente deseje).

Para exemplificar, Adorno explica que, quando se adquire 
um bem cultural juntamente com uma joia ou um veículo auto-
motivo, a pessoa perde sua capacidade de despertar a reflexão e 
fica distraída com a aquisição, manipulada, subordinada a ideia 
de pertence apresentada pela sociedade, enquanto sua mente 

9Trata-se da obra Indústria Cultural e Sociedade (2009), na qual o autor 
apresenta a tese sociológica sobre a racionalidade técnica e o caráter de 
autoalienação da sociedade. 
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é vítima de uma imensa carga de informação e ideologias, que 
são disparadas pelos meios de informação como, por exemplo, 
em um comercial de um automóvel de luxo. A imagem do carro 
em uma bela paisagem e uma música clássica ao fundo: o caráter 
reflexivo que a música desperta se perde completamente, pois 
sempre que o indivíduo a ouvir, se lembrará do automóvel do 
comercial e essa junção da arte com a propaganda faz com que 
a arte perca sua essência e a pessoa sua faculdade pensante.

Quanto menos promessas a indústria cultural tem a fazer, 

quanto menos ela consegue dar uma explicação da vida como 

algo dotado de sentido, mais vazia torna-se necessariamente 

a ideologia que ela difunde. Mesmo os ideais abstratos da 

harmonia e da bondade da sociedade são demasiado concre-

tos na era da propaganda universal. Pois abstrações são 

justamente o que aprendemos a identificar como propaganda 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 137).

Falar em indústria cultural é apresentar e salientar um 
instrumento de ideologização das massas, pois as ideias que 
se fazem presentes na sociedade, somada as mercadorias, que 
apresenta para o consumo diário, impedem a autonomia das 
pessoas, ou seja, o fazer e pensar por si mesmas; e impõem 
opiniões que tornam banais as atitudes dos homens. Como 
consequência, faz que as pessoas se esqueçam da situação de 
miséria e opressão que vivem e voltem sua atenção para assun-
tos sem a menor relevância, a saber: as novelas, os programas 
de fofocas sobre as pessoas famosas etc.

A fusão atual da cultura e do entretenimento não se reali-

za apenas como depravação da cultura, mas igualmente 

como espiritualização forçada da diversão. [...] A indústria 
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cultural transforma-a numa mentira patente (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, p. 118).

Pode-se notar que, nos dias atuais, as pessoas necessitam 
cada vez mais de certos produtos e mercadorias oferecidos pela 
indústria cultural. O objetivo de tais mercadorias é distrair, 
isto é, tirar a atenção de, tornar essas mesmas pessoas desa-
tentas daquilo para o qual elas deveriam mover a sua atenção: 
o processo de alienação e menoridade a que estão submetidas. 
Em outras palavras, manipular os indivíduos para que ajam, 
consumam e pensem em conformidade com a ideologia vigente. 
Isto se dá devido à massificação do pensamento causada por ela 
mesma. Além de produzir os produtos, ela faz com que sintamos 
a necessidade de consumi-los. E o que é mais trágico: acredita-
mos que os consumimos por vontade própria e não por indução.

[...] nenhuma pessoa pode existir na sociedade atual real-

mente conforme suas próprias determinações; enquanto 

isso ocorre, a sociedade forma as pessoas mediante inúmeros 

canais e instâncias mediadoras, de um modo tal que tudo 

absorvem e aceitam nos termos desta configuração heterô-

noma que se desviou de si mesma em sua consciência. É claro 

que isto chega até as instituições, até a discussão acerca da 

educação política e outras questões semelhantes. O problema 

propriamente dito da emancipação hoje é se e como a gente 

– e que é “a gente” eis uma grande questão a mais – pode 

enfrentá-lo (ADORNO, 2006, p. 181).

A indústria cultural influencia as pessoas com suas 
mensagens ideológicas, cujos meios de comunicação como o 
cinema, a televisão, o rádio, os jornais, as revistas formam um 
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sistema poderoso para gerar lucros, exercer a manipulação 
e controle social. Além da quantidade de informações, outro 
problema é o seu caráter fragmentário, isto é, não há conheci-
mento e tampouco de cunho reflexivo, crítico. Assim divulgadas, 
esse excesso de informação impede tanto uma visão crítica dos 
fatos, como radical. Ao mesmo tempo, impossibilita uma visão de 
totalidade do real. Resistir-lhes não é um processo tão simples, 
mas cabe uma orientação normativa da educação, ou seja, para 
a contradição e para a resistência; cujo objetivo é a reconstrução 
cultural para ir além da vigência da semiformação.

[...] A indústria cultural realizou maldosamente o homem 

como ser genérico. Cada um é tão-somente aquilo mediante 

o que pode substituir todos os outros: ele é fungível, um mero 

exemplar (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 120).

Reforçando o que já foi mencionado em outro momento, 
o capítulo Tabus acerca do magistério, de Educação e Emancipação, 
baseando-se nas suas impressões e experiências pessoais, 
vivenciadas nas escolas superiores para a formação docente na 
Alemanha, Adorno discute o problema da aversão à profissão de 
professor. Sua análise é imprescindível para entendermos como 
o professor se vê e é visto e, como este fator, influencia o proces-
so educativo e a maneira como ele coisifica e é coisificado neste 
percurso de educar e possibilitar a autonomia do educando.

Segundo Adorno, as justificativas para a existência dos 
tabus são: a) o magistério visto como uma profissão de fome; 
b) o poder docente exercido sobre as crianças; c) o professor 
como responsável pelos castigos físicos; d) a hierarquização 
existente nas escolas; e, e) o professor como agente de alienação 
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imposta às crianças. Na realidade, os tabus são, para Adorno, 
sedimentações coletivas

[...] de representações que, [...] em grande parte perderam sua 

base real, [...] conservando-se porém com muita tenacidade 

como preconceitos psicológicos e sociais, que por sua vez 

retroagem sobre a realidade convertendo-se em forças reais 

(ADORNO, 2006, p. 98).

A solução para esse problema recorrente é a mudança 
de comportamento do professor. Isso envolveria uma análise 
crítica sobre a sua alienação. Adorno também enfatiza que 
para superar a “deformação psicológica”, o docente precisa 
de: a) conscientização de quem é e da sua função profissional; 
b) aprendizado psicanalítico para o magistério e c) sólida forma-
ção profissional.

Conclusão

Mediante as reflexões postas neste artigo, pode-se 
concluir que Adorno, com relação à educação, era contrário 
a qualquer tipo de modelo ideal, pois, entendia que modelos 
ideais para a educação eram como uma imposição exterior, 
uma postura autoritária que impedia a autonomia intelectual 
de cada pessoa. Faz-se necessário compreender que a educação 
não ocorre apenas no interior da escola, mas sim em todas as 
relações presentes na sociedade, no cotidiano de cada pessoa, 
por toda uma vida. Seja pela influência das pessoas com quem 
se convive, pela influência da indústria cultural, pela cultura 
e hábitos do próprio ambiente no qual cada pessoa é formada.  
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No decorrer da vida, uma pessoa interioriza ideias, hábi-
tos e costumes sociais, sem o seu consentimento; muito menos, 
em boa parte das vezes, sem as condições críticas para resistir 
a tais influências, quando necessário. Porém, na maioria das 
vezes esse fator é nocivo à vida das pessoas e, consequentemen-
te, à sociedade como um todo.  Adorno salienta a ideia de que a 
educação deve servir para formar pessoas contra a barbárie e 
contra ao vínculo da competição. 

Entretanto, como educar para esse fator se a sociedade 
vive este status quo? Fora isso, pode-se dizer que a educação 
escolar e a educação familiar reforçam esse preceito. A título 
de ilustração, tomemos o caso das propagandas direcionadas 
ao público infantil, seja na programação normal dos canais 
de televisão, seja a programação direcionada a este público, 
em particular. Estas vendem de alimentos a roupas, calçados 
e brinquedos. Que elaborações mentais esses sujeitos têm para 
discernir o que é e o que não é necessário, ou mesmo saudável 
para a sua existência? Mais além: como impedir de tornar-se 
um sujeito consumista ainda em tenra idade? Se tais crianças 
tiverem pais que não alimentem esse desejo consumista, ou 
mesmo que os exponha ao bombardeio consumista da indús-
tria cultural, ótimo. Porém, e é com isso que os patrocinadores 
dos programas infantis contam, se tiverem genitores fracos 
moralmente, a ponto de ceder aos apelos tanto de seus filhos, 
quanto das propagandas, aí será um desastre do ponto de vista 
da resistência à razão instrumental e à indústria cultural.

Conforme entende Adorno, a escola é o espaço privilegia-
do para a desbarbarizar a sociedade. Para tanto, o professor não 
deve ser um vendedor de conhecimentos, mas aquele que irá 
possibilitar o acesso crítico e reflexivo ao saber de maneira tal 
a propiciar a reflexão filosófica e a autonomia de pensamento 
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dos educandos. Há certa complexidade que se revela na chave 
de transformação decisiva que reside na sociedade e sua relação 
com a escola. Em outras palavras, são constatados alguns fatores 
que nos fazem pensar o que potencializa a barbárie na educação, 
no mundo administrado e como isso ecoa na prática do magistério, 
na formação dos indivíduos, a saber: a) inadequada formação dos 
alunos e dos professores; b) falência da cultura; c) autoritarismo 
dos pais; d) competitividade como princípio educativo.

Portanto, o intuito educacional de Adorno é formar sujei-
tos emancipados e, com isso, a concretização de uma sociedade 
verdadeiramente democrática. Uma educação que vise formar 
gerações para haver uma sociedade guiada pela razão (poder 
para a reflexão e autodeterminação) e pelo princípio da auto-
nomia (pensar e agir por conta própria) e pelo exercício da 
emancipação (formação política e cultural).
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Por uma pedagogia das mudanças

Douglas Araújo

Resumo

A ideia contida no título acima expressa uma vontade de esta-
belecer outra leitura, ou releitura da “pedagogia da mudança” 
de Paulo Freire. A priori, esse rótulo atribuído aqui à pedagogia 
freiriana poderia ter outros tantos codinomes como o próprio 
Freire designou. Dentre eles podem ser citados “Educação como 
Prática da Liberdade” (1967), “Pedagogia do Oprimido” (1970), 
entre outros. A primeira proposição que se quer discutir aqui é 
a de que as raízes socioculturais da obra de Paulo Freire estão 
encravadas nas suas experiências de educador de um Brasil e 
de uma América Latina que tinham fortes características de 
regiões rurais ou em processo de urbanização. É esse quadro 
geral, que o autor citado, se referindo ao Brasil, em particular, 
vai chamar no seu texto “Educação e Mudança” (1979) de país 
em transição de uma “sociedade fechada para uma sociedade 
aberta”. Pode-se dizer que esse ponto de vista do autor não 
foi por ele revisado, principalmente seus ensinamentos que, 
eloquentemente, elaborou e desenvolveu em toda a sua obra 
subsequente. Não é desqualificar o magnânimo educador brasi-
leiro, mas fazer somente uma releitura para apontar que o termo 
mudanças, no plural, antagoniza com “mudança”, no singular, 
grafia que Freire singra todo o conteúdo de sua extensa obra, 
excluindo a compreensão de outras mudanças possíveis, em 
curso na sociedade brasileira, na América Latina e no mundo, 
fazendo da sua pedagogia uma teoria refém de uma única visão 
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de mundo. Para o momento, fez-se a reflexão e releitura dos 
textos “Educação e Mudança”, “Pedagogia: Diálogo e Conflito”, 
“A Educação na Cidade” e “Pedagogia da Autonomia”, bem como 
a reflexão de consultas na internet e das nossas experiências 
de educador no ensino fundamental e médio, como educador 
no ensino de graduação e nossas experiências de um ano como 
coordenador do PIBID subprojeto de Sociologia.

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Mudanças Socioculturais.

Primeiras palavras

Sem dúvida, Paulo Freire se tornou um dos principais ideó-
logos e pensadores da educação no Brasil e fora do país e, a partir 
dos anos sessenta, tornou-se conhecido aqui e fora do Brasil.

Houve, em muitos países, quem se interessasse pelo pensa-

mento de Freire. Teve uma grande influência na América do 

Norte, na América do Sul, no México, em África. A partir do 

início dos anos 70 que se encontram marcas da influência de 

Freire na Europa e, mais em particular, na Bélgica e em França 

(BERTRAND, 2001, p. 163).

Não se pretende aqui tecer qualquer comentário sobre 
a influência do seu pensamento lá fora. No âmbito nacional, é 
inquestionável a importância que seu pensamento tem para o 
fazer acadêmico. Essa importância pode ser notada do ensino 
fundamental ao médio, bem como do ensino de graduação à 
pós-graduação.
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No que concerne às experiências de outras escolas ou 
teorias pedagógicas que estão presentes na formação histó-
rica do pensamento educacional dos professores, pedagogos 
e intelectuais da educação brasileira, assim como “Teorias 
Contemporâneas da Educação” (BERTRAND, 2001), há uma 
grande influência da pedagogia e do pensamento freiriano. 
Ainda que existam algumas práticas sob os vieses das demais 
correntes pedagógicas, em maior ou menor dimensão, a grande 
maioria dos educadores, em suas reflexões, pesquisas e afaze-
res acadêmicos do dia-a-dia convergem e assumem leituras ou 
interpretações da pedagogia de Freire.

Freire é tão hegemônico no pensamento brasileiro que já 
modificou a gramática tradicional da língua portuguesa. Não 
falamos mais em público, não nos dirigimos mais a nenhuma 
coletividade, aglomeração ou reunião, desprezando o tratamen-
to direcionado aos gêneros masculino e feminino: a todos e a 
todas, senhoras e senhores, caríssimos e caríssimas, brasileiros 
e brasileiras etc.

No imaginário político, a hegemonia freiriana não é 
menos presente, pelo contrário, ela é predominante. Nas últimas 
eleições para presidente ou presidenta do Brasil, segundo o Guia 
Eleitoral da Campanha/2014 do TSE, nenhum dos concorrentes 
e nenhuma das concorrentes deixaram de se apresentar como 
representantes legítimos(as) e verdadeiros(as) da mudança. 
Todos e todas anunciavam de bom tom representar legitima-
mente e exclusivamente a mudança. Parece um sinal claro que 
a mentalidade social que emergiu nas últimas quatro ou cinco 
décadas da nossa formação educacional está clivada pelo ícone 
do desejo de mudança. Sem dúvida devemos isso a forte influên-
cia do pensamento de Paulo Freire que está presente hoje na 
formação de todos os educadores brasileiros.
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Por essas e outras razões, não podemos desmerecer o 
pensamento, as contribuições e as influências do grande filó-
sofo brasileiro da educação, talvez o maior de todos os tempos 
até hoje. Pelas mesmas razões, não devemos também sacralizar 
o homem e suas ideias.

Nesse sentido, a releitura de Freire que se propõe aqui 
tem como interesse destacar aspectos desse pensamento que, 
por ventura, careça de uma ressignificação. Tendo em vista que 
tudo se desatualiza, inclusive e especialmente o pensamento, é 
importante observar que suas características são resultados da 
influência das marcas do tempo e de seu lugar de imaginação 
e construção. Isso não quer dizer que o pensamento também 
não se torne perene, mas sua perenidade só é possível pelo seu 
próprio movimento de ruptura e continuidade, pelo seu deslo-
camento e sua ressignificação. Além disso, tem também o que 
os outros interpretam desse ou daquele pensamento. Tudo isso 
também ocorre com o pensamento freiriano.

A vida social e as raízes do
pensamento de Freire

Paulo Freire era nordestino, nascido no Recife em 19 
de setembro de 1921. Filho de um Capitão da Polícia Militar 
de Pernambuco e mãe doméstica. De uma família de quatro 
irmãos, ele e dois outros homens e uma irmã. Stela, a irmã, 
foi professora primária do Estado. O irmão Armando, servi-
dor público estadual, abandonou os estudos aos 18 anos sem 
concluir o ginasial. O outro irmão, Temistocles, ao entrar para 
o exército deve ter seguido caminho semelhante. Dos quatro 
irmãos, apenas Paulo Reglus Neves Freire alcançou os estudos 
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superiores, tornando-se professor de Universidades no país e 
fora. Aqui no Brasil, lecionou antes do Golpe Militar de 64 e 
também depois, quando retornou do exílio. 

É possível dizer que para o contexto da época, a família 
dos Neves e Freire tinha um padrão de vida da Classe C, ou 
camadas médias. Provavelmente a renda mensal ou anual de um 
Capitão de Polícia do efetivo estadual de Pernambuco não era 
algo muito substancioso para oferecer maiores confortos à vida 
dos seus descendentes. Algo que se pode deduzir das condições 
de vida e dos destinos que tomaram os irmãos de Freire. Todos 
tiveram de começar a trabalhar muito cedo. Tendo os mais 
velhos, inclusive, contribuído para que Freire dedicasse mais 
tempo aos estudos que os demais irmãos. Algo reconhecido pelo 
próprio filosofo em suas entrevistas ao longo da sua existência.

Paulo Freire viveu toda a sua infância, pré-adolescência e 
vida adulta no Recife. Não foi uma infância e adolescência fáceis. 
Ainda na pré-adolescência, aos 13 anos perdeu seu pai. Isso sem 
contar que cinco anos antes, provavelmente, a vida material 
da família, acompanhando o da cidade do Recife e da região 
Nordeste, deve ter sido profundamente abalada pela Grande 
Depressão de 1929, quando Freire tinha apenas oito anos de 
idade. Fase muito importante da vida de uma criança.

As dificuldades que vivi na infância, se não trágica, difícil e 

a forma como meus pais se comportaram na confrontação 

das dificuldades foram ambas – as dificuldades e a maneira 

como meus pais se moveram em face delas – importantes 

na minha formação como gente, a que se segue a minha 

formação como educador, sem nenhuma dicotomia entre 

elas (FREIRE, 2001. p. 60).
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É o próprio Freire que responsabiliza sua história de 
vida como algo marcante para sua formação como educador 
e filósofo.

Com a morte do seu pai, as condições materiais de sua 
família devem ter se agravado ou já eram por demais difíceis 
no mundo pernambucano e especialmente recifense pós-crise. 
A situação certamente não era das melhores, até porque o nosso 
futuro filósofo, na época contou com a ajuda de pessoas e profis-
sionais da educação do Recife, apoio que teve consequências 
decisivas para o seu sucesso futuro. Essas condições e mais a 
atitude amável e equilibrada de sua família, com destaque para 
o papel de sua mãe, contaram substancialmente para o equilí-
brio e determinação nos seus estudos e para a formação do seu 
caráter cristão católico virtuoso.

[...] a bondade de minha mãe, sua luta para que eu pudesse 

estudar. A figura de um excelente educador do Recife, Aluísio 

Araújo, pai de Ana Maria ou Nita, como costumo chamar 

minha segunda mulher e a quem devo o estudo gratuito em 

seu colégio, alguns professores cujo testemunho é lembrado 

hoje ainda por mim [...] (FREIRE, 2001, p. 60).

Da sua experiência de vida, o futuro educador e filóso-
fo amealhou gratidão cristã católica no seu meio social. Com 
certeza, naquele contexto, a cidade do Recife, embora já fosse 
um grande aglomerado urbano com predomínio absoluto dos 
mocambos, como moradia popular e da população pobre, 
era absolutamente cristã com influência marcante da Igreja 
Católica na vida social dos recifenses. Paulo Freire é um católico 
convicto, seguidor, na vida adulta, da Teologia da Libertação.
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Convicção que se forma não só pela sua experiência de 
vida como pessoa, mas que se consolida também na vida social 
resultante das suas escolhas profissionais. Muito cedo, o jovem 
e futuro filósofo escolheu ser professor de Língua Portuguesa 
nas Escolas Públicas da periferia do Recife. Em 1944, aos vinte 
e três anos (23) casou com Elza Maria Costa, uma colega de 
trabalho. Aos 65 anos de idade, em 1986, ficou viúvo e casou 
com Ana Maria de Araújo, filha de Aluísio Araújo, seu protetor 
da infância como foi relatado acima pelo próprio filósofo.

Sua cidade natal continuou por todo o resto da primeira 
metade do século XX sendo o grande palco da vivência social, 
da formação e maturidade do futuro pensador e formulador da 
teoria de uma pedagogia popular que ficará marcada por essa 
experiência. Tudo indica que quanto mais Paulo Freire viveu 
o Recife, mas seu compromisso com os pobres se tornava uma 
razão de viver, uma filosofia de vida, que se transformou, pouco 
a pouco, em uma filosofia da Educação.

Dos anos vinte do século passado até os anos setenta, 
o Recife, como a segunda capital mais importante dos nove 
estados nordestinos, passou por transformações de toda ordem. 
A partir dos anos trinta, sob a influência do modernismo que 
se seguiu a fase da Belle Époque, a área metropolitana recifen-
se passou por mudanças radicais. A remoção dos mocambos 
abriu caminho para a abertura das grandes avenidas, entre as 
quais se destacam a Agamenon Magalhaes, avenida que abriu 
um traçado de ligação entre Olinda, extremo norte da cidade, 
com a praia de Boa Viagem, o extremo oposto, conectando no 
sentido transversal, a atual região do Derbe, parte mais central 
da metrópole recifense, com a Avenida Boa Vista, no sentido 
Recife Antigo, com a Caxamga na direção da Região de Várzea 
e interior do Estado.
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No final dos anos cinquenta, o contorno urbano do 
Recife contemporâneo se consolidou tendo a elite econômi-
ca pernambucana se instalado na praia de Boa Viagem, e as 
massas dos mocambos deslocadas e alojadas desordenadamente 
nos morros, nos mangues e palafitas da grande área urbana 
periférica da “nova” metrópole modernizada. Sem dúvida, as 
melhorias da modernização da urbe pernambucana trouxe-
ram poucos benefícios para as grandes massas despossuídas 
da cidade. Como consequências imediatas, alguns aspectos 
pioraram, principalmente do ponto de vista dos deslocamen-
tos, em percurso, entre as novas áreas habitadas e os centros 
comerciais mais desenvolvidos, bem como os serviços básicos 
urbanos, como saúde, educação e afins.

Por ouro lado, a economia agroexportadora do Nordeste 
afetada pela depressão de 1929, também passou por outros 
abalos sísmicos no período pós-crise.

Com a retomada do desenvolvimento nos anos pós vinte e 
nove, a quase monocultura cafeeira do Rio de Janeiro e São Paulo 
se diversificou, implantando outras culturas, especialmente 
em São Paulo, como a cana-de-açúcar e o algodão. A partir de 
então, segue a expansão acelerada dessas atividades, em solos 
melhores que os nordestinos, e com adição de novas tecnolo-
gias de manejo, corte e colheita, que só bem mais tarde foram 
implantados na agroindústria nordestina e em outros casos 
nunca foram introduzidos, tendo como exemplos mais contun-
dentes dessa persistência nos métodos tradicionais a cotoni-
cultura nordestina, sua pecuária e sua produção de alimentos 
de origem agrícola1. Mesmo na agroindústria açucareira do 

1Ver a respeito ANDRADE, M. C. A terra e o homem no nordeste. 8. ed. São 
Paulo: Cortez, 2011.



345

POR UMA PEDAGOGIA DAS MUDANÇAS
Douglas Araújo

Nordeste muitos aspectos dos métodos tradicionais persistem 
até hoje, sendo até o momento sua produtividade inferior a da 
sua congênere paulistana.

Três décadas depois, os efeitos práticos desse processo 
de desenvolvimento das economias agrárias regionais foi um 
profundo desequilíbrio, entre as regiões Nordeste e o Centro-Sul 
do país. Próximo ao início da década de 60, mais precisamente 
em 1956, a situação das duas regiões, comparadas entre si, era 
a que se segue:

[...] o produto interno bruto do Centro-Sul era de 11,2 milhões 

de dólares enquanto o do Nordeste era de 1,8 ou seis vezes 

menor. O produto per capita era, neste mesmo ano, da ordem 

de 303 dólares para o Centro-Sul e de 96 para o Nordeste (1/3 

daquela). Tendo a região nordestina uma população equiva-

lente a 50% da do Centro-Sul, seu produto per capita repre-

sentava apenas 32% do produto per capita daquela região 

(MOREIRA, 1979, p. 32).

Essa situação de dinâmica desigual possibilitou também 
ao Centro-Sul, nessa mesma época destacada aqui, desenvol-
ver um bom perfil de industrialização da sua economia que 
colocava ainda mais o Nordeste em uma situação desvantajo-
sa do ponto de vista da produção de riqueza e renda para sua 
população. Os dados das rendas per capitas das duas regiões 
apresentadas acima por Moreira (1979) indicam isso também.

O que se pode deduzir é que a pobreza e o empobreci-
mento das camadas populares, durante o período analisado, só 
pioravam. Esse período coincide com toda a constituição de vida 
de Paulo Freire, da infância à vida adulta, e da sua formação 
profissional. A situação, como se dizia na linguagem popular 
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nordestina, “era como a cantiga da perua, era de pior a pior”. 
O leitor deve atentar para o fato de que a renda per capita 
naquele contexto era menos de 1/3 do salário mínimo atual, 
pela paridade do dólar atual.

Com certeza essa foi uma situação acompanhada e vivida 
de perto pelo futuro filósofo, como já se disse antes. Também 
pela própria sensibilidade e virtuosidade cristã católica do 
futuro pensador, essa realidade como um cadinho moldou a 
sua alma em baixo relevo e esculpiu em estruturas salientes 
e monumentais as dores da sua própria vivência social e a dos 
seus irmãos na fé, quase todos os nordestinos, especialmente 
os recifenses nascidos ou moradores migrantes dos canaviais 
e dos sertões de toda a região.

Lembrando que o aumento da pobreza e do empobre-
cimento das camadas populares no Recife e em toda a região 
Nordeste não resultou apenas da incapacidade da economia 
local em se desenvolver com o mesmo ímpeto da economia do 
Centro-Sul. Desde o final da segunda metade do século XIX, os 
sertões nordestinos passaram a liberar, em fluxos contínuos, 
excedentes populacionais do campo para as cidades mais próxi-
mas e mais desenvolvidas, e também para a região Norte, num 
primeiro momento, e Centro-Sul e demais regiões do país, na 
sequência das décadas posteriores.

Um esclarecimento: por que aumento da pobreza e do 
empobrecimento como se fosse uma redundância? Pobreza 
porque, mesmo para os que estavam inclusos economicamen-
te em um PIB que gerava uma renda per capita regional de 
apenas 96 dólares viviam na pobreza, com exceção, claro, dos 
que concentravam boa parte dessa riqueza, como era o caso 
da aristocracia do açúcar. Dessa forma, a pobreza aumenta-
va na medida em que esse complexo econômico se expandia 
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horizontalmente, ampliando os fatores produtivos com o mesmo 
padrão de produtividade.

Por outro lado, concomitante a expansão da economia 
local, como já foi dito, ocorreu, também, a perda de competivi-
dade com a economia do Centro-Sul, caindo, portanto, o poder 
de remuneração dos fatores produtivos do complexo açucarei-
ro nordestino. Isso acarretava no empobrecimento de todos e, 
especialmente, dos trabalhadores e dos setores economicamente 
dependentes desse núcleo mais dinâmico daquela economia. A 
mesma coisa ocorreu com o complexo algodão gado dos sertões2.

Como é sabido, na migração regional, campo cidade, o 
Recife era o grande atrativo. Acrescente-se o fato de que essa 
migração, e consequentemente a pobreza e o empobrecimento, 
se acentuava sempre que um ciclo de secas se estabelecia na 
região. Segundo Moreira (1979, p. 35), no período de 1951/1952, 
uma grande seca se abateu sobre a região ocasionando uma 
migração para fora do Nordeste só nesses dois anos, de cerca de 
“200.000 pessoas”. Seis anos depois, em 1958, outra grande seca 
semelhante ocorreu com a produção de flagelo igual.

Esses fenômenos naturais aumentavam a população de 
origem rural nas áreas urbanas locais. Não foi por acaso que 
o grande desafio enfrentado pelo jovem professor de Língua 
Portuguesa, já nos idos de 1943/44, e mesmo antes, era o anal-
fabetismo nos morros, córregos e palafitas da urbe recifense, 
dos camponeses da zona canavieira e camponeses excluídos 
das terras próximas e dos distantes sertões. Nesses casos, para 
os que perderam a posse ou acesso à terra, muitos que já eram 
pobres caíram também no empobrecimento ou na miséria total.

2Ver ARAÚJO, A. A morte do sertão antigo no seridó. Fortaleza: BNB, 2006.
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Pelo que já foi demonstrado e dito aqui, a trajetória da 
família Freire e Neves não foi muito diferente. A maioria dos 
irmãos de Paulo Freire conseguiu, no máximo, manter o padrão 
de vida que seus pais lhes ofereceram inicialmente. Com certeza, 
eles levaram uma vida simples e modesta como servidores públi-
cos municipais e estaduais. Possivelmente passaram e sentiram 
muito das agruras comum a situação social geral da região.

Há sempre uma necessidade na vida das gentes, empurran-

do-as, levando-as a fazer coisas. Meu pai faleceu quando eu 

tinha treze anos e as dificuldades da família continuavam 

apesar do esforço e da dedicação de minha irmã e de meus 

irmãos mais velhos, Armando, Stela e Temístocles (FREIRE, 

2001, p. 101).

Na família, a trajetória social, diametricamente oposta, 
ocorreu com o futuro pródigo filósofo. Ele foi o que mais estu-
dou e, também, mais tempo de estudos teve dentre os demais 
filhos da família. Para tanto, contou, como já foi dito, com o 
apoio da família e especialmente dos irmãos, mas também com 
o apoio de terceiro, quando foi aceito gratuitamente em um 
colégio particular para estudar.

Quase adolescente, como ele mesmo diz, teve que começar 
a trabalhar como educador, enfrentando toda a situação precá-
ria, socialmente falando, de sua cidade natal, mas continuou 
estudando. Em 1943, aos vinte e dois anos, pouco tardiamente, 
para os padrões de hoje, ingressa na Faculdade de Direito do 
Recife. Mesmo estudando Direito prefere continuar trabalhando 
no magistério, agora como professor de uma escola de segundo 
grau, lecionando Língua Portuguesa. Em 1946, aos vinte e cinco 
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anos e já casado, foi indicado para dirigir o Departamento de 
Educação e Cultura do Serviço Social no Estado de Pernambuco3.

No final dos anos cinquenta, em 1959, com a Tese Educação 
e Atualidade Brasileira concorreu e entrou para a cátedra de 
História e Filosofia da Educação, na Escola de Belas Artes da 
Universidade Federal de Pernambuco. A Escola de Belas Artes 
de Pernambuco foi fundada em 1932 por um grupo de artistas 
com a finalidade de promover o estudo e o ensino das artes. No 
final dos anos quarenta o primeiro Reitor, Joaquim Amazonas, 
da Universidade Federal de Pernambuco agregou a Escola de 
Belas Artes à Universidade. Seu reconhecimento federal veio em 
1945, por Decreto de 14 de novembro, autorizando a Instituição 
expedir diplomas com validade em todo território nacional4. 

O ato de educar como gratidão

Seguindo a trajetória de vida do Paulo Freire, é conclusivo 
dizer que sua vitória no plano pessoal foi um fato, inclusive, 
como uma conquista individual, perante a situação de sua famí-
lia. É irrefutável sua ascensão social e sua capacidade de enfren-
tar e superar as adversidades sociais do seu tempo. Ele venceu, 
ele superou a tudo. Ele se libertou da miséria e do analfabetis-
mo. Ele conquistou o mundo do letramento e dos letrados. Como 

3Ver <http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Freire>. Sobre a biografia de Paulo 
Freire ver também <https://www.youtube.com/watch?v=vYJuYkbS1vw>. 
Publicado em 29 maio 2013. Acadêmica: Lorrany de Jesus AED - Seminário 
de EJA (Educação de Jovens e Adultos). Tema: “Paulo Freire”- Biografia e 
Método Paulo Freire. Acesso em: 17 nov. 2014. 
4Ver BARBOSA, Virgínia. Escola de Belas Artes de Pernambuco. Pesquisa 
Escolar Online, Fundação Joaquim Nabuco, Recife. Disponível em: <http://
basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/>. Acesso em: 19 nov. 2014.
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foi dito e reconhecido pelo próprio Freire, com a colaboração 
de alguns, mas do ponto de vista secular, por méritos do jovem 
persistente, estudioso e educador que sempre foi. Essa é a visi-
bilidade social alcançada por Freire, sua irrefutável ascensão 
social, intelectual e profissional. Falaremos da sua projeção 
nacional e internacional como filósofo posteriormente.

É preciso, também, ver esse mesmo movimento social 
do homem, esse mesmo movimento exterior da ação social 
do indivíduo no seu meio social, meio em que enfrenta as 
adversidades sociais e trava suas batalhas diárias; atentando 
para as vitórias e derrotas que são compartilhadas da vida 
coletiva, para os espaços de disputa entre a vida e a morte; 
bem como para o movimento do seu espírito, formação e 
desenvolvimento de suas convicções, operações cognitivas 
dos valores e visões de mundo, pois o mundo também é aberto 
como espaço de disputa de ideias. Ao mesmo que conquistava 
o mundo do letramento, em seu espírito crescia a convicção da 
fé, da força e fé cristã. Essa convicção era regada por gratidão, 
como a gratidão a sua mãe, primeira alfabetizadora e exem-
plo; a seus irmãos que renunciaram a si mesmos em benefício 
de Paulo; e, especialmente, a Aluizio Araújo, seu protetor da 
adolescência e da condição de órfão de pai que lhe garantiu a 
gratuidade do ensino. 

Nesse sentido, quando Paulo Freire vai aos morros, córre-
gos e palafitas do Recife, como educador, ainda quase um adoles-
cente, ele vai como um católico convicto. Um católico cheio de 
amor cristão e disposto a doar gratidão, retribuindo o gesto de 
outros, como se sabe, para com ele, que no seu imaginário garan-
tiu sua libertação da pobreza e evitou sua queda na miséria que, 
em abundância, morou ao seu lado durante toda a sua infância 
e parte da sua vida adulta. Para ele, futuro pensador fecundo, 
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até então, viver a vida era um milagre que o letramento, como 
dádiva dos corações cristão-católicos, ajudou a realizar.

Em entrevista para o “Documentário Paulo Freire – 
Teologia da Libertação”5, o grande filósofo da Educação, ou da 
Pedagogia da Libertação, é bem claro quanto aos fundamen-
tos da sua fé cristã católica. Ele diz: “eu me situo, primeiro, 
entre os que acreditam na transcendentalidade”6 dizendo que 
mesmo que “acredite na transcendentalidade não dicotomiza a 
transcendentalidade da mundalidade”,7 embora respeite quem 
o faça, segundo ele. Freire recorre aos termos do senso comum 
para ser compreendido e diz: “eu não posso chegar lá se não a 
partir de cá”,8 do mundo onde ele se encontra. Para ele essa é 
uma questão de fé, da sua fé. Uma questão da sua crença que, 
segundo ele, “interfere na sua forma de pensar”9.

Portanto, quando ele, ainda quase adolescente, vai à peri-
feria do Recife não vai apenas como educador, mas também 
como cristão-católico convicto. Segundo Freire, no referido 
Documentário, ele queria encontrar cristo em cada morro, em 
cada mangue e em cada córrego. Para Paulo, ele sempre esteve 
em sua fé. Freire também garante que nunca precisou de argu-
mento científico ou filosófico para se justificar ou justificar sua 
fé, dando a entender que o que produz é puro produto também 

5Publicado em 10 fev. 2013. PAULO FREIRE - Paulo Reglus Neves Freire (Recife, 
19 de setembro de 1921 — São Paulo, 2 de maio de 1997) foi um educador e 
filósofo brasileiro. É Patrono da Educação Brasileira. Disponível em: <https://
www.youtube.com/watch?v=0qkTOln6yuo>. Acesso em: 19 nov. 2014.
6Ibid.
7Ibid.
8Ibid.
9Ibid.



352

POR UMA PEDAGOGIA DAS MUDANÇAS
Douglas Araújo

da sua fé, ou seja, para ele fé e pensamento pedagógico não se 
separam. Ele diz:

[...] mesmo quando muito moço, muito jovem eu fui achar 

os mangues do Recife, aos córregos do Recife, aos morros 

do Recife, as zonas rurais de Pernambuco, trabalhar com 

os camponeses, com as camponesas, com os favelados, eu 

confesso sem nenhuma choramingas, eu confesso que fui até 

lá movido, movido por uma certa lealdade ao cristo, de quem 

eu era mais ou menos camarada [...].10

Mas a realidade dos favelados e dos camponeses dura, 
cruel e desnuda, de condições mínimas de humanidade, pare-
ceu aos olhos de Freire maior do que foi a sua tarefa quase 
individual de superar a pobreza através do letramento, de se 
apoderar da liberdade de pensar que ele havia conquistado, de 
escolher suas ações diante da vida. Como, através da fé, lograr 
êxito para a coletividade com aquilo que ele havia conquistado 
para si? É nesse contexto, é nesse dilema que o futuro filósofo 
vai buscar outra fonte de inspiração para os seus impulsos de 
amor à humanidade, de camaradagem com Cristo.

Até então, o vínculo com seu ídolo da “transcendentalida-
de” já era convicção absoluta, inabalável, e continuaria sendo. 
Mas não bastava e não era suficiente para resolver os desafios 
da “mundalidade”, daquela “mundalidade”. Pois, como ele disse 
anteriormente, no Documentário citado, é preciso “partir daqui 
para chegar lá”11. Foi essa realidade, segundo Paulo Freire, que 
o remeteu a Marx. Partiu para ler Marx. Segundo ele, “quanto 

10Ibid.
11Ibid.
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mais, e quanto mais lia Marx, tanto mais eu encontrei uma 
certa fundamentação objetiva para continuar camarada de 
Cristo”12. Para ele quanto mais ele leu, quanto mais ele se alon-
gou nas leituras de Marx, menos encontrou motivação para se 
afastar de Cristo. Pelo contrário, quanto mais lia mais encon-
trava Cristo em cada esquina das favelas do Recife. Assim ele 
continua com Marx na mundalidade a procura de Cristo na 
Transcendentalidade13.

Nasce a Pedagogia
da Libertação

Sem sombra de dúvidas, as experiências da vida social e 
profissional realizadas até o início dos anos sessenta foram o 
escaninho que serviu para Freire formatar seu espírito e sua 
Teoria Pedagógica, composta de duas dimensões: uma dimensão 
filosófica, que foi a junção da dialética marxista com o huma-
nismo cristão, preservando a fé na transcendentalidade; e uma 
dimensão prática, o método de alfabetização, também conhe-
cido como Método Paulo Freire. A esse respeito, é o próprio 
filósofo que diz:

Na minha experiência de jovem professor, quase adolescente, 

de Português, no trabalho nos córregos e nos morros do Recife, 

no começo de minha juventude, como educador popular, na 

formulação dos princípios fundamentais do Método Paulo 

Freire, designação de que não gosto, [...] (FREIRE, 2001, p. 59).

12Ibid.
13Ibid.
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Tudo indica que, naquela fase da vida de Paulo Freire, ele 
estava preparado para o momento imediatamente seguinte da 
sua vida. Tendo ingressado no ano de 1959, com a tese “Educação 
e Atualidade Brasileira”, nos quadros da Universidade 
Federal de Pernambuco. Em 1961, na condição de Diretor do 
Departamento de Extensões Culturais da Instituição, realiza 
o primeiro e revolucionário programa de alfabetização de 
adultos. Revolucionário porque os resultados obtidos, em tão 
curto espaço de tempo, não foram, até então, imaginados. Com 
uma equipe de educadores treinados e preparados pelo próprio 
Paulo Freire, alfabetizou em quarenta e cinco dias, trezentos 
cortadores de cana. Fora um resultado inédito, com repercus-
são nacional e posteriormente, com o exílio do pensador, com 
repercussão também internacional14.

O sucesso imediato do Método Paulo Freire incentivou o 
Governo Federal na Gestão de João Goulart, que defendia as refor-
mas de base, a implantar o Programa Nacional de Alfabetização 
com o objetivo de capacitar coordenadores e supervisores, e de 
promover a alfabetização popular em massa. Os resultados desse 
programa foram igualmente surpreendentes. Em sessenta dias, 
no máximo, cada ação preparava grupos de vinte e cinco, trinta 
pessoas lendo e escrevendo. Por outro lado,

Com nove meses de trabalho na frente do Programa Nacional 

de Alfabetização de Adultos, no Ministério de Educação ao 

qual chegamos pelo Ministro Paulo de Tarso e autorizados 

pelo ministro Júlio Sanbagui, conseguimos com nossa equipe 

14Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Freire>. Acesso em: 
19 nov. 2014. 
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da Universidade do Recife preparar quadros em quase todas 

as capitais brasileiras (FREIRE, 1988, p. 79).

Os resultados da aplicação do Método Paulo Freire se 
multiplicaram em todas as direções. Enquanto preparava 
os quadros de coordenadores e supervisores, novos círculos 
de cultura se instalavam pelas principais capitais do país, e 
igualmente treinavam novos quadros de coordenadores. Em 
pouco tempo, segundo o próprio Freire (1988, p. 79), em todo o 
Brasil, os círculos culturais somaram “mais de 20.000 círculos 
de cultura” para capacitar coordenadores e alfabetizar adultos.

Esse trabalho e a execução do Programa Nacional de 
Alfabetização de Adultos ocorreram em uma conjuntura de 
crise política aguda. O Congresso Nacional se encontrava para-
lisado pela divisão entre as forças consideradas tradicionais, 
que defendiam o desenvolvimento brasileiro pela via de um 
capitalismo nacional, com pouca ou nenhuma participação do 
capital internacional; pelos que defendiam o desenvolvimento 
nacional associado ao capital internacional, e os que defen-
diam as Reformas de Base. O resultado desse impasse, todos 
conhecem, foi o Golpe de Estado em abril de 1964. Paulo Freire 
foi preso, acusado de traidor. Permaneceu preso por setenta 
dias, sendo, em seguida, convidado a sair do país. Teve uma 
breve passagem pela Bolívia, mas em seguida se estabeleceu no 
Chile, onde trabalhou durante cinco anos para o Movimento de 
Reforma Agraria da Democracia Cristã e para a Organização das 
Nações Unidas para a Agricultura15.

15Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Freire>. Acesso em: 
19 nov. 2014.
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A eficácia do Método Paulo Freire consiste do fato de que 
ele, o autor como um grande pensador, sintetizou no método 
de alfabetização, com muita singularidade toda a sua expe-
riência social de vida e todo o acúmulo de conhecimento como 
educador que vivenciou até então. Sem dúvida, as referências 
culturais do seu método são de um Brasil ainda muito rural, 
claro que em transição, mas predominantemente rural, espe-
cialmente o Nordeste, lócus de toda a sua experiência social 
antes do Programa Nacional de Alfabetização de Adultos do 
Governo João Goulart.

Mas, mesmo durante o exílio, seu universo de trabalho e 
reflexão maior, continuou sendo o mundo rural. Como demons-
trado, no Chile a questão da Reforma Agraria foi sua principal 
ocupação. Depois, com um intervalo de um ano em Cambridge, 
mudou-se para a Suíça, em Genebra, onde trabalhou como asses-
sor educacional do Conselho Mundial de Igrejas, atuando como 
consultor em reformas educacionais em Colônias portuguesas 
na África, especialmente na Guiné-Bissau e em Moçambique16. 
Ou seja, seu universo de trabalho e imersão cultural continuou 
sendo regiões rurais ou países pouco industrializados.

Não se pode negar a importância revolucionária do 
Método Paulo Freire, não só do ponto de vista da alfabetização 
de adultos, mas também pelo fato dele se constituir na matriz 
de todo o pensamento freiriano. Tudo que o grande filósofo da 
educação brasileira pensou e desenvolveu a posteriori tem como 
matriz do seu pensamento o seu método e suas experiências 
práticas e culturais do mundo ao qual ele mais se “molhou”, 
expressão do próprio Freire, mais se impregnou da sua vida 

16Ibid.
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social e profissional, o mundo rural do Nordeste brasileiro, do 
Chile e da África. Dele derivam todas as outras reflexões.

Como já foi dito anteriormente, o letramento para Paulo 
Freire foi sua libertação pessoal. A alfabetização e ideologiza-
ção, que ele chamava de conscientização e que muitos ainda 
chamam por meio do Método Paulo Freire, foi interrompida pelo 
golpe e pela repressão política de 1964, embora seus resultados 
tenham sido exitosos marcando em baixo relevo o espírito do 
jovem pensador. Também suas experiências de meia década no 
Chile, com a luta pela reforma agrária, e, posteriormente, no 
Guiné-Bissau, como assessor de reformas na educação daque-
le país africano, consolidaram suas convicções marxistas, da 
busca incessante pela libertação dos excluídos. A justaposição 
da teologia católica com a dialética marxista se consolida.

Do ponto de vista psíquico-social, o pensamento contem-
porâneo de Paulo Freire é uma síntese perfeita da sua experiên-
cia pessoal de vida com as experiências culturais dos atores 
sociais com quem ele esteve e viveu em toda a sua formação 
humana, além das pessoas com quem trabalhou como agente 
educador e da educação, especialmente nessa fase de formação 
da matriz do seu pensamento.

Essa matriz é a representação simbólica cultural do seu 
mundo social, a ressignificação da libertação da alma pela 
morte, pela libertação do corpo, da vida social dos excluídos 
pela revolução socialista, a pedagogia da mudança, no singular, 
algo que claramente despreza ou desqualifica as mudanças de 
qualquer outra natureza dentro da ordem social contempo-
rânea, que não seja a MUDANÇA pela via dos excluídos, dos 
oprimidos, dos explorados. Em outras palavras, a pedagogia 
da mudança ou da libertação, carrega, sublima o desejo huma-
no do Paulo Freire de superação do seu mundo da infância, da 
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adolescência e do jovem adulto que ele foi. Falando positiva-
mente, é sua neurose obsessiva produtiva.

Essa justaposição entre a teologia cristã-católica e a dialé-
tica marxista só foi possível de ser construída pelo Paulo Freire 
mediante o papel que o letramento iluminista tem para ele na 
vida real e no pensamento. Na vida real, ele foi a alavanca de 
ascensão social do próprio pensador, o poder de superação da 
vizinha vida social miserável que conheceu e fez parte. Na ação 
cognitiva, ele foi o operador construtivo do método que justa-
pões a fé e a gratidão à razão crítica do marxismo, como um dos 
vetores da razão iluminista. Não é por acaso que a razão crítica 
tem nos textos de Paulo Freire um apelo perene, sintetizando 
o seu método, ou seu pensamento na trilogia conscientização, 
mudança e libertação.

Não há nada melhor do que poder dizer isso pelas pala-
vras de um dos maiores colaboradores e seguidores do Paulo 
Freire, o senhor Moacir Gadotti no prefácio de apresentação do 
livro do Paulo Freire “Educação e Mudança”:

E como o seu ponto de partida, a sua opção radical é a liberta-

ção dos oprimidos, o sentido mais profundo da sua obra é ser 

a ‘expressão’ dos oprimidos... Como o tema da consciência, o 

tema da mudança acompanha todas as suas obras. A mudança 

de uma sociedade de oprimidos para uma sociedade de iguais 

e o papel da educação – da conscientização – nesse processo 

de mudança é a preocupação básica da Pedagogia de Paulo 

Freire (GADOTTI, 1988, p. 10).

Portanto, não se entende aqui a necessidade de desqua-
lificar a filosofia da educação do maior pensador pedagogo da 
América Latina. Tentar fazer isso é desqualificar a si mesmo e 
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não a Freire, especialmente o seu pensamento. Seu método abriu 
muitas portas para o processo de ensino aprendizagem moder-
no e contemporâneo. O que se aponta nesse artigo introdutó-
rio, nesse estudo em andamento sobre o pensamento de Paulo 
Freire, é a necessidade de compreender os limites do processo 
ensino-aprendizagem – que recebeu muitas contribuições do 
Método Paulo Freire, além de ter tornado o método um de seus 
pilares –, para construir uma alternativa, outro deslocamento 
cognitivo na direção da perspectiva do diálogo-aprendizagem. 

A primeira tese, entre outras, a ser seguida e desenvol-
vida na continuação desse estudo é a de que o mundo social, 
no qual viveu Paulo Freie, e no qual formatou o seu pensamen-
to, não existe mais. O mundo do campesinato, dos pescadores 
nordestinos, dos brasileiros e até mesmo dos latino-americanos, 
conhecidos por Freire, praticamente desapareceu ou passou por 
mudanças significativas.

Em se tratando do Brasil, espaço privilegiado dessas 
observações e pesquisas, principalmente no campo cultural, 
mas não só, as transformações e mudanças são muitas. Mesmo 
do ponto de vista das relações primárias, da solidariedade mecâ-
nica, o catolicismo e sua gratidão como ascetismo não são mais 
os mesmos na recepção popular, e não são mais preponderantes 
como foram na época de Freire, como construtos das identidades 
dos sujeitos históricos.

Os números de igrejas evangélicas se multiplicaram e 
se multiplicam todos os dias. Mesmo no campo secular, por 
meio da indústria de massa, os construtos sociais possuem uma 
pluralidade que não pode ser desprezada pela ação educativa 
da escola contemporânea, sobre pena de se isolar e dificultar 
a aprendizagem do que se quer aprender. Vale ressaltar que 
são por meio desses construtos sociais que os atores e sujeitos 
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sociais entram no palco da vida em sociedade, que se constroem 
e constituem, enquanto seres, além de contraírem relações 
sociais com os outros. 

A segunda tese, também a ser desenvolvida, é a descons-
trução/compreensão de que a razão crítica, não é universalizá-
vel, única e imprescindível para a construção/interação social 
dos indivíduos. Isso é o mito da razão iluminista do século XIX, 
muito importante para a construção do pensamento secular 
moderno, porém limitante da compreensão dos processos 
sociais como um todo, e passível de construtos sociais auto-
ritários. Como a cultura é plural, igualmente são plurais as 
racionalidades existentes nas diversas visões de mundo que 
proliferam e se multiplicam na vida moderna contemporânea, 
ou como queiram, nos “tempos líquidos modernos”.

A terceira senda, a ser seguida na continuidade desse 
estudo, é a desconstrução/compreensão da libertação do corpo, 
dos grupos sociais ou das classes sociais da vida mundana, ou 
mundalidade, na expressão de Freire. Dentro dos limites técni-
cos e científicos atuais e das tecnologias sociais disponíveis, 
sejam as já postas em prática ou em formas de utopias, ainda 
não testadas, a única libertação da vida mundana possível é da 
morte, ou a transcendentalidade como defendem as teologias.

Esse seria um caminho provisório em construção, enca-
rar a educação por uma pedagogia que considere e respeite, 
além de compreender todas as formas de mudanças e não 
apenas a mudança. Essa tarefa corresponde libertar a peda-
gogia de uma única visão de mundo, como a pedagogia frei-
riana, que subordina a aprendizagem à visão de mundo dos 
excluídos, dos oprimidos. Até porque nunca existiu no passado 
e não existe atualmente uma única visão de mundo entre os 
oprimidos. A forma de recepcionar essa pedagogia freiriana, 
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pelos educadores brasileiros, contribuiu e contribui para a 
não superação da educação bancaria, tarefa tão arduamente 
perseguida por Freire.

Mesmo que alguém queira dizer que sim, pode-se afirmar 
que existem, portanto, vários caminhos ou modelos para chegar 
ao mundo da libertação dos oprimidos e não apenas um cami-
nho. No atual contexto, local ou mundial, sempre que alguém 
proclamar uma ação voltada para a mudança social, no singular, 
uma coisa é certa, essa pedagogia, filosofia, discurso acadê-
mico, político ou social é tão somente ortodoxo de si mesmo, 
portanto elitista, que segrega, é gerador de exclusão social, e, 
no limite, se presta a construção do autoritarismo como forma 
de organização social.  
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